HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

Editör
PROF.DR. HÜLYA KAYA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ

Editör
Prof..Dr. Hülya KAYA
Yazarlar
Prof.Dr. Hülya KAYA
Doç.Dr.Sevim ULUPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞENYUVA
Dr. Öğr. Üyesi Gönül BODUR
Bil.Uzm.Nil KÜÇÜK

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Hemşirelik açısından ele alındığında eğitim, profesyonel hemşireliğin
özünde yer alan temel rollerden birisidir. Bu kitap öğrencilere eğitimi ile ilgili
uygulamalarında, bilimsel bir temelde rehber olmak amacıyla yazılmıştır.
Bu kitapta yer alan ünitelerde; hemşireyi yönlendirecek eğitimle ilgili
temel kavramlar, bilgiler, yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Eğitim süreci
aşamaları ele alınmıştır.
Kitapta yer alan bilgilerin uygulama alanlarına kolaylıkla
yansıtılabilmesine özen gösterilmiştir. Konular işlenirken, eğitimin uygulama
alanları ile olan bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır.
Kitabın öğrencilere yararlı olması dileğiyle…
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir mesleğin tarihi gelişimi sizce neden önemlidir? Geçmişi bilmenin bugüne ne
faydası olur? Bir mesleğin gelişimi eğitimi ile ne derecede ilişkilidir? Ülkemizde hemşirelik
eğitiminin tarihsel sürecinde önemli köşe taşlarını hiç düşündünüz mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik Eğitiminin
Tarihsel Gelişimi

Hemşirelik eğitiminin tarihsel
sürecindeki önemli olaylar ve
kişiler hakkında bilgi sahibi
olacak
Ülkemizde hemşirelik lisans
programları hakkında bilgi
sahibi olacak
Hemşirelikte yüksek lisans
eğitimi hakkında bilgi sahibi
olacak
Hemşirelikte doktora eğitimi
hakkında bilgi sahibi olacak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelikte Lisans Eğitimi

Hemşirelikte Yüksek Lisans
Eğitimi
Hemşirelikte Doktora
Eğitimi

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar







Tarihçe
Sağlık meslek lisesi
Yüksekokul
Fakülte
Yüksek lisans
Doktora
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Giriş
Bugünü anlamanın yolu, düne bakmaktır. Bir insanın bugün ve gelecek hakkında
daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması, geçmişteki olayları ve bu olayların neden-sonuç
ilişkisini kavrayabilmesiyle mümkündür. Aynı şey meslekler için de geçerlidir. Bir
mesleğin gelişim serüvenindeki önemli aşamalar, nedenler ve ortaya çıkan sonuçlar
hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde yaşanan pek çok olaya ışık tutar. Bir meslek
üyesi olarak dünü göz önünde bulundurarak, bugünü yorumlamak ve yarını öngörebilmek
için geçmişi bilmemiz gerekir.
Hemşirelik mesleğinin tarihi süreci içinde eğitimle ilgili gelişmeler önemli yer
tutar. Bu bölümde, bir hemşire olarak hepimizin bilmesi gereken eğitimle ilgili tarihi
gelişmeler kronolojik sırayla incelenecektir. Hemşirelik eğitiminin kurumsallaşmaya
başladığı ilk yıllardan günümüze kadar geçirdiği aşamalar ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır.
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1. ÜLKEMİZDE
GELİŞİMİ

HEMŞİRELİK

EĞİTİMİNİN

TARİHSEL

Hemşirelik, hastaların bakım ihtiyacı sonucu ortaya çıkan neredeyse insanlık tarihi
kadar eski bir uğraştır. Kadının doğası gereği şefkatli olması ve şifa verici rolü hemşirelikle
özdeşleştirilmiş ve hemşirelik bir kadın mesleği olarak günümüze kadar gelmiştir. Hemşirelik
eğitimi, tarih boyunca dini ve toplumsal gelişmelerden etkilenmiş, 19. yüzyılda eğitime
verilen önemin artması ve kadının toplumdaki yerinin belirginleşmesiyle ivme kazanmıştır.
Bununla birlikte modern anlamda hemşireliğin temellerinin Kırım Savaşı sırasında ülkemizde
Florence Nightingale (1820-1910) tarafından atıldığını söylemek mümkündür.
Bir mesleğe profesyonel kimlik kazandıran en önemli öge mesleki eğitimdir. Nitelikli
bir hemşire olmanın yolu kaliteli bir eğitimden geçer. Hemşirelik bakımının tedavi süreci
üzerindeki olumlu etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır; eğitimin kalitesi arttıkça
bakımın da kalitesi artmaktadır. Hemşireliğin tarihsel gelişimine baktığımızda başlangıçta
mesleki eğitimin yeterince önemsenmediğini görürüz. Günümüzde hemşirelik eğitiminde pek
çok gelişme yaşanması sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Özellikle ülkemizde farklı
eğitim düzeyine sahip meslek üyelerinin aynı yetki ve sorumluluklara sahip olmasının neden
olduğu pek çok sorun vardır.

1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı Devleti kurulduğu yıllardan beri sağlık alanında eğitim vermek üzere
medrese ve hastaneler inşa ettirmiştir. Gevher Nesibe Sultan ile başlayan tıbbi tedavi
merkezleri daha çok ebelik eğitimine katkı sağlamıştır. Osmanlı topraklarındaki Amerikan
misyonerleri, kendilerine bağlı hastane, dispanser, tıp okullarının faaliyetleri doğrultusunda
nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlamış, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hemşirelik eğitimine
çok önem vermişlerdir. Amerikan misyonerlerinin yönetiminde her birinin bünyesinde
hemşirelik okulunun olduğu hastaneler kurulmuştur. İlk hastaneler Antep, Kayseri, Mardin ve
Van’da, daha sonra İstanbul, Amasya, Sivas, Harput, Diyarbakır, Konya, Erzurum’da
açılmıştır. İlk diplomalı diş hekimi ve hemşireler, Antep Amerikan Hastanesi’nde
yetiştirilmiştir.
1854-1856 yıllarında Florence Nightingale'nin Selimiye Kışlası’ndaki çalışmaları
ülkemizde de dikkatleri hemşirelik mesleği üzerine çekmiştir. Askeri hekim olan Besim Ömer
Akalın hemşirelik eğitimi tarihinde önde gelen isimlerden biridir. Besim Ömer Paşa, 1907'de
Londra'da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansına Osmanlı delegesi olarak katıldığında
Florence Nightingale ile tanışmış ve bu tanışma ülkemizde de meyvelerini vermiştir.
Hemşirelik mesleğinin önemini fark eden Besim Ömer Paşa, 1911 Trablusgarp ve 1912
Balkan Savaşları’nda hasta bakımındaki eksiklikleri gidermek amacıyla Gönüllü
Hastabakıcılık Kurslarının açılmasında öncü olmuştur. Bu kurslarda eğitim gören ilk
hemşireler (Münire İsmail, Kerime Salahor, Safiye Hüseyin Elbi) ilk defa Balkan Savaşı ve
Çanakkale Savaşı sırasında hasta bakımına katılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
yaralı askerlerin bakım ve tedavisinde hemşire ihtiyacını ortaya çıkardığı için sonraki
dönemlerde Kızılay Derneği tarafından altı aylık gönüllü hastabakıcılık kursları açılmıştır.
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II. Dünya savaşından hemen önce Amerika'da ve İngiltere'de hemşirelik eğitimi ile
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu Londra’da 1860 yılında
St. Thomas hastanesinde açılan F. Nightingale’in adını taşıyan okuldur. Hemşirelik mesleğine
ve eğitimine verdiği katkılardan dolayı Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tüm
dünyada “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan
ilk hemşire okulu 1861 yılında Philadephia' da kadınlar tıp koleji altında açılan okuldur.
Üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi de 1905 yılında Minnesota Üniversitesi’nde
başlamıştır.

1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem
1.2.1. Amiral Bristol Özel Sağlık Meslek Lisesi
Türk ailelerin kızlarının rağbet etmediği, daha çok azınlıkların kayıt olduğu ilk
hemşirelik okulu olan Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 1920 yılında İstanbul’da öğretime
açılmıştır. I.Dünya savaşında Amerikalılar, İstanbul'da bulunan müttefiklerin sağlık
gereksinimini karşılayacak bir dispanser kurmuşlar ve bir tıp okulu açıp, öğrencilerinin bu
okulda öğrenim yapmalarını istemişlerdir. Okulun eğitim organizasyonu İstanbul'da bulunan
Amiral Marc L. Bristol başkanlığındaki bir komite tarafından yapılmıştır. İlk olarak öğretim
süresi 2 yıl 6 ay olarak belirlenmiş, 1929 yılında 3 yıl olmuştur. 1957 yılında öğretim süresi 4
yıla çıkan okul Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilerek Sağlık Koleji muadili
olmuştur. Okul hemşirelik alanında pek çok lider hemşire yetiştirmiştir.
1.2.2. Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi
Cumhuriyet döneminin ilk devlet okulu olan Kızılay Özel Hemşire Okulu 1925 yılında
açılmıştır. İstanbul'da yapılan Kızılay kongresinde, Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, Prof. Dr.
Akil Muhtar Özden, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Ziya Nuri Paşa ve Safiye Hüseyin Elbi'nin
hazır bulundukları toplantıda bir hemşire okulu açılmasına karar verilmiştir. Okul 16 öğrenci
ile açılmış, öğretim süresi 2 yıl 3 ay olarak saptanmıştır. İlk mezunlar başhemşire olarak
atanmıştır. 1936 yılında Kızılay Hemşire Okulu, ortaokul mezunlarını almaya başlamış ve
öğretim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Okulun öğretim ve yönetim işleri ve öğrenci formaları
değiştirilmiştir.1937 yılından itibaren bu okul mezunları devlet sınavına tabi tutulmuşlardır.
1943-1945 yılları arasında Müdür Vekili olarak görev yapan Esma Deniz, hemşire
öğrencilerin başörtüsü yerine şapka giymesini sağlamıştır. 1948 yılında ilk Türk müdür olan
Asuman Türer göreve başlamıştır. 1958 yılında Fatma Bengisu'nun müdürlüğü sırasında
öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Bu okul 1950’li yıllara kadar ülkeye hemşire sağlayan tek
kaynak olmuştur. Okulun mezunları ileriki yıllarda, ülkemizde hemşirelik hizmetlerinin ve
eğitiminin örgütlenmesinde danışmanlık, öğretmenlik, yöneticilik ve bakım görevleri
üstlenmişlerdir. Kısacası Türk hemşireliğinin gelişiminde Kızılay Hemşire Okulu mezunları
büyük katkı sağlamışlardır. Kızılay Hemşire Okulu’nun ilk 50 yılını anlatan kitapta 41
mezundan 28’inin dış ülkelerde kurs ve yüksek lisans eğitimi gördüğü belirtilmektedir. Prof.
Dr. Eren Kum, Prof. Dr. Perihan Velioğlu hemşirelik yüksekokulu kuruluş çalışmalarını
sürdürmüş ve ilk hemşire müdürler olmuşlardır. Fatma Acar, Hayriye Ece, Fatma Bengisu,
Esma Deniz ve Asuman Türer, 1933’de Dr. Besim Ömer’in kurduğu Türk Hemşireler
Derneği’ni yeniden organize ederek meslektaşlarını bir araya getirmişler ve uluslararası
hemşireler platformunda yer almayı başarmışlardır.
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1.2.3. Sağlık Meslek Liseleri
Sonraki yıllarda değişik kurumlar kendi gereksinimleri doğrultusunda sağlık meslek
liseleri açmışlardır. İlk askeri hemşire okulu, Ankara’da 1939 yılında Milli Savunma
Bakanlığı’nca açılmıştır. Tüberkülozun bulaşıcı hastalık olarak yaygın olduğu 1943’lü
yıllarda İstanbul’da Verem Savaş Derneği’nce 2 yıl eğitim veren Tevfik Sağlam Hemşire
Lisesi açılmıştır. 1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi
kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere hemşire okulları açmıştır. 1952 yılında çeşitli illerde,
hemşire-laborant, hemşire-ebe, hemşire-ebe-laborant, okulları açılmış, 1958 yılına kadar 3 yıl
süreli olan programlar, daha sonra 4 yıla çıkarılmıştır. Sağlık Koleji olarak açılan bu okulların
adı 1976 yılında Sağlık Meslek Lisesi (SML) olarak değiştirilmiştir.
1.2.4. Hemşirelikte Yükseköğretim
Hemşirelik eğitim tarihi incelendiğinde; hemşirelik eğitiminin ilköğretim sonrası
başladığı, daha sonra ortaokul düzeyine geçildiği, yıllar içinde ön lisans ve lisans düzeyine
yükseldiği görülmektedir. Bu gelişmelerin tarihsel süreç akışı aşağıda belirtilmiştir:











1961- SML mezunlarına "toplum sağlığı, ana ve çocuk sağlığı ve medikal" bölümlerinde
yüksek örgenim yaptırmak üzere Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü açıldı.
1985- Üniversitelerin bünyesinde yer alan ve eğitim süresi 2 yıl olan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulları açılmaya başlandı.
1991- Anadolu Üniversitesi’nde SML mezunlarının devam edecekleri bir program olan
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) "Hemşirelik Önlisans Programı" açıldı.
1995- Sağlık meslek liselerinin kapatılması için Sağlık Bakanlığı (SB) ile Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK) arasında bir anlaşma yapıldı. Türkiye genelindeki tüm sağlık meslek
liselerinin hemşirelik bölümleri kapatıldı. Onların yerine iki yıllık ön lisans eğitimi veren
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları (SHMYO) açıldı.
1996-Bakanlar Kurulu kararıyla (resmi gazete: 2.11.1996/22805) 79 Sağlık Yüksek Okulu
(SYO) açılması kararlaştırılmış, SB ile YÖK arasında yapılan protokol ile sağlık meslek
liseleri, 2 yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları, AÖF bünyesindeki hemşirelik,
ebelik ve sağlık memurluğu programına öğrenci alınmasına son verilmesi kararlaştırıldı.
SYO açılmasıyla, farklı düzeylerdeki hemşirelik eğitimine son verilip, hemşirelik
eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması amaçlanmıştır.
Lise eğitiminden sonra iki yıllık eğitim veren bu ön lisans eğitimi 2000 yılına kadar
devam etti. 2000 yılında SB bunu tek taraflı olarak feshetti ve sağlık meslek liseleri
bünyesinde hemşirelik programlarına öğrenci alımına başlandı. Türk Hemşireler Derneği
(THD) öncülüğünde 7 ayrı hemşire derneğinin başvurusunu 5 Temmuz 2005 tarihinde
oybirliğiyle karara bağlayan Danıştay 8. Dairesi, sağlık meslek liselerinin hemşirelik
bölümlerine öğrenci alımını durdurdu. SB’ye bağlı SML’ler Milli Eğitim Bakanlığı’na
(MEB) devredildi, MEB bu bölümleri 2005 yılından itibaren kapattı.
2007- Kanun değişikliğine eklenen geçici madde ile SML’ye 5 yıl süre ile öğrenci
alınması kararlaştırıldı ve 2007-2008 öğretim yılında SML’ler tekrar açıldı. Hem SML
hem de yükseköğrenim programlarına erkek öğrenci alınmaya başlandı.
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2012- SML’nin hemşirelik bölümüne öğrenci alınmasına devam edilmesi kararı alındı.
Ayrıca 6354 sayılı yasa ile özel sağlık meslek liselerinin açılmasına da olanak sağlandı ve
2012 yılında SML’lerin kapatılması planlanırken kontrolsüz ve yetersiz bir şekilde çok
sayıda özel SML açıldı.
18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba kanun ile (1219 sayılı kanun
MADDE 29 - geçici madde 11) yapılan düzenlemeyle, 2014-2015 eğitim ve öğretim
yılından itibaren SML’nin, “hemşirelik, ebelik, laboratuvar, anestezi ve radyoloji
teknisyenliği, acil tıp teknisyenliği, diş protez teknisyenliği” bölümlerine öğrenci
alınmayacağı, bu liselerin sadece “hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım
teknisyeni” yetiştireceği, eğitim almakta olan öğrencilerin, kayıtları yapılan programlarda
öğrenimlerini tamamlayacakları ve “Hemşire yardımcısı” unvanı alacakları açıklandı.
Yani yeni bir meslek tanımı geldi. 2014-2015 öğretim döneminde İstanbul’da 90 SML ve
bu liselerin 29’unda “Hemşirelik Alanı” mevcutken, 2015-2016 yılında SML sayıları 30’a
inmiş ve “Sağlık Hizmetleri Alanı” şeklinde tek bir alan belirlenmiştir. 2015-2016
döneminde Türkiye genelinde 384 SML vardır.
2009- Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programına öğrenci alımı başladı.
HELİTAM programında eğitim süresi ön lisans sonrası 2 yıldır. Kamu veya özel sektörde
çalışmakta olan hemşirelik ile sağlık memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu
sağlık çalışanlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimini gerçekleştirmek
amacıyla SB ile Atatürk Üniversitesi arasında yapılan protokole bağlı olarak yürütülmeye
başlandı. Programa 2009-2010 öğretim yılında 13.000 öğrenci alındı.
2015- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen Hemşirelikte Lisans Tamamlama
programına tekrar öğrenci alımı başlamıştır.

1.2.4.1. Lisans Eğitimi: Ülkemizde yükseköğretim düzeyinde hemşirelik eğitimi
ile ilgili ilk çalışmalar Florence Nightingale Hemşirelik Okulları ve Hastaneleri Vakfının
öncülüğünde başlamış; 12 hemşire lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak için
Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Üniversitesi’ne burslu olarak gitmiş ve döndüklerinde
hemşirelikte lisans programlarının temelini atmışlardır. Hemşirelik eğitiminin
bilimselleşmesinde üniversite düzeyinde eğitimin başlaması dönüm noktası olmuştur. 1955
yılında ilk hemşirelik yüksekokulu olan Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun
kurulmasıyla lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi başlamıştır. Bunu 1961 yılında Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu izlemiştir. Sonraki yıllarda 1982’de Atatürk ve Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulları, 1985’de Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)
Hemşirelik Yüksekokulu, 1993’de Marmara, 1994’de Dokuz Eylül ve 1995’de Gazi
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulları açılmıştır. Sayıları giderek artan hemşirelik
yüksekokulları, yakın geçmişte özel ve vakıf üniversitelerinde de açılmaya devam etmiştir.
Uzun yıllar süren ve zorlu bir uğraşın ardından hemşirelik eğitiminde bir başka dönüm noktası
yaşandı. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi adıyla Türkiye’de ilk hemşirelik fakültesi olma onurunu elde etmiştir.
2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile isim değişikliği yapılarak İstanbul Üniversitesi
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Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi adını almıştır. Her geçen gün hemşirelik
fakültesine dönüşen yüksekokul sayısı giderek artmaktadır.
Ülkemizde
yürütülmektedir:







halen

hemşirelik

eğitimi

farklı

yükseköğretim

kurumlarında

Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

Bu durum, ülkemizde hemşire yetiştiren yükseköğretim kurumları arasında
örgütlenme ve işleyiş açısından farklılıklara, öğretim elemanı sayısı dağılımında
dengesizliklere ve çoğu zaman lisans eğitimi verilmesini sağlayacak temel standartları
karşılayamayan kurumlarda hemşirelik eğitiminin sürdürülmesine neden olabilmektedir.
2016-2017 ÖSYM Tercih kılavuzuna göre 115’i Türkiye’de (24 vakıf, 91 devlet), 6’sı
Kıbrıs’ta (1 devlet, 4 vakıf, 1 özel üniversite) olmak üzere 121 üniversitede hemşirelikte
lisans eğitimi verilmektedir.

1.2.4.2. Yüksek Lisans Eğitimi: Mezuniyet sonrası eğitimin niteliği geliştikçe,
hemşirelerin hasta bakımına ilişkin bilgi ve becerileri, liderlik, savunuculuk gibi rolleri ön
plana çıkabilir. Mezuniyet sonrası eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerle hemşireler, mesleki
felsefe, bilimsel yaklaşım ve çeşitli bakım modellerini klinik alanda uygulayabilmekte; hizmet
alanında değişim için lider rolü üstlenebilirler.
Dünyada birçok ülkede, hemşirelikte lisansüstü eğitim 1960’lardan itibaren
başlamıştır. Ülkemizde hemşirelikte yüksek lisans eğitimi, Hacettepe Üniversitesi’nde 1968
yılında başlamıştır. Mezuniyet sonrası eğitim; öğrencilerin seçilen alandaki bilgilerin
derinlemesine ve kapsamlı olarak öğrenilmesini, olumlu tutum, değer ve analitik düşünme
alışkanlığı kazandırılmasını, hemşirelik uygulamalarında araştırmanın önemini kavraması ve
çalışmalarında kanıta dayalı verileri kullanmasını, hemşirelik sorunlarının çözümlenmesinde
yararlı olacak uygun bilimsel ilkeleri seçebilmesini ve yeni hipotezler geliştirmesini
hedeflemektedir. Ülkemizdeki yüksek lisans ve doktora programları; Hemşirelikte Eğitim,
Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri
Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim olmak üzere toplam dokuz ana
bilim dalında yürütülmektedir.
Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olarak yürütülebilmektedir. Tezli yüksek
lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi
değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Hemşirelikte yüksek lisans
programlarının çoğu tezli yüksek lisans programlarıdır. Tezsiz yüksek lisans programının
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amacı ise, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada
nasıl kullanılacağını göstermektir.
Uzman hemşirelerin rol ve sorumluluklarının geliştirilmesi ve yasal düzenlemelerle
desteklenmesi gerekmektedir. Lisansüstü eğitimini tamamlayıp özel alanlarda daha yetkin
hale gelen hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini uygulamaya aktarabilmeleri, bakım kalitesini
yükseltir.

1.2.4.3. Doktora Eğitimi: Ülkemizde hemşirelik bilimselleşme yolunda çok hızla
ilerlemektedir ve her geçen gün doktora programlarının sayıları da giderek artmaktadır. Bu
programların niteliğinin geliştirilmesi, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilmesi ve
hemşirelik bilimine katkı sağlaması yönünde çabalar sürdürülmektedir.
Hemşirelikte ilk doktora programı 1933’de ABD Colombia Üniversitesi Teachers
College’de başlamıştır. Ülkemizde ise hemşirelikte doktora eğitimi ilk kez 1972 yılında
Hacettepe Üniversitesi’nde başlamıştır. Ülkemizde hemşirelikte doçent unvanı ilk defa 1972
yılında ve profesörlük unvanı 1978 yılında alınmıştır.
Hemşirelikte doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programına yüksek
lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilir. Ülkemizde devlet ve vakıf üniversitelerinde
hemşirelik alanında toplam 64 üniversitede yüksek lisans 34 üniversitede doktora eğitimi
verilmektedir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin güncel hali 29690 Sayı ve
20.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
Ülkemizde hemşirelik eğitimi müfredat programlarının Avrupa Birliği ülkeleriyle
denkliğinin sağlanması amacıyla çekirdek müfredat oluşturulmuş ve Bologna Süreci ile pek
çok okulda kredilendirme sistemi (AKTS) denklik çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizdeki
hemşirelik eğitimi için bir standart oluşturulması amacıyla, Üniversitelerarası Kurul TıpSağlık Bilimleri Eğitim Konseyi tarafından 2002 yılında Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı (HUÇEP) komisyonu kurulmuştur. Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanan
hemşirelik çekirdek müfredatı 20 Mart 2004 tarihinde tüm yüksekokullara tanıtılmıştır.
HUÇEP’in güncellenmesi çalışmaları Ekim 2012 de tekrar başlamış ve 2014 yılında
tamamlanmıştır. HUÇEP-2014; Avrupa Birliği’nin hemşirelik eğitimi için belirlediği kriterler
ve Bologna Uyum Süreci doğrultusunda; ulusal çerçevede hemşirelik eğitimi programının
minimum standartları belirlenerek ülke genelinde hemşirelik lisans eğitiminde
standardizasyonu sağlamak için genel ve ulusal bir çerçeve sunmuş ve ülkemizde uygulanan
farklı eğitim modellerinin (klasik, entegre, karma, probleme dayalı öğrenme) kullanabileceği
bir şekilde hazırlanmıştır.
Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) 2013
yılında kurulmuştur. HEPDAK'ın temel amacı, hemşirelik eğitim programları için
akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik
eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli hemşireler
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yetiştirilerek güvenli ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine
katkıda bulunmaktır. Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(HEPDAK) tarafından hemşirelik eğitim kurumlarının akreditasyon çalışmaları başlamıştır.
HEPDAK tarafından 2016 yılında akredite edilen hemşirelik lisans programları: Ege
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’dür.
.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1) Hemşirelik eğitimi ile ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için aşağıda belirtilen farklı
zamanlarda hazırlanmış raporları inceleyiniz ve makaleyi okuyunuz.


Türkiye’de Hemşirelik: Temel Mesleki Eğitim ile İnsan gücüne İlişkin Sorunlar ve
Çözüm Önerileri, 2001 (Ülker ve ark. 2001)



Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi ve İnsan gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013
Yılı Vizyonu, 2008 (Kocaman ve ark. 2008)



Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi ve İnsan gücü Planlaması, Hemşirelik Eğitimi İzleme
Komisyonu Raporu, 2011 (Geçkil & Hacıhasanoğlu, 2011).



Kocaman G, Arslan Yürümezoğlu H. Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum
Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015), Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,
Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2015; 255-262.
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Uygulama Soruları
1. İstanbul’da Selimiye Kışlası’nda bulunan Florence Nightingale Hemşirelik Müzesi’ni
gezdiniz mi? Müzeyi gezerken en fazla ne dikkatinizi çekti? Nasıl duygular yaşadınız?
Çalışma arkadaşlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.
2. Sizce tarihe iz bırakan kişilerin karakteristik özellikleri nelerdir? Florence Nightingale’in
bu özelliklere ne derece sahip olduğunu düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir mesleği tanımak ve anlamak için tarihsel sürecine bakmak gerekir. Eğitim, bir işi meslek
yapan çok önemli bir ögedir. Ülkemizde hemşirelik ve hemşirelik eğitiminin sancılı bir
geçmişi olduğu söylenebilir. 1920 yılında açılan ilk hemşirelik okulundan 1955 yılında
hemşirelik yüksekokuluna sahip olmamıza ve günümüze kadar pek çok ilerleme olmasına
rağmen, gelişme sürecinde duraklama dönemlerinin de yaşandığı görülmektedir. Oysa bilgi ve
teknolojinin damga vurduğu bir çağda çok hızlı değişimler yaşamaktayız. Bu değişimlere
ayak uyduracak profesyonel meslek üyeleri de kendini geliştiren, yenilikçi, gelişme ve
öğrenmeye açık, bilgi okuryazarı gibi niteliklere sahip olmak zorundadır. Bu özellikler ancak
yükseköğretim yolu ile kazanılabilir. Günümüzde pek çok alanda lisans eğitimi bile yeterli
bulunmazken ve lisansüstü eğitim tercih edilirken, lise düzeyinde hemşirelik eğitimin yeniden
başlaması üzüntü vericidir. Her ne kadar unvan farklılığı ile bu sorun giderilmeye çalışılmışsa
da bu durumun klinik alana yansımaları ile ilgili endişeler vardır. Bir diğer sorun ise lisans,
yüksek lisans ve doktora programını tamamlayan bir hemşirenin unvan, kadro ve görev
tanımında farklılık olmamasıdır. Bu da uzmanlaşmanın önündeki engellerin en büyüğüdür.
Son yıllarda alt yapı ve öğretim elemanı sayısı dikkate alınmaksızın lisans ve yüksek lisans
programlarının ve kontenjanlarının hızla artması da eğitimin kalitesini olumsuz etkilemiştir.
Hemşireliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilmesi, iyi eğitimli
hemşirelerin verdiği kaliteli hizmetle yakından ilişkilidir. Değişik düzeylerde eğitim almış
hemşirelerin meslek algısı, tutum ve mesleği sahiplenme açısından farklılıklar yaratmakta
zaman zaman meslektaşlar arasında çatışma sebebi olabilmektedir. Her şeyden önemlisi
mesleki kimliğe zarar vermekte ve mesleğin güçlenmesini olumsuz etkilemektedir. Hepimiz
bir profesyonel olarak mesleğimizi temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Sorunların çözümünde
ortak bir dil kullanarak ve birlikte hareket ederek mesleğimizi daha ileriye taşımalıyız.
Böylece hep beraber mesleki tarihimizde biz de fark yaratan izler bırakabiliriz.
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Bölüm Soruları
1) Hemşirelik eğitiminin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
2) Ülkemizde hemşirelik eğitiminin tarihi gelişiminde sizce en önemli olay nedir,
açıklayınız
3) Günümüzde hemşirelik eğitimi veren program türlerini sıralayınız.
4) Hemşirelikte lisansüstü eğitim programlarının başlamasının katkılarını sıralayınız.
5) Hemşirelik eğitiminde akreditasyon çalışmalarının başlaması neden önemlidir?
Açıklayınız.
6) Hemşirelik eğitiminin tarihsel süreci açısından 1968 yılının önemi nedir?
A. Lise düzeyinde eğitimin başlangıcı
B. Ön lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
C. Lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
D. Yüksek lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
E. Doktora düzeyinde eğitimin başlangıcı
7) Hemşirelikte ön lisans programları ilk olarak hangi tarihte başlamıştır?
A. 1955
B. 1972
C. 1985
D. 1991
E. 1996
8) Hemşirelikte lisansüstü eğitim programları ilk olarak hangi üniversitede başlamıştır?
A. İstanbul Üniversitesi
B. Marmara Üniversitesi
C. Ege Üniversitesi
D. Cumhuriyet Üniversitesi
E. Hacettepe Üniversitesi
9) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun ilk hemşire müdürü kimdir?
A. Perihan Velioğlu
B. Eren Kum
C. İnci Erefe
D. Leman Birol
E. Nebahat Kum
10) Aşağıdaki üniversitelerin hangisinde hemşirelik eğitimi lisans programı akredite
edilmiştir?
A. Ege Üniversitesi
B. Hacettepe Üniversitesi
C. İstanbul Üniversitesi
D. Cumhuriyet Üniversitesi
E. Marmara Üniversitesi

Cevaplar
6. D

7. C

8. E

9. B

10. A
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2. HEMŞİRELİK ve HEŞİRELİK EĞİTİMİ FELSEFESİ*



Bu bölüm, Yrd.Doç.Dr.Emine ŞENYUVA tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
2. HEMŞİRELİK ve HEMŞİRELİK EĞİTİMİ FELSEFESİ
2.1. Temel Kavramlar
2.1.1. Eğitim
2.1.2. Felsefe
2.1.3. Eğitim Felsefesi
2.2. Felsefe ve Eğitim Arasındaki İlişkisi
2.3. Felsefe ve Bilim Arasındaki İlişkisi
2.4. Felsefi Akımlar
2.4.1. İdealizm (Düşüncecilik)
2.4.2. Realizm (Gerçekçilik)
2.4.3. Pragmatizm (Yararcılık)
2.4.4. Existentializm (Varoluşculuk)
2.5. Eğitim Felsefesi Akımları
2.5.1.İlerlemecilik (Progressivizm)
2.5.2.Değişmezcilik/Daimicilik (Perennialism)
2.5.3.Esasicilik (Essentializm)
2.5.4.Sosyal Yeniden Yapılanma/Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)
2.5.5.Denemecilik (Experimentalism)
2.6. Çağdaş Hemşirelik Felsefesi
2.6.1. Hemşirelik Felsefesi
2.6.2. Hemşirelik Eğitimi Felsefesi
2.6.2.1. Ascetizm
2.6.2.2. Romantizm
2.6.2.3. Pragmatizm
2.6.2.4. Hümanizm
2.6.2.5. Hümanistik Excistentializm
SONUÇ
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Felsefe ve bilimi birbirinden ayıran temel özellikler nelerdir?
Temel felsefi akımlar ve bu akımların temel özellikleri nelerdir? Bu eğitim akımlarının
eğitim ortamında kullanılması ile eğitimci ve öğrenciler hangi özelliklere sahip olur?
Geçmişten günümüze hemşirelik eğitimini etkileyen temel felsefi akımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik ve Heşirelik
Eğitimi Felsefesi
Felsefe ve Eğitim
Arasındaki İlişkisi
Felsefe ve Bilim Arasındaki
İlişkisi
Felsefi Akımlar
Eğitim Felsefesi Akımları

Temel kavramları irdeleme

Okuyarak/Araştırarak

Felsefe ve eğitim arasındaki
ilişkiyi analiz etme
Felsefe ve bilim arasındaki
ilişkiyi tartışma
Temel felsefi akımları açıklama
Eğitim felsefesi akımlarını
irdeleme
Hemşirelik felsefesini irdeleme
Hemşirelik eğitimini
etkileyen felsefi akımları
irdeleme
Hemşirelik eğitim felsefesini
temel felsefe ve eğitim felsefesi
doğrultusunda analiz etme

Okuyarak/Araştırarak

Çağdaş Hemşirelik Felsefesi
Hemşirelik Eğitimi Felsefesi

Hemşirelik Eğitimi Felsefesi

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Felsefe
 Eğitim
 Eğitim Felsefesi
 Felsefi Akımlar
 Eğitim Felsefesi Akımları
 Hemşirelik Eğitimi
 Hemşirelik Eğitimi Felsefesi
 Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Felsefi Akımlar
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Giriş
Eğitim süreci; toplumsal yapı açısından şekillendirilerek, bireyin topluma
kazandırılmasını hedef alan, bireyde meydana gelmesi istenilen tutum ve davranışlara
yansımasını isteyen bir yönelimle biçimlenmiştir. Ancak insanın bir yapıya sahip olması, onu
gittikçe değişen, gelişme gösteren ve karmaşıklaşarak büyüyen bir toplumsallaşma süreci ile
karşı karşıya bırakmıştır.
Toplumsallaşma süreci günümüzde sadece kültürel yapının aktarılması ile ilgili olan
tek boyutlu şeklinden farklılaşarak bilgi üreten, yerini sorgulayan, karar veren, teknolojiler
geliştirebilen, değerlerinin aktarımını organize edebilen toplumsal yapıyla birlikte çok boyutlu
bir yapıya dönüşmüştür. Bu yaklaşımla ele alındığında eğitim çok yönlü işlevsel bir süreç
olarak toplumun beklentilerini karşılama sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sorumluluk eğitimin
hem iç dinamiklerini oluşturacak kadar örgütlenmiş bir sistem, hem de hedeflere uygun
bireyler yetiştirilmesini amaçlayan bir disiplin olmasını gerektirmiştir.
Eğitim hem işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmek hem de uzmanlaşmayı
sağlayabilmek için pek çok disiplinle etkileşmek ve bu disiplinleri sistematik açıdan kendi
bütünlüğüne uygun duruma getirmek durumundadır. Bu doğrultuda ele alındığında
disiplinlerle etkileşim sonucu kendi boyutunu oluşturan eğitim süreci için vazgeçilmez öğe
"birey" yani "öğrenci" dir. Öğrenci, eğitim süreci içerisinde toplumun yetiştirilmek istenilen
bir üyesi olarak kendinden beklenilenleri genel anlamda kendi insiyatifini kullanarak,
tekrarlayarak, hedeflerini belirleyerek, yaratıcı düşünerek, karar vererek, sorun çözümleyerek,
sorular sorarak ve cevaplarını değerlendirerek, sorumluluklarının bilincinde olarak sosyokültürel değerleri kazanmaya çalışarak yerine getirebilecektir.
Bu hedefler doğrultusunda davranışlarını değiştirmesi beklenen öğrencinin "bilgi çağı"
açısından felsefi boyutunun belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle eğitim süreci ve bu sürecin en
önemli öğesi olan öğrenci kavramı geçmiş, bugün ve gelecek zaman boyutuyla
değerlendirilerek felsefi açıdan işlevsel bir zemine oturtulmalıdır. Farklı eğitim sistemlerinin,
hedeflerinin ve bunların gerçekleştirilmesi için önerilen farklı yöntemlerin varlığı idealizm,
realizm, pragmatizm ve existentializm gibi felsefi akımların eğitim sürecinde kullanılmasına
neden olmuştur.
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2. HEMŞİRELİK ve HEMŞİRELİK EĞİTİMİ FELSEFESİ
2.1. Temel Kavramlar
2.1.1. Eğitim
Eğitim günümüze kadar farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değişik şekillerde
tanımlanmıştır.
Eğitim;
Antropolojik açıdan; kasıtlı kültürlenme sürecidir.
Pragmatik açıdan; bireyi topluma faydalı hale getirme sürecidir.
Nörolojik açıdan; fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyo-kimyasal
değişiklikler oluşturma sürecidir.
Skolastik açıdan; bireyi Tanrı İmparatorluğunun bir üyesi haline getirme sürecidir.
Genetik açıdan; bireyde varolan, genlerine kolanmış bazı yeteneklerin canlandırılma
ve en üst düzeye çıkarılma sürecidir.
Yıldırım’a göre (1983) eğitim; insan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır,
karakter vb. önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belirli gelişmeler sağlamak amacıyla
yürütülen düzenli bir etkileşimdir.
Özçelik’e göre (1981) eğitim; “kişinin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik
yönde ve bir dereceye kadar kalıcı değişmeler meydana getirme sürecidir.”
Felsefi akımlar/görüşler açından da ele aldığımızda ise eğitim;
İnsanın özgürce ve bilinçlice Allah’a ulaşmak için sürdürdüğü uyum çabalarıdır
(İdealizm).
Yeni kuşaktaki bireylere kültürel mirası aktararak onları topluma uyuma hazırlama
sürecidir (Realizm).
Bireyi yaşantılarını yeniden inşa yoluyla yeniden yetiştirme sürecidir (Pragmatizm).
Görüldüğü gibi farklı disiplinler açısından verilen eğitim tanımları incelendiğinde
ortak bir noktada birleştikleri görülür. Bu ortak nokta; eğitimin bireyde davranış değişikliği
oluşturma sürecine odaklandığıdır. Genel anlamda eğitim; davranışların bilinçli bir biçimde
geliştirilmesi ya da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu değişikliğin yönü, içeriği ve
yöntemi; kişiyi çevreleyen toplumsal ve ekonomik koşullara, içinde yaşanan kültür ve değer
yargılarına, ülkedeki insan haklarının ve eğitim bilimlerinin gelişmişliğine bağlıdır.
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2.1.2. Felsefe
Sokrat’ın “Bir şey biliyorum o da hiç bir şey bilmediğimdir” sözü ne kadar
düşünmeye değerse; Lachelier’nin “Felsefe Nedir?” sorusuna verdiği “bilmiyorum” cevabı o
kadar anlamlı ve düşünmeye değerdir. Çünkü felsefenin birçok tanımı yapılmakta ancak tek
bir tanım ortaya çıkarılamamaktadır.
Felsefe teriminin, ilk kez Pythagoras’ın kullandığı ileri sürülür. Felsefe, eldeki
verilere göre 2500 yıl önce eski Yunan’da başlamıştır. Yunanca Philosophia teriminden
kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşiminden oluşmaktadır. Phillia sevgi; sophia, bilgi,
bilgelik anlamındadır. Filozof terimi de aynı kökendendir. Eski Yunan’da hikmet (sophos)
yolunu, bilgelik yolunu arayanlara da filozof (Philophos) denilmiştir. Felsefe ve filozof
sözcükleri Arapça’ya, oradan da Türkçe’ye geçmiştir.
Felsefe; mitos, din ve şiirden doğmuştur. Zamanla içinde taşıdığı bu unsurlardan
arınarak bilimsel ve özgür düşünmenin temellerini atmış ve gelişmiş, gerçeği bütünüyle
açıklamaya çalışmıştır. İlk dönemlerde tüm bilimleri kapsayan felsefeden zamanla matematik,
fizik, antropoloji, biyoloji, kimya, astronomi, sosyoloji, psikoloji vb ayrılmıştır. Felsefe
bilime bir bakıma öncülük eder.
Başka bir deyişle, bir disiplin olarak felsefe etkili düşünme ve akıl yürütme yoludur.
Bu anlamda felsefe, gerçeği tümüyle ele alıp inceleyen ve bunun sonucunda ulaşılan bilgileri
yorumlayan ve sistemleştiren bir uğraş alanı olarak tanımlanır. Felsefi görüşlerin bilimde
olduğu gibi kanıtlanabilir ve objektif olma zorunluluğu yoktur.
Felsefe bir dünya görüşüdür, yaşama bir bakış açısıdır, yaşama ve evrene karşı bir
vaziyet alıştır.
Felsefe; insanoğlunun tüm bildiklerinden, değer ve inançlarından, yargılarından,
tutum ve alışkanlıklarından şüphe edip onları irdeler; sürekli gözden geçirip eleştirir ve daha
geniş bir açıdan gerçeğe bakmaya çalışır. Felsefe gerçeği bir bütün olarak ele alıp inceler. Bu
nedenden dolayı doğayı, toplumu oluşturan tüm değerleri bütünsel olarak kavrayıp bunu
sistemleştirmeye, bilimsel yaklaşımla akıl yürütme yollarını kullanarak bilgilerin tümüne
ulaşmaya çalışır. Bir bakıma felsefe gerçekle tümüyle uğraşma, onu kavrama, yorumlama,
sistemleştirme işi olarak düşünülebilir. Çünkü evreni, toplumu, doğayı insanı oluşturan tüm
değerleri, kuramsal görüşleri ele alıp inceler. Bu açıdan eğitimde hedeflerin ve davranışların
somutlaştırılması için felsefeden yararlanılarak eğitim felsefesinin belirlenmesi bir
zorunluluktur.
Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2016) göre felsefe;
 Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması,
 Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
 Bir filozofun, felsefe okulunun, bir çağın öğretisi,
 Dünya görüşü,
 Bir konuda soyut düşünüş demektir.
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Webster sözlüğünde ise felsefe; "gerçekleri, gerçeklik ilkelerini, insanın doğasını ve
davranışını araştıran bilim" anlamındadır.
İnsanın içinde yaşadığı dünya, yalnız fiziksel bir dünya olmayıp, aynı zamanda bir
değerler ve anlamlar dünyasıdır. İnsan düşünmeye, sorgulamaya başladığı zaman, felsefenin
kapısını da aralamaya başlamıştır. İnsanın var olmasından daha önemli olan şey, onun bu
varoluşuna neler kattığı ve varoluşunu hangi anlam ve değerlerle gerçekleştirdiğidir. Felsefe
bizlere, bu değerlerin/anlamların bilgisini ve bilincini verir. İnsan felsefeyle bir değerler
varlığı olduğunu ya da değerli bir varlık olduğunu fark eder. Felsefe kendini bilme, anlama,
başkalarını anlama ve anlatmanın koşullarının bilgisidir. Böyle bir bilgi, bizi biz yaptığı gibi
dünyadaki duruşumuzu belirler, daha da önemlisi anlamlı kılar.
2.1.3. Eğitim Felsefesi
Eğitimin genel hedeflerini belirleme, içeriği seçme ve düzenleme, öğretme ve öğrenme
süreçleri ile okul ya da sınıflarda ne tür yaşantı ve etkinliklerin vurgulanması gerektiği
konularındaki temel sorunlara felsefe aracılığıyla yanıt verilmektedir. Eğitimle ilgili bu
sorunların çoğu aslında eğitim programlarıyla ilgili kararlara işaret etmektedir. Başka bir
ifadeyle eğitim programlarının hedefler, kapsam, eğitim durumları ve değerlendirmeden
oluşan öğelerin tümü felsefi görüşlere dayanmaktadır.
Eğitim Felsefesi; eğitime/eğitim çalışmalarına, uygulamalarına yön veren, amaçları
şekillendiren, eğitime ilişkili olduğu bütün diğer toplumsal olgularla birlikte bütünlük içinde
anlam veren ve eğitim uygulamalarına yol gösteren bir disiplin veya sistemli fikir ve
kavramlar bütünüdür.
Eğitim felsefesi, eğitimle ilgili tüm kuram ve uygulamaları bütüncül bir bakış açısıyla
ele alarak değerlendiren bir disiplin olarak düşünülmelidir.
Eğitim felsefesi; eğitimi bir bütün olarak ele alan ve kültürün vazgeçilmez bir öğesi
biçiminde düşünen özenli, eleştirici ve yöntemli çalışmaların tümüdür.
Bir başka tanıma göre ise eğitim felsefesi; "eğitim düşüncesi ve ideali etrafında ortaya
çıkan tüm sorunların felsefi bir şekilde ele alınması, incelenmesi, değerlendirilmesi,
eleştirilmesi ve irdelenmesidir.
Eğitim felsefesi genel olarak şu işlevleri yerine getirir:





Eğitim hedeflerinin seçiminde, hedeflerin topluma, bireye uygunluk derecesinin
belirlenmesini ve hedefler arası tutarlılığın kontrol edilmesini sağlar. Eğitim
felsefesi, eğitimin amaçlarının saptanmasında toplumun özelliklerinin, bireyin
ihtiyaçlarının ve konu alanı gerçeklerinin hangi yönlerine ağırlık verileceğinin
belirlenmesinde etkin rol oynar.
Eğitim bilimleri ve eğitimle ilgili diğer bilimlerin bulguları bütünleştirilerek eğitim
uygulamalarına çok yönlü ve geniş bir açıdan bakmayı gerektirir.
Öğrenme kuramlarını geniş bir perspektif içinde inceleyip çeşitli kurumların
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deneysel çalışmalarla ortaya konan bulgularını bütünleştirir.
Eğitimde geçmişle bugün, bugünle gelecek arasında anlamlı bir bağ kurulmasını
sağlar.
Eğitim felsefesinin amacı, eğitim faaliyetlerinin dayandığı kuramsal temelleri
inceler ve eleştirir.
Bilimsel bilgiler ile uygulama sonuçlarını birleştirerek ülkenin toplumsal,
ekonomik yapısı ve değerleri ile tutarlı teoriler geliştirir.
Eğitimcilere eğitimi tüm yönleriyle görmelerinde yardımcı olur.

Görüldüğü gibi eğitim felsefesi, eğitimle ilgili olan bütün unsurları dikkate alarak
eğitime bir bütün olarak anlam vermeye çalışır. Bütüncül yaklaşım, eleştirel düşünme, genel
bir çerçeve içinde görme felsefede olduğu gibi eğitim felsefesinde de önemlidir. Felsefeden
farklı olarak eğitim felsefesi eğitim uygulamalarına yön veren bir disiplindir. Çünkü eğitimde
uygulama değeri olmayan bir fikir ve düşünme sistemi fazla anlam taşımaz. Bu yönü ile
Eğitim felsefesinin en önemli işlevleri, eğitim uygulamalarını sürekli eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirmek, uygulamaların dayandığı kuramsal temelleri incelemek ve eğitim
uygulamaları için ülke gerçekleri ve ihtiyaçları, toplumun, kültürün, insanların niteliği ile
tutarlı eğitim teorileri geliştirmektir.

2.2. Felsefe ve Eğitim Arasındaki İlişkisi
Felsefe, bir okul için düşünce tarzını, görüşleri, inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği
etkilediğinden program geliştirmede önemli bir yer tutar. Felsefe, bir okul için düşünce
tarzını, görüşleri, inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği etkilediğinden program geliştirmede
önemli bir yer tutar. Felsefe, kişisel inanç ve değerlerimizle ilgilenmemize, kim olduğumuzu,
var olma nedenimizi ve bir ölçüde nereye gideceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Gerek
bilgiyi, gerekse toplumu ve konu alanını ele alırken neye önem verileceğinin temelinde felsefi
görüş ve tutumlar vardır. Felsefe, gerçeğin temellendirilmesine bir bağ kurma süreci ve bu
sürecin sonunda elde edilen ürünlerin dirik bir bütünüdür.
Felsefi konular okullarda ve toplumlarda her zaman etkisini göstermiştir. Çağdaş
toplumlar ve okullar geçmişe oranla daha çok hızlı bir değişim göstermektedir.
Felsefe, eğitimcilere, özellikle program geliştirme uzmanlarına okul ve sınıf
ortamlarını düzenlemede bir yapı ve taban sağlar. Okulların ne için olduğunu, hangi konuların
değerli olduğunu, öğrencilerin nasıl öğrendiğini ve hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığını
yanıtlamaya yardımcı olur. Ayrıca eğitimini hedeflerini, içeriğin seçilmesini ve
örgütlenmesini, öğrenme-öğretme sürecini, genel olarak okulda ve sınıflarda üzerinde
durulmak istenen etkinlikleri belirlemede bir temel sağlar. Program geliştirmenin hemen
hemen her öğesi felsefeye dayanır.

Hedefler düzenini oluştururken felsefeden;
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Temel sayıtlılarda açıklığa varmada,
Aday hedeflere yenilerini katmada,
Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada,
Hedefleri önem sırasına koymada, yararlanılmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında felsefe, program geliştirmenin temelleri arasında çok önemli
bir yerde bulunmaktadır. Bu nedenle, her program geliştirme çalışması belli bir felsefeye
dayalı olarak yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken, toplumun başat felsefeleriyle tutarlı,
bilimsel bulgulara uygun, iç tutarlılığı sağlam bir felsefi görüş ortaya çıkmalıdır.
Eğitim politikalarının oluşumunda ve bunların eğitim programlarına yansımasında da
belli bir felsefi görüş egemen olmalıdır. Bir ülkedeki eğitimin niteliği eğitim felsefeleriyle
tutarlı olma durumundadır. Ülke eğitimine yön veren eğitim felsefesi, o ülke insanları
arasındaki ve kültür yumağındaki etkileşimleriyle ortaya çıkar. Yazılı bir metin olmamakla
birlikte, ülkemizde de olduğu gibi eğitim uygulamaları, eğitim felsefesinin nasıl biçimlendiği
konusunda bilgi verebilir. O ülkenin eğitim uygulamalarının da bazı felsefi görüşleri de
etkilediği bilinmelidir. Bunun yanı sıra devletin ve siyasal partilerin eğitim görüşleri de,
eğitim uygulamalarını yönlendirirken yine felsefeden yararlanmak durumunda kalırlar. Bu
felsefi görüşler eğitimi ve eğitim programlarını etkilemektedir.
Eğitim programlarının dayandığı felsefi temeli belirlemede, felsefenin gelişim süreci
dikkate alınmalı, toplumun genel bakış açısına uygun düşen, diğer bir anlatımla, toplumun
başat felsefesini yansıtacak eğitim felsefesi görüşleri göz önünde bulundurulmalıdır.

2.3. Felsefe ve Bilim Arasındaki İlişkisi
Bilim; felsefe ve mantığın insan akıl ve zekâsının katkısıyla ortaya koyduğu en önemli
değerdir. Felsefe, kişilerin her ihtiyacına cevap vermese de onların yaşam biçimini etkiler.
Bilim, örgün bilgiler bütünüdür. Güvenilir olan ve gerçekle çelişmeyen bilgiler bilimsel bir
ortam oluştururlar. Güvenilir ve sağlıklı bilgi elde etmek, yapılması gereken ilk iştir.
Felsefede, ortak kabul gören kesin sonuçlardan söz edilemez. Kant'ın belirttiği gibi,
''öğrenilecek felsefe yoktur, ancak felsefe yapmak, felsefi düşünmek öğrenilebilir.'' Bu
sebeple, felsefe sürekli bir arayışı ifade eder. Bilimler kendilerine seçtikleri olgu ve olaylarla
ilgilenirken, felsefe soyut gerçekler olan anlam ve değerler dünyası ile ilgilenir.
Bilim gerçeği parçalara ayırarak incelerken, felsefe gerçeği bir bütün olarak ele alıp,
inceler. Bu sebeple felsefe, doğayı ve toplumu oluşturan tüm değerlerin bütünsel olarak
kavranmasını ve bunun sistemleştirilmesini sağlar.
Felsefe varlığın özünü bulmak ister. Bunun için varlığa "nedir?" sorusunu sorar. Bilim,
varlığın özü ile ilgilenmez. Olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini ele alır. Varlığa
"nasıl?" sorusunu sorar.
Bilimsel önermeler genelde sentetik iken, felsefi önermeler ise genelde analitik ya da
metafiziktir. Yani gözlem, inceleme ya da deney yoluyla kanıtlanamazlar. Bir tür
matematiksel önermeler şeklinde işler.
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Felsefe ve bilim tümüyle birbirinden ayrı değildir. Aksine çok sıkı bir ilişki
içerisindedir. Felsefe bilimlere yol gösterir, onlara sorular sorar. Bilim olmadan felsefe sağır
ve dilsiz, felsefe olmadan bilim kördür. Her türlü icat, buluş, geçerli ve güvenilir bilgi,
felsefenin etkilenmesini ve değişmesini sağlamıştır. Yeni felsefelerin doğmasına neden
olmuştur. Aynı zamanda genetik mühendisliği, uzay ve biyoloji alanındaki gelişmeler de
felsefeyi etkilemiştir. Çağımızda her bilimin felsefesi başlamıştır.
Hem bilim hem de felsefede elde edilen ve kullanılan her bilgiye eleştirel olarak
bakılmaktadır. Bu sebeple, bilgin ve filozoflar için olmuş bitmiş bilgi yerine sürekli her bir
cevaptan şüphelenilmesi vardır. Şüphelenme bilim ve felsefe için; gerçeğin araştırılması ve
ona ulaşılması için en temel yoldur.
Hem bilim hem de felsefe için sorular çok önemlidir. Her ikisi de sorularla başlar ve
yanıtlar aranmaya çalışılır. Yanıtlar zaman içerisinde ve her filozofa göre değişiklik
gösterirken, sorular genelde daha kalıcıdır. Ancak sorular da değişebilir. Bilim deney ve
bilimsel yöntemleri kullanarak doğa yasalarını bulmaya çalışır. İnceleme, araştırma, deney ve
gözlem yaparak, kanıtlanmış/kanıtlanacak doğruluk değeri yüksek olan önermelerde bulunur.
Felsefe deney yapmaz, ulaştığı sonuçları mantıksal çözümleme ile doğrular. Felsefe gerçeğe
hem bilim, hem de diğer alanlardan elde ettiği bilgilerle, akıl yürütme yoluyla ulaşır. Felsefe,
bilimsel bulgulardan faydalanıp, yeni fikirler ortaya koyar ve bilime öncülük eder. Bilim
varlığı parçalara bölerek incelediğinden, yani tümünü incelemediği için gerçeğin birçok
yönünü göremez ve inceleyemez.
Felsefede ortaya atılan soru (n) kalıcıdır. Bilimde ise ilerleme vardır. Bilimsel bir
soruya verilen yanıtlar ya doğrulanır ya da çürütülür. Çağdaş felsefe bilimseldir, aynı
zamanda bilim için vazgeçilmezdir.
Hem bilim, hem de felsefe bir süreç olup, bu süreç sonunda her ikisi de bilgiyi elde
ederler. Bilimsel bilgi ile teknoloji üretilir. Felsefe, insanın varlığı anlamasına yardımcı olur.
Bilim ve felsefede elde edilen ve kullanılan bilgiye ve doğruya sürekli eleştirel gözle bakılır.
Felsefe ve bilimde "şüphelenmek" gerçeğin araştırılmasına ve ona ulaşılmasında önemli bir
özelliktir.

2.4. Felsefi Akımlar
Eğitim felsefesinin bu işlevlerini yerine getirirken yararlanılan Temel felsefi akımlar;
İdealizm, Realizm, Pragmatizm ve Existentializm’dir.
2.4.1. İdealizm (Düşüncecilik)
Dış dünyadaki varlıkları düşüncenin ürünü ve düşüncenin bizzat kendisi olarak kabul
eden felsefi akımdır. İdealistlere göre gerçek maddi güçlerden çok fikir, düşünce ve zihinle
ilgilidir. Gerçek bilgi salt aklın ürünüdür, çünkü esas gerçek fizik alanda değil aklın içindedir.
Güzellik kavramı güzel nesneler olmasa da vardır.
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İnsanın değerini çok yüksek gören ve eğitimle bu değerin daha da yükseleceğine
inanan idealist eğitimcilere göre eğitim, kendi kararlarını verebilen, aklını kullanabilen,
kültürlü bir kişiliğe sahip, özünü geliştirerek aydınlanmaya adamış bireyi bu yüksek değerin
öznesi konumuna getirmelidir. Eğitimci bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirirken bilgiyi
aktarmamalı, öğrencinin karar vermesini, doğruyu kendisinin bulmasını sağlamalıdır.
Öğrenciyi gerçeği aramak için okulda bulunan birey olarak görür. Eğitimci ise;
öğrenciyi cesaretlendiren, yeterli bilgi birikimine sahip, konusuna hâkim, ideal bir model
olan, her öğrencinin toplum için vazgeçilmez bir değer olduğuna inanan kişidir.
2.4.2. Realizm (Gerçekçilik)
Varlıkların insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız olarak var olduğunu savunan
bir felsefi akımdır. Realizm'e göre dış dünya esastır, zihnimiz ise dış dünyadan edindikleri ile
anlamlandırmalarda bulunabilir. Dış dünyaya karşı objektif (tarafsız) olmakla birlikte
süreklilik gösterirler. Bu nedenle eğitim bütün insanlık tarihi boyunca doğruluğu tartışmasız
kabul edilen gerçekleri göstermelidir. Eğitim hem toplum, hem de kişi açısından yapılmalıdır.
Öncelik ve ağırlık toplumsal eğitime verilmelidir. Bilgi, aposterioridir; çünkü insan zihni düz
bir levha gibidir. Edilgin akıl, beden aracılığıyla edinilen duyu verilerini işleyip şekillendirir.
Etkin akılla mutlak doğru elde edilir. Eğitim insanın hem doğal yapısına, hem de yaşlarına
göre olmalıdır. 0-5 yaşına kadar çocuklar, çalışmaya ve öğretime başlamamalıdırlar. Bu
yaşlarda, oyuna ve masallara yer verilmelidir.
Realizm akımına göre eğitimci konunun uzmanı olmalı, evrensel doğruları tam ve
kesin olarak bilmelidir. Var olan teknolojileri dikkate alarak, öğrencilerini test sonuçlarına
göre değerlendirirken öğrencinin neler öğrendiğine karar vermeli, bilgi vermenin yanı sıra bu
bilgilerden hangilerini, nasıl öğreteceğini, uygulatacağını ve kullanacağını, öğrenciyi nasıl
motive edeceğini göstermelidir.
Öğrenci ise, bilgi ve beceri kazandırılacak, gerçeği hedeflemesi beklenen kişidir.
Kafası boştur. Aklını kötüye kullanabilir. Öğrenme; sıkı ve zor bir iştir. Disiplin ve çaba ister.
Bu nedenden dolayı, öğrenci eğiticinin dediklerini, okulun kurallarını hiç itiraz etmeden
yerine getirmelidir. Öğrenme işinden o, sorumludur.
2.4.3. Pragmatizm (Yararcılık)
Pragmatizm, inanç ve fikirlerin pragmatik sonuçlarını, onların değerlerini ve
doğruluğunu kararlaştırmak için standart olarak kullanılan bir felsefi akımdır. Bu felsefi
akıma göre gerçek insana yararlı olarak uygulanabilendir. Doğru düşünceler bireye yarar
sağlar. Pragmatik eğitimde bilgi ve beceri kadar araştırma yöntemleri de önemlidir.
Hedeflenen; topluma ve kültüre çok sıkı bağlarla bağlanmış bireyler yerine, çağın şartlarına
uyumlu, gelişmeye, değişmeye yönelmiş bireyler yetiştirmektir. Eğitimde çıkış noktası gerçek
hayattır ve öğrenciler gerçek hayata en iyi şekilde uyum sağlayabilecek şekilde
yetiştirilmelidir.
Bu görüşün önemli temsilcilerinden J. Dewey'e göre bilimdeki değişmeler
doğrultusunda eğitimde de içerikten çok düşünmeye, araştırmaya önem verilmelidir. Eğitim
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katı değişmez bilgiler yerine araştırmayı, bilgi sahibi olmayı ve uygulamayı içermeli,
öğrenciyi yaşama hazırlamalıdır. Öğrenciye yaşamda karşılaştığı ya da karşılaşacağı sorunlar,
doğal problemler sorulmalı, bunları bilimsel yöntemleri kullanarak çözmeleri istenmelidir. Bu
nitelikleri öğrencilere kazandırırken eğitimci yol gösterici, öğrencinin zengin deneyimler
kazanmasını sağlayan, onu destekleyen rol üstlenmektedir. Bu nedenle eğitim sosyal bir süreç
olarak algılanmalıdır. Bu sosyal süreç içinde deneysel öğrenme için en uygun ortam, sosyal
alışkanlıkların değişmesini ve etkileşimi destekleyen demokratik, özgür bir toplumdur.
Öğrenci ise bu felsefi akımda çağın şartlarına uyumlu, gelişmeye, değişmeye
yönelmiş, yaparak yaşayarak öğrenen bireydir. Yani öğrenme yaşantı yoluyla gerçekleşir.
2.4.4. Existentializm (Varoluşculuk)
Varoluşçuluk, özgürlük ve sorumluluk seçimini insana bırakan ve onun varoluşunu
özünden önce gören felsefi akımdır. bu felsefi akıma göre önce insan vardır, sonra da bu insan
doğa ve toplum olaylarına, etkilere, tepkilere girişerek veya bunlara katlanarak kendi kendini
yaratır.
Varoluşçu açıdan "toplumu geliştirmeye bireyden başlanmalıdır." Birey estetik, ahlaki,
duygusal bir benlik olarak bilimsel rasyonel benliğinden daha belirgin bir benlik taşır. Bu
açıdan bakıldığında varoluşçuluk sanatsal yapıya bilimsel yapıdan daha fazla önem verir.
Varoluşçulukta eğitim, insanın başarıyı başarısızlığı, çirkini, güzeli, karmaşıklığı, acıyı
abartmadan fakat dürüstçe karşılayan yaşantılar geçirmesini sağlayan bir etkinliktir. “Kendini
seç (yaşamındaki her şeyden sen sorumlusun)” temele alınmıştır.
Bu felsefi akıma göre eğitimci, öğrencinin içerikle etkileşim kurmasına rehberlik eden,
onlara yalnızca bilgi yüklemeyi değil, karar verme yeteneklerini, içeriği anlamlandırma
süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan, hoşgörülü ve duyarlı olmaya çalışan kişidir.
Varoluşçu akımda akıl öğrencinin/bireyin özgürlüğünü nasıl kullanacağını öğrendiği
bir ortamdır. Öğrenci ise bu ortamda bir birey olarak anlamları kendi gerçekliği/gerçekleri ile
oluşturan bireydir. Her öğrenci eğitim ortamında tek ek ele alınmalıdır. Çünkü kişi her
değerin üstündedir. Geçmiş, gelecek değil; an önemli olduğundan sorunlar günlük bağlamda
ele alınmalı, ortam kişinin bireyselliğini, özgür gelişimini düzenleyecek şekilde olmalıdır.

2.5. Eğitim Felsefesi Akımları
Temel felsefi akımlarının eğitimde uygulanış biçimleri; İlerlemecilik (Progressivizm),
Değişmezcilik/Daimicilik (Perennialism), Esasicilik (Essentializm), Sosyal Yeniden
Yapılanma/Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism) ve Denemecilik (Experimentalism)’dir.
2.5.1. İlerlemecilik (Progressivizm)
Pragmatik düşüncenin eğitime uygulanış şeklidir. Bu görüş geleneksel eğitimin aşırı
şekilciliğine, sıkı disiplin anlayışına ve öğrencinin pasif konumda olduğu öğrenmeye karşıdır.
Eğitim toplumda geleneksel olarak devam eden standartları, değişmezlikleri değil, sürekli
değişen hayatı öğretmelidir. Eğitilmiş kişi hayata uyan değil, hayatı değiştiren ve yön veren
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kişidir.
Eğitimci danışman ve rehber konumunda, öğrenci kendi eğitiminde insiyatif kullanan
bireydir ve eğitimde merkezdedir, aktif roldedir. Sorunlar öğrenciye sunulmalı, çözmesi,
yargılar çıkarması istenmelidir. Bu yolla öğrencinin düşünmesi, gelişmesi gerçekleşebilir,
çünkü eğitimde neyin düşünüleceği değil nasıl düşünüleceği önemlidir. Bu aynı zamanda
“öğrencinin neyi değil nasıl öğreneceği temele alınmalıdır” demektir.
Okul ise yaşamın kendisidir. Herkes düşüncesini, görüşünü açıkça söylemeli,
başkalarının düşüncelerini de eleştirmelidir.
2.5.2. Değişmezcilik/Daimicilik (Perennialism)
Progressivizmin tersine eğitimin amaçlarının, temel ilkelerinin değişmez olduğunu,
sürekli olması gerektiğini savunan bir görüştür. Aktarılacak kültürel değerler kişiyi evrensel
gerçeğe yöneltmelidir. Çünkü bu gerçek hep aynıdır ve hiç değişmez. Günümüzdeki hızlı
değişimlere karşı eğitimde "hızlı değişme içinde değişmezlik" temel ilkedir.
Bu görüşe göre eğitimci kültürel mirasın temsilcisi, öğrenciye yol gösteren, denetleyen
ve sorunlarına çözüm bulan kişi olarak görülür. Eğitimcinin merkezde olduğu bu görüşte pasif
konumdaki öğrenci ise ezberlemek, yapmak ve tekrarlamakla yükümlü, doğuştan hiçbir bilgi
ve beceriye sahip olmayan bir birey olarak ele alınır.
Sınavlar ezbere dayanmamalı, öğrencinin aklını kullanıp kullanmadığını ölçecek
biçimde düzenlenmelidir. Gerçek yaşamı değil idealist yaşamı kapsayan sorular sorulmalıdır.
Bu görüş öğrenme ortamında geleneksel öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını savunur.
Bunun nedenini ise öğrenme ortamında eşitliğin sağlanması olarak açıklar.

2.5.3. Esasicilik (Essentializm)
Esasicilik genellikle Realist felsefeye dayanır. Değişmezlik gibi bütün eğitilmiş
insanların bilmeleri gereken belirli öğeleri eğitimin merkezine almayı öngören bir görüştür.
Bu felsefeye göre yaşanılan gerçek dünyadır. Gerçek dünya aklımızı kullanarak, deney,
araştırma ve gözlem yaparak öğrenilir.
Eğitim sıkı ve zor bir iştir. Disiplin ve çaba ister. Eğitimde disiplin içinde uzak
amaçlar takip edilmelidir. Öğrencinin ilgileri önemli değildir. Önemli olan dengeli bir disiplin
içinde öğrencilerin uzak amaçlara yönlendirilmesidir. Bu görüşte eğitimci merkezdedir ve
öğrenci eğitimci tarafından yönlendirilir. Eğitimci konunun uzmanı olmalı, evrensel doğruları
tam ve kesin olarak bilmelidir. Neleri, nasıl öğreteceğini, öğrenciyi nasıl güdüleyeceğini yani
öğretirken hangi yöntem ve teknikleri kullanacağını bilmeli ve uygulamalıdır.
Öğrenci bireysel hedeflerini oluşturması için cesaretlendirilerek, yönlendirilmiş
bireydir. Öğrenci hiçbir bilgi ve beceriye sahip değildir. Öğrenme sıkı, zor ve çaba isteyen bir
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iş olduğundan ve öğrenci hiçbir bilgiye sahip olmadığından eğitimcinin ve okulun kurallarına
uymalıdır. Öğrenme işinden öğrenci sorumludur ve eğitimci öğretmek zorunda değildir.
Öğrenci hiçbir bilgi ve beceriye doğuştan sahip olmadığından eğitimcinin
söylediklerini ezberlemek, yapmak ve tekrarlamak zorundadır. Eğitimci öğrenciyi eğitim
ortamında sürekli denetlemeli, sorunları çözmeli, öğrenciye çözüm yollarını ve yanıtları
öğretmeli, öğrencinin kendi kendine problem çözme ve tartışma tekniklerini kullanmasına izin
vermemelidir.
Okul, kültürün özünü korumalı ve devamlılığını sağlamalıdır. Bunun içinde çağdaş
bilimsel bilgilerin verildiği ve öğrencilerin başıboş bırakılmadığı bir ortam olmalıdır.
2.5.4. Sosyal Yeniden Yapılanma/Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)
Bireysel değil, sosyal öğretim ilkesini savunmaktadır. Bu akıma göre eğitimin amacı,
“toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmektir.” Eğitim, yeni
bir toplumsal düzen yaratmalıdır. Bu değişimin sağlanmasındaki en önemli öğeler ise okullar
ve eğitimcilerdir. Bu nedenle okullar toplumsal gelişmeyi sağlayabilecek şekilde geleceğe
yönelik olmalıdır. Bu durum ise eğitimin, davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak
toplumu yeniden inşa etmesini zorunlu kılar.
Öğrenci ise kendi kültür değerlerini öğrenmeye ihtiyacı olan, yaratıcı düşünme
yolunda yönlendirilen bireydir.
Bu doğrultuda bu akıma göre eğitimin görevi, toplumu sürekli yeniden şekillendirmek
ve düzenlemektir. Bunun içinde programlar geliştirilmeli ve uygulamaya konmalıdır.

2.5.5. Denemecilik (Experimentalism)
Progressivizimin çıkış noktasıdır. Bu görüşe göre eğitimci öğrencileri birbirleri
arasında iletişim kurmaya ve yarışmaya özendiren, dostça ilişkiler kurmaları yönünde motive
eden, fikirlerini uygulamaya geçirebilecekleri ortamın hazırlanılmasından sorumlu olan
kişidir. Öğrenci ise, fikirlerini etkin sorulara yol açacak şekilde oluşturan ve bu fikirleri
değerlendirmekle yükümlü kişidir. Ayrıca öğrenme ortamında öğrencinin sürekli aktif
olmasını ve sorunları bizzat kendisinin çözmesinin sağlanması esastır.
Kısacası felsefi akımlar ve bu felsefi akımların eğitime (hemşirelik eğitimine)
yansımalarından etkilenerek eğitimciyi, öğrenciyi merkeze alan, aktivite esasına dayanan ya
da kuramsal bilgi ağırlıklı eğitim kurumları felsefelerini geliştirmiş/belirlemişlerdir. Bütün
eğitim programlarında olduğu gibi hemşirelik ve hemşirelik eğitim felsefesinin
belirlenmesinde de bu felsefi akımlardan etkilenilmiştir.
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2.6. Çağdaş Hemşirelik Felsefesi
2.6.1. Hemşirelik Felsefesi
Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan, insanları
sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu duygusunu
sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir.
Velioğlu’na göre hemşirelik ise, felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine
kurulmuş bir sağlık disiplinidir. 1978 yılında P. Velioğlu'nun yazmış olduğu bir makalede
hemşirelik felsefesi ile ilgili; "İnsan varlığının heterojen yapı taşlarından oluşmuş çok boyutlu
bir bütünlüğe sahip olduğunu, varoluşçu düşünme sistemi ile akıl hastasının anlaşılması,
ayrıca terapi yapmada bu felsefenin kullanılabileceğini savunur. Bu görüşe göre, her insan
farklı olduğundan, hastaya yaklaşımda kalıplaşmış sistemler yerine hastanın sorumlu olarak
katılması gerektiğini vurgulamıştır. Hastanın varoluş sürecini engelleyen unsurların neler
olduğu bilinirse, özgürlüğünü kazanmasına ve kullanmasına yardımcı olunabileceği, burada
hemşirenin rolünün hastanın aktif olarak gelişimine katılarak onun duygularını
paylaşabileceğini" ifade etmiştir.
Hemşirelik felsefesi, düşünme ve uygulamaya temel olarak kullanılan hemşirelikteki
değerlerin ve hemşirelik hakkındaki inançların ifadesidir. Hemşirelik felsefesi insan, çevre,
sağlık/ hastalık ve hemşirelik gibi temel kavramlar hakkındaki inanç temelleri üzerine
kurulur.
Hemşirelik; felsefe, kuram, uygulama ve araştıma üzerine kurulu bilimsel bir sağlık
disiplinidir. Hemşirelik eğitimini ve uygulamalarını etkileyen, yön veren, belirleyen temel
kavramlar; insan, çevre, sağlık-hastalık ve hemşirelik kavramlarıdır. Hemşireliği
diğerlerinden ayıran; bakım verme anlam ve eylemindeki özellikte yatar. Örneğin, bir hekim
için bakım vermek hastasını en etkin şekilde tedavi etmek, diyetisyen için sağlık durumuna en
uygun beslenmeyi almasını sağlamak, fizyoterapist için kaslarının işlevselliğini sürdürmesini
sağlamak iken, hemşire için; bireyin güvenliğini sağlayacak, iletişimini sürdürecek, solunum,
beslenme, boşaltım, bireysel hijyen-giyim, beden ısısının kontrolü, hareket, cinsellik ve uyku
aktivitelerini optimal düzeyde sürdürebileceği, terminal dönemde ise huzurlu bir ölüme
hazırlanabileceği bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, yardım arayan
bireyin bütüncü bakış açısıyla bakımının sağlanmasıdır.
Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlık ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık
halinde iyileştirmeye yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesinden ayrıca bu hizmeti verenlerin eğitiminden sorumlu
bilim ve sanattan oluşan bir disiplindir.
Türk Hemşireler Derneği’nin hemşirelere rehberlik etmek üzere saptadığı hemşirelik
felsefesi şu şekilde belirtilmektedir: “Hemşirelik; bireylere ve ailelere verilen bir hizmetti. O
nedenle toplumsal bir kurumdur. Toplumsal sorunlar ve yapılar sürekli değiştiği için
hemşireliğin işlev ve rolleri de değişmektedir. İşlev ve roller değişmesine karşın, hemşirelik
hizmetleri toplumun temel gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli korumaktadır.”
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Toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan hemşireliğin felsefesi aşağıdaki
ilkeleri içermektedir.
 Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı olduğuna inanır.
 Hemşirelik, sağlıktan sapmalar olduğu zaman bireyin optimal bakımı almaya
hakkı olduğuna inanır.
 Hemşirelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir sağlık
disiplinidir.
 Hemşirelik, topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleriyle sıkı bir
işbirliği yapılması gerektiğine inanır.
 Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve
mahremiyetine saygıyı içerir.
2.6.2. Hemşirelik Eğitimi Felsefesi
Hemşirelik eğitimi felsefesi geliştirmede ilk adım yaşam felsefesi saptamaktır. Çünkü
eğitim felsefesi daima yaşam felsefesi üzerine kurulur. Eğitim kültürün devamını sağlamak,
insan yaşamının her yönü ile ilgilenerek onu mükemmelliğe, iyiye, doğruya ve güzele
ulaştırmak düşüncesi üzerine temellendiğine göre hemşirelik eğitiminin de üzerinde duracağı
ilkeler de farklı olmayacaktır.
“Hemşirelik felsefesi, kuramları ve eğitimi iç ve dış dinamikler doğrultusunda dönüm
noktasındadır. Eleştirel ve etik düşünme, bakımda yaratıcı yaklaşımlar, müfredatta
kısıtlayıcı/sınırlayıcı metadojilerden/yöntemlerden uzaklaşma, eğitimin bilimsel veriler
doğrultusunda uygulama alanlarına temellenmesi söz konusudur/söz konusu olmalıdır.”
Ancak bunu gerçekleştirmek kolay değildir. Bu eğitimcilerin mevcut ve geleneksel
paradigmaları, giderek karmaşık bir teknolojik ortamda çalışan hemşirelerin profesyonel
konumlarını, sınırlılıklarını sürekli şekilde kontrol/test etmeyi gerektirir. Eğitimci açısından
ele alındığında eğitimcinin kendi sınırlılıkları, tereddütleri ve endişe/korkularıyla yüzleşmesi,
kendini tanıması gereklidir.
Hemşirelik eğitimine gelince, yakın zamana kadar hemşirelik eğitimi tıbbi bakım
sistemi, sağlık ve eğitim bilimlerine paralel şekilde akılcı görüşü yansıtmış, nesnel araçlar
kullanılarak yerine getirilen işlevler üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu durum eğitimde iş merkezli
yaklaşımı ve baskılayıcı modelleri geliştirmiş, hemşireliğin doğasında yer alan etik değerler,
idealler sıklıkla göz ardı edilmiştir. Günümüzde ise hemşireliğin düşünsel temelleri ve
tanımları hemşireliğin bireyi yaşamın tüm aşamalarında sağlık-hastalık sürekliliği içerisinde
tüm boyutlarıyla ve çevresiyle etkileşen bütüncü bir yaklaşımla ele alması gerektiği
konusunda birleşmektedirler.
Bu doğrultuda hemşirelik eğitimi felsefesi;





Hizmet verilen insanın doğası nedir?
Hemşireliğin doğası nedir?
Toplumun doğası nedir?
Sağlık nedir?
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Hemşirelik eğitiminin amaçları nedir? sorularına yanıt arar.

Hemşirelik, eğitiminde bu sorulara yanıt ararken öğrencilerin yaratıcılık özelliklerini
güdüleyerek, özgürce düşünmesini bilen, araştırıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Çünkü
hemşirelik mesleğinin hızla gelişen bilimsel tabanı, hemşirelerin kendini yönetebilen, hizmet
alanlarındaki sorunları kavrayarak çözümleyebilen, kendi rolünü algılayan, yorumlayan ve
uygulayan meslek üyesi olmayı zorunlu kılmaktadır. İşte bu hedeflere ulaşmakta ilk adım,
hemşirelik felsefesi ve hemşirelik eğitimi felsefesinin oluşturulup kavranmasıdır.
Geçmişten günümüzde hemşirelik eğitimi ile ilgili ağırlıklı görüşlere göre,
biyomedikal bilimlere dayalı bir dizi görev/iş/hizmet ve işlevleri kapsayan teknik bir süreçtir.
Bakımda hemşireliğin özü olan bütüncü ve hümanist yaklaşıma temeli olan, etik, değer ve
kararları, idealleri, amaçları, iletişimi/etkileşimi sıklıkla göz ardı etmektedir. Ancak
günümüzde hemşirelik kuruluşları ve liderler eğitimde devrimi vurgulayarak 1986 yılında
AACN (Association of Colleges of Nursing), 1989’da NLN (National League for
Nursing)müfredat devrimi ve değişimin hemşireliğin temel rolleri, misyonu, işlevleri ve
geleceği için zorunlu olduğunu belirtmiş ve bunu yaşama geçirecek güce sahip olan kuruluşlar
olarak harekete geçmişlerdir (14).
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ülkemizdeki hemşireliği ve eğitimi etkileyen dört
felsefi sistemleri Ascetism (1850-1890), Romantizm (1890’dan itibaren), Pragmatizm
(1930’dan itibaren), Hümanistik Existentializm (1970’den itibaren) olarak incelenebilir.

2.6.2.1. Ascetizm: Plato’nun idealist düşüncesine temellenir. Fiziksel dünya
gerçekleri çözemez. Hemşireliğe temel olduğunda insanı spiritüel bir varlık olarak ele alır, iş
merkezlidir. Görev, bireyin haklarını savunmaktan, hastayı bir bütün olarak iyileştirmekten
dolayı önemlidir. Bu yaklaşımda eğitim programlarını geliştirmeye çok fazla önem verilmez.
Önemli olan görev, spritüel gelişme ve özveridir, formal dersler sınırlıdır, yetiştirme kavramı
yer alır.

2.6.2.2. Romantizm: Aristoteles’in realist felsefesine temellenir. Realizm’de
istendik davranışlar, insanın doğaya, topluma uyum sağlamasını gerçekleştirecek davranışlar
olduğundan dolayı, eğitim durumu doğaya ve topluma uyum sağlamak için planlanıp işe
koşulur. Realist felsefeye temellenen romantizm bu doğrultuda ele alındığında insanın
çevresiyle uyumlu şekilde yaşamasını öngörür. Fiziksel çevreyle etkileşimle gerçeğe ulaşılır.
Romantizm ağırlıklı olarak sanatta, edebiyatta ve müzikte etkisini göstermiştir. Romantizm,
hemşirelerin spritüel ve dini gelişmeleri için fedakârlık etmelerine karşı görüş oluşturarak
onları toplumun beklentilerini hekimlere, okullarına ve hastalarına sadakatle bağlı olarak
yerine getirmeye yöneltmiştir. Bu durum kolay, masrafsız ve uygulamada fazla değişiklik
getirmemiş, hemşirelerin ağırlıklı olarak çalıştığı alan olan hastaneler hekimlerin uzmanlık
alanlarına göre organize edilmiştir. Hekimin uzmanlık alanı doğrultusunda hastaneye yatan
hastaya aynı doğrultuda/medikal yeterliliğe sahip hemşire tarafından bakım verilmiştir. Odak
noktası; birey, ailesi, gereksinimleri, bütünselliği, bir insan olması değil, hastalığı ve tanısı
olmuştur.
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Kişisel onura adanmak ve “hastam için en iyi olanı yerine getirmek okuluma kredi
kazandırır ve doktorum benimle iftihar eder” düşüncesi, hemşirelerin yapacakları etkinlikleri
ve verdikleri kararları belirler. Bu değerler sistemi hemşirelik müfredat ve uygulamalarına
tıbbi modeller şeklinde yansımıştır. Bu durum hekime bağlılığı destekleyerek, hemşirenin
bağımsızlığını, girişimciliğini, karar vermesini engellemiştir. Hemşireler hemşirelik
işlevleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırmadan hekimlerin bazı işlevlerine giderek artan
bir şekilde yönelmişler, eğitim programlarında daha fazla yer vermişlerdir.
Lisans eğitimimizin kuruluşunda örnek alınan ABD’de II. Dünya Savaşı sonrası
romantik yaklaşımdan özellikle hemşire yetersizliğinden dolayı pragmatizm’e yönelme
olmuştur.

2.6.2.3. Pragmatizm: Pragmatizm’e göre gerçek, değişmedir. Pragmatizmde
işlevsellik, verim, yarar önemlidir. İnsan yaşantı yoluyla yararlıyı seçen, biyo, kültürel ve
toplumsal bir varlıktır (v.sönmez-felsefe). Pragmatizmde insan her şeyin ölçüsüdür. Gerçek
olan ise işe yarayan şeydir. Yapılan fiiilin/işin, düşüncenin veya kavramların özel
uygulanabilir bir sonucu olmalıdır. Düşüncelerin doğrudan/dolaylı gerçeğe uygulanmaması
halinde değeri olmadığını savunur. Bu felsefi akımı hemşirelik eğitimi açısından ele
aldığımızda ise, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ABD’de hemşire açığı ortaya çıktığında,
uygulamalı disiplinler gibi hemşirelik bakımındaki sorunlarla başa çıkmada ağırlık
kazanmıştır. Hemşire sayısının az olduğu bu dönemde kısa kurslar, iş başında süpervisör
hemşire gözetiminde yetişme gündeme gelmiştir. Ve OR teknisyenleri, yardımcı hemşireler,
acil birim, diş, solunum vb. teknisyenlerin sayısı acil sorunları çözmek için büyük artış ve
çeşitlilik göstermiştir. Hasta bakımı büyük ölçüde hemşire denetimi altında yardımcı personel
tarafından yerine getirilmiştir. Günümüzde birçok sağlık kuruluşunda bu yaklaşımın izleri
hemşirelerin doğrudan hasta bakımından uzak kalması şeklinde görülmektedir.

1950’lerin ortasından 1960’lara doğru hastanelerde tıbbi ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda yoğun bakım vb. ünitelerin açılmasıyla bakımda uzman hemşirelere
gereksinim duyulmaya başlanmış, aynı gereksinim rehabilitasyon üniteleri ve yataklı olmayan
sağlık kuruluşlarının sayısının artması ile bu alanlarda da kendini hissettirmiş, sonuç olarak
hastaneler hastaların hemşirelik gereksinimlerine yönelmiş/yönelmek zorunda kalmıştır.
Sağlık kuruluşları, toplumun hemşirelik bakımıyla ilgili gereksinimlerine yöneldiğinde
hemşirelik de kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirmiştir. Pragmatizm hemşireleri tıbbı
izleyerek ve dualizm (ikili, zihin ve madde görüşü, hastaları tıbbi uzmanlık alanlarına bölme
ve ağırlıklı olarak hastalığa odaklanma) doğrultusunda verdikleri kararları sorgulamaya
yöneltmiştir. Bir başka deyişle, pragmatik değerler hemşireliği hümanizme ve bütüncü
yaklaşıma yöneltmiştir.

2.6.2.4. Hümanizm: Hemşirelikte hümanizmin ağırlık kazanmasıyla hemşireler
hizmet verdiği bireyi, hemşirelik bakımının etkinliğini, kalitesini arttırmak amacıyla ele
almaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı sonrası Almanya’da popüler olmaya başlamıştır.
Hümanizm, değerler, estetik ve insan olmanın önemi, idealleri, insanın varoluşu ve nitelikli
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yaşamı vurgular. İnsanın gelişmesinde, beslenmesinde önemi ve önceliği olan değerler
sistemiyle karakterizedir. Hemşireler bireyi, aileyi, toplumu bütünlük içinde ele almaya
başlamıştır. Spritüel kurtuluş tanrıya, hekime, ülkeye hizmet ve tanı-tedavi değil, insan
hemşireliğin en önemli faktörü kavramı olmuştur. Hemşirelik bakımının bireysel yaklaşımla
verilmesi gerektiğini ve bu yaklaşım doğrultusunda normların sorgulanmasını ve gerektiğinde
bu normlardan sapmaların olabileceğini savunur. Bireyin aldığı hemşirelik bakımını, tedavi
yöntemini, kullanılacak araç gereci seçme, karar verme özgürlüğünü kabul eder.

2.6.2.5. Hümanistik Excistentializm: Hemşirelik eğitimini ve etkinliklerini iş
merkezli yaklaşımlardan uzaklaştıracak yaklaşım hümanistik existentializmdir. Bevis,
hemşirelik eğitimi ve işlevlerini, iş merkezli yaklaşımlardan uzaklaştırıp olgunlaştıracak
düşünsel temelin İnsancıl Varoluşçuluk yaklaşımı olduğunu savunmaktadır. Hemşireliği
olgunlaştırıcı bir felsefe olarak ele alınabilir/alınır. İnsan organizmasını mükemmel bir bütün
olarak ele alarak hemşirelikte parçaların tedavisi/bakımıyla amaca ulaşılamayacağını
vurgular. Parçalar bütünü ve bütünün taşımış olduğu gizemi, onun işleyişini açıklayamaz ve
sonuçları önceden belirlenemez. Ancak bu, hemşirelik bakımının sonuçlarını dikkate
almamak, sorumluluğu taşımamak ve bilimsel temeli dikkate almamak anlamını taşımaz.
Bireysel yaklaşım doğrultusunda normların sorgulanmasını ve gerektiğinde bu normlardan
sapmaların olabileceğini savunur. Bireyin aldığı hemşirelik bakımını, tedavi yöntemini,
kullanılacak araç/gereci seçme, karar verme hakkı/özgürlüğünü kabul eder/dikkate alır. Bir
başka deyişle, bireyin seçimi ve kararına değer verir. Bireyin gözü kapalı bir şekilde kendine
yapılacak profesyonel girişimleri takip etmesi/kabulü gerekmez. Karar ve seçme sürecine
dâhil olmalıdır.

Eğitimde hedefler:








Tek tek her insanın kendi varoluşunu gerçekleştirmelidir (kişi her değerin
üstündedir).
Kişiyi temele almalıdır.
Doğruya ulaşmada, sezgiyi, sokratik tartışmayı, bazen de bilimsel yöntemi
kullanmalı, toplumsal çevreye uymamalıdır.
Bilginin olasılı olduğunu kabul etmelidir (bilgi, objektif ve kesin değildir).
İnsan, kendi kendini yaratan, yolunu kendi seçen biricik varlıktır. Yaşama anlam
veren kendisidir. Kendi kendini yarattığı için de özgürdür ve eylemlerinden
kendisi sorumludur. Bunaltı, bu sorumluluğu duymaktır.
Eğitim durumları kişinin yaratıcı bireyselliğini, özgür gelişimini sağlayacak
durumda düzenlenmelidir. Bunun için nesneler dünyası değil, kişinin dünyası
temele alınmalıdır, eğitim mutlu bir çağ için değil, kişisel mutluluk içindir.
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Eğitim ortamı tartışılıp seçilebilecek birçok içeriğin bulunduğu, kendini
tamamlayabileceği olanakların sunulduğu ve kullanıldığı bir yapıya sahip
olmalıdır.
Marcel’e göre, Batı uygarlığı insanı yeterince dikkate almıyor; çünkü makineye
benzeyen bir toplum yaratmıştır. Sonuçta insan kim olduğunu unutmuştur. Bundan
kurtulmak için her insan başat bir değer olarak kabul edilmeli, kişinin kendi
kendini yaratması için özgürce eylemde bulunması gerçekleştirilmelidir. Özgürlük
aynı zamanda başkalarının etkinliğine, özgürlüğüne de içten katılmaktır. Bunun
yolu da sevgi ve karşılıklı paylaşımdır. Bu bağlamda grupla eğitim, her bir kişinin
gelişimini, özgürce seçimini sağlayacak biçimde düzenlenmeli, bir başka deyişle
temele kişinin varoluşu alınmalıdır, grubun standartlarını yükseltmek değil...
Kneller’e göre (1964), meslek eğitimine küçük yaşta başlanmamalıdır; özellikle de
uzmanlaştırıcı bir meslek eğitimi verilmemelidir. Zira bu durum çocuğun içsel
yaşamının gelişimini engeller. Öğrenci bir işi/mesleği varlığını/özgürlüğünü
gerçekleştirme/geliştirmede bir araç olarak kullanmamalıdır.

Günümüzde hemşirelik ve hemşirelik eğitimi felsefesinde görüş birliği sağlanan
şu temel öğeler söz konusudur (Bevis,1989);
 Her insanın kendi öz değerleri vardır ve bunlar insan yaşamı için çok
kıymetlidir. Her insan ve yaşamı çok değerlidir. Hemşireler insanın olduğu her
yerde insana hizmet verir ve insanın haklarını savunma sorumluluğu üstlenir.
 Hemşirelik etkinlikleri akılcı, dinamik ve yaratıcı bir süreçtir. Hemşirelik
etkinlikleri bilimsel tutum/hemşirelik süreci yoluyla karar vermeye temellenmiştir.
Karar verme bilgiyi sentezleme, eleştirel düşünme gücü, strateji ve taktik
gerektirir. Hemşirelerin hemşirelik işlevlerinde başkalarına bağımlı olduğu dönem
sona ermiştir. Yasal sorumluluklarını başkalarının üstüne yükleyemezler.
 Hemşirelik
farklı
bilim
alanlarını
sağlığı
geliştirmek
için
bütünleştiren/sentezleyen eşsiz bir meslektir. Hemşirelik uygulamaları farklı
bilim alanlarının kaynaşmasını ve hemşirelik biliminin oluşturulmasını gerektirir.
 Hemşireliğin bir yurttaş olarak yaşadığı sosyal çevre ve politikalara karşı
sorumlulukları vardır. Hemşirelerin toplumsal olaylara duyarlı olmaları
gereklidir. Hemşireler yerel-ulusal-uluslararası çalışmalara, yasamayla ilgili
etkinliklere katılmalıdır. Kendi inançlarının, hedeflerinin demokratik süreçler
yoluyla anlaşılıp güçlenmesi ve toplumun desteği ile yaşama geçirilmesi bu yolla
sağlanabilir. Hemşireler sosyal ve politik değişimler içinde yer aldıklarında
değişim sürecini etkin şekilde kullanmayı da öğrenirler.
 Hemşirelik subjektif amacı, dinamik ve yaratıcılığı olan bir süreçtir.
Hemşirelik süreci konusunda fikir birliği vardır.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1. Sönmez, V. (2014). Eğitim Felsefesi (12. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık, 1-151.
2. Akçin E. (2005). Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimini Etkileyen Bazı Felsefi Akımların
İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi; 13(55):161-170.
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Uygulama Soruları
1.

Bir müfettiş liseyi denetliyor. Yazılı kağıtlarına bakıyor. Öğretmeni yanına çağırıp,
şunları söylüyor. “Sizi kutlarım, müfredatta yer alan konuları işlemiş ve konuları
zamanında bitirmişsiniz. Sorular istenilen niteliklere uygun. Hep böyle sorular sorun.
Herkes lise bitirecek diye bir kural yok. Okumak isteyen okur, okumak istemeyen
okumaz.”
*Müfettiş
hangi
eğitim
akımını
savunuyor?
* Müfettişe göre hangi dersler önemli olabilir? Neden?

Nereden

anladınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefe, akılcı bir düşünme yoluyla, evrenin bütünlüğünü kavramayı ve hayatı bir bütün
içinde görmeyi amaçlamaktadır. Felsefe, evrendeki her şeyi gerçekliğin bütünlüğü içinde ve
sistematik olarak düşünme, bu düşünce ürünlerinin sürekli olarak eleştirilme çabasındadır.
Felsefe, insanın dünya, yaşam ve insan davranışı üzerinde sağlam görüş sahibi olmasında bir
rehberdir.
Bütün felsefi akımlarda ve bu felsefi akımların eğitime (hemşirelik eğitimine) yansımalarında
ortak olan nokta, öğrencinin eğitimin temel öğesi durumunda olduğu gerçeğidir. Bu
gerçeklerden yola çıkarak eğitimin niteliğinin arttırılması ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesi
için eğitimcilerin eğitimle ilgili etkinliklerini öncelikle eğitim felsefelerine
temellendirilmelidir. Böylece hem eğitim sisteminin hem de eğitim programlarının
hedeflerinin belirlenmesinde/temelinin oluşturulmasında hangi felsefi akım/akımlar alınırsa, o
felsefi akım(lar)ın ileri sürdüğü ölçütlere göre; hedefler, içerik, eğitim ortamı ve
değerlendirme yolları bu felsefi akım(lar)a göre düzenlenmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen felsefi akımlar ve bu akımların temel özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A. Realizm – Gerçek; düşüncedir, fikirdir. Madde, aklın ürünüdür.
B. İdealizm - Bilginin kaynağı ağırlıklı olarak sezgidir.
C. Pragmatizm - Deneyimde esas olan bireye yarar sağlamasıdır.
D. Existentializm - Bireyden çok toplum önceliklidir.
E. Hümanizm – Birey, kendine özgü tüm özellikleri ile bir bütündür.
2. 1. Eğitim, evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmelidir.
2. İnsan doğası ve ahlaki ilkeler değişmez.
3. Eğitim, sağlam ve doğru karakterli insan yetiştirmeye odaklanmalıdır.
4. Eğitimde dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması esastır.
Yukarıda özellikleri verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Realizm
B. Hümanizm
C. İdealizm
D. Existentializm
E. Pragmatizm
3. Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi ağırlıklı olarak eğitimci merkezlidir?
A. Pragmatizm
B. Realizm
C. Hümanizm
D. Yeniden kurmacılık
E. Existentializm
4.

İyinin, doğru ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak ve değişmez olduğunu savunan
bir eğitimci, okulların öğrencilere kültürel mirası oluşturan değerleri, yaşayan değerleri ve
bu değerlere nasıl ulaşılacağını aktarması gerektiğini ifade etmiştir.
Bu eğitimcinin hangi felsefi akımı benimsediği söylenebilir?
A. Existentializm
B. Hümanizm
C. Realizm
D. Pragmatizm
E. İdealizm
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5. İnsancıl değerlere temellenen, bireyin bilişsel ve duyuşsal yeteneklerinin geliştirilmesinin
önemli olduğunu savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Existentializm
B. İdealizm
C. Realizm
D. Pragmatizm
E. Hümanizm
6. “Felsefe, medeniyettir.” sözünün size ne ifade ettiğini tartışınız.
7. Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
8. Sizce hemşirelik eğitiminin öncelikle temellendiği felsefi akım ve bu felsefi akımın
özellikleri nelerdir?
9. Hemşirelik ve hemşirelik eğitimi felsefesinde görüş birliği sağlanan temel öğeler nelerdir?
Kısaca açıklayınız.
10. Hemşireliğin hümanistik varoluşçuluk felsefi akıma temellenmesinin gerekçelerini akımın
özelliklerini de göz önünde buundurarark tartışınız.

Cevaplar
1. D

2.

D

3.

B

4.

E

5.

A
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3. EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR ve EĞİTİMİN İŞLEVLERİ*



Bu bölüm, Prof.Dr. Hülya KAYA tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ

3.EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR ve EĞİTİMİN İŞLEVLERİ*
3.1.Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
3.1.1. Eğitim
3.1.2. Öğrenme/Öğrenim
3.1.3.Öğretme/Öğretm
3.1.4. Öğretme –öğrenme ilişkisi
3.2.Eğitimin İşlevleri
3.2.1.Eğitimin Toplumsal İşlevi
3.2.3.Eğitimin Siyasal İşlevi
3.2.3.Eğitimin Ekonomik İşlevi
3.2.3.Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi

KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eğitimini nasıl tanımlarsınız? Amaçları nelerdir?
2. Öğrenmeyi nasıl tanımlarsınız?
3. Öğretmeyi nasıl tanımlarsınız?
4. Eğitim-öğrenme-öğretme arasında nasıl bir ilişki vardır?
5. Eğitimin işlevleri nelerdir?

54

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Temel Kavramalar

Eğitimle ilgili temel
kavramları açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Eğitim-öğrenme-öğretme
Arasındaki İlişki
Eğitimin İşlevleri

Eğitim-öğrenme-öğretme
arasındaki ilişkiyi kavramak
Eğitimin temel işlevlerini
açıklamak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Eğitim
 Öğrenme
 Öğretme
 Eğitimin işlevleri
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Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,
fendir. İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan
sapmaktır. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının sonuçlarını idrak
etmek ve gelişmesini zamanında takip etmek şarttır. Binlerce yıl önceki kuralları, bugün
aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilmin ve fennin içinde olmak değildir. En önemli, en
esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.
Mustafa Kemal ATATÜRK,
1924
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Giriş
Hemşire temel rolleri arasında yer alan eğitimci rolünü gerçekleştirirken eğitim
biliminden yararlanır. Bunu yaparken eğitim bilimi alanında yer alan temel kavramları
hemşirelik ile sistemli bir bütünlük içinde ele alması gerekir. Bu durum, eğitimde yer alan
eğitim, öğrenme ve öğretme gibi kavramların açıklığa kavuşturulmasını gerektirir.

58

3.EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR ve EĞİTİMİN İŞLEVLERİ*

3.1. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
3.1.1.Eğitim
Eğitim, insanlığın doğuşu kadar eski bir olgudur. İnsanla özdeşleşmiş ve insanlık
tarihinin en önemli, en sorunlu uğraş alanı olmuştur. İlkel toplumlarda insanoğlu bir taraftan
temel gereksinimlerini karşılamaya çalışmış, diğer taraftan bu gereksinimlerini karşılarken
edindiği deneyimleri diğer bireylere aktarmaya çalışmıştır. Böyle bir toplumda birey çevre ile
etkileşim yoluyla öğrenmiştir. O halde öğrenmenin olduğu her durumda, eğitim sürecinden
söz edilebilir. Eğitim, insanın var olduğu sürece varlığını sürdürecektir. Eğitim Latince
“educare” kaynaklıdır. Batı dillerinde “education” beslemek, yükseltmek, desteklemek, düzey
kazanmak anlamını taşımaktadır. Eğitim kavramına ilişkin pek çok tanım yapılmıştır.
Örneğin;








Eğitim, yarışmacı birey yetiştirmekten çok, kişilik bütünlüğü olan, işbirlikçi insan
yetiştirme sürecidir.
Eğitim, öğretim aracılığıyla bireyin davranışlarında istendik değişiklikler
oluşturucu nitelikte sistematik bir süreçtir.
Eğitim, kişilik ve sosyo-kültürel kuvvetlerin etkileşimini ele alan dinamik bir
süreçtir.
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değişim meydana getirme sürecidir.
Eğitim, tek tip bir kişilik oluşturmak, benliği bastırarak kişilere yapay kişilikler
aşılamak değil, kendi özgün kişiliğini fark edip, geliştirmesinde, yeteneklerinin ve
zaaflarının farkına varıp, onları yaşamına yön verecek biçimde
değerlendirmesinde, düşünme yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olmaktır.
Eğitim, öğrenmenin öğretildiği bir süreçtir.

Eğitim tanımlarında üç temel özelliğin vurgulandığı göze çarpmaktadır. Bunlar:





Eğitim dinamik bir süreçtir; eğitim süreci dün, bugün ve yarını içeren dinamik bir
süreçtir. Eğitim süreci birbirini izleyen ve birbirinin üzerine biriken öğrenme ve
öğretme etkinliklerini içerir.
Eğitim bir davranış değiştirme sürecidir; eğitim etkinliklerinde amaç, bireylere
yeni ve olumlu davranışlar kazandırmaktır.
Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucunda oluşur; yaşantı bireyin
çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimi sırasında gerçekleşir. Birey çevresiyle
etkileşirken bir etki ve tepki oluşur. Bu durum bireyin davranışında değişikliğe yol
açar.

Varış’a göre; eğitim bireyde davranış değiştirme, geliştirme ve uyum gibi birbirini
destekleyen amaçları gerçekleştirirken genel olarak aşağıda yer alan amaçlardan hareket eder.
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Eğitim, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardım eder. Bireyin kendini
gerçekleştirmesi, temel gereksinimlerinin (fizyolojik, güvenlik, ait olma vb.)
yeterince karşılanmasına bağlıdır. Temel gereksinimlerini karşılayan birey kendini
daha özgür ve iyi hissederek, sonuçta kendisinde var olan potansiyelini açığa
çıkarır. Yani kendini gerçekleştirir.
Eğitim, bireyin insan ilişkilerini geliştirmesine yardım eder.
Eğitim, bireyin ekonomik etkinliğini geliştirir.
Eğitim, bireyin vatandaşlık sorumluluğunu geliştirir.

Eğitim zaman ve mekân yönünden sınırlandırılamaz, bireyin yaşamı boyunca
sürmekte, okul içinde ve dışında edindiği tüm deneyimleri kapsamaktadır. Bu süreç içinde
bazı deneyimler planlı eğitim etkinlikleri ile bazıları ise kendiliğinden gelişen olaylarla,
etkinliklerle kazanılır. Bu durum eğitimde formal ve informal eğitim olarak ele alınmaktadır.
Formal eğitim, okullarda ya da kurumlarda belli amaçlar doğrultusunda önceden
hazırlanmış bir program çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimdir. Okul dışında bireyleri belirli
bir mesleğe hazırlamak ve meslekte ilerlemelerini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler,
açılan kurslar, sağlık kuruluşlarında belli bir program çerçevesinde yapılan sistematik
etkinlikler formal eğitim örnekleridir. Okul dışı formal eğitim sürecinin okullardakinden farkı;
kısa süreli olması, eğitimi talep eden kişilerin yaşlara göre gruplandırılmaması, gereksinim
duyuldukça yapılması ve belli konularla sınırlı olmasıdır. Her ikisi de süreç olarak aynı
özellikleri taşımaktadır.
Formal eğitim
gerçekleştirilmektedir.

ülkemizde

örgün

ve

yaygın

olmak

üzere

iki

biçimde

Örgün eğitim, belli bir yaş gurubundaki ve aynı düzeydeki bireylere belirli bir amaç
doğrultusunda hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.
Bu eğitim okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim programlarını içine
alır. Bu programlar aşamalı biçimde sıralanmıştır. Bir aşamayı başarıyla bitiren diplomasını
alır ve diğer aşamadaki eğitim kurumuna kayıt yaptırabilir.
Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir
basamağında bulunan veya bu basamaklardan birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve
gereksinim duydukları alanda yapılan eğitimdir. Bu eğitim değişik yaş gruplarındaki ve
eğitim seviyelerindeki bireylere amaçlarına uygun hazırlanmış programlarla gerçekleştirilen
eğitimdir. Halk eğitim ve sağlık merkezlerinde açılan kurslar, hizmet içi eğitimler yaygın
eğitim örnekleridir.
İnformal eğitim, yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Amaçlı ve planlı
değil, gelişigüzeldir. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu toplumun üyeleriyle
etkileşimde bulunarak farkında olmadan bazı şeyler öğrenir. Bu süreçte gözlem ve taklit iki
önemli öğrenme yoludur. İnformal eğitim sürecinde insanlar sigara içme, yalan söyleme gibi
istenmeyen bazı davranışlar da kazanabilmektedir. Formal ve informal eğitim süreçleri
birbiriyle iç içe olarak işlevlerini sürdürürler.
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Eğitimle ilgili bu açıklamalardan sonra eğitimin bir süreç olarak birbirini izleyen bazı
temel öğelerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğitim süreci genel bir yaklaşımla ele alındığında
amaç, öğretme-öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme öğelerini içerir. Eğitim amaçla başlar,
öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Amaçlar
öğrenenlere hangi bilgi, beceri ve tutumların kazandırılacağını gösterir. Öğretme-öğrenme
etkinlikleri ise öğrenenlere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumların hangi öğretim strateji,
yöntem ve teknikleri ile kazandırılacağını ve bunların uygulanmasını içerir. Öğretim sonunda
amaçlara ulaşma düzeyinin, ulaşılmadıysa nedenlerinin belirlenme aşaması ise
değerlendirmeyi oluşturur. Bu nedenle, değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir
parçasıdır.
3.1.2.Öğrenme/Öğrenim
Öğrenme, kişinin yaşantıları ve çevresi ile etkileşimi yoluyla kalıcı davranış
kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Bu sürecin sonunda bireyde
davranış değişikliği beklenir. Bir davranışın öğrenme olarak kabul edilebilmesi için o
davranışın bir yaşantı ürünü olması ve kalıcı bir özellik taşıması gerekir. İnsan yaşamı
boyunca çevresi ile etkileşim içindedir ve bu etkileşimler sonucu bilinçli ya da bilinçsiz bazı
davranışlar kazanır. Eğitimde önemli olan bireyin olumlu ve istenilen yönde davranışlar
kazanmasını sağlamaktır. Öğrenmeden söz edebilmek için önemli noktalardan birincisi
davranışta gözlenebilir bir değişimin olmasıdır. Bu üç şekilde gözlenebilir;
 Bireyin daha önce göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması. Örn: Kas
içine ilaç uygulamasını yapamayan bir hemşirelik öğrencisinin bu uygulamayı
yapması, okuma-yazma bilmeyen birinin okuma- yazmayı öğrenmesi.
 Bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesi. Örn: Hemşirelik öğrencisinin
hastaları ile daha etkili iletişim kurmaya başlaması, okuma-yazma bilen bir kişinin
daha hızlı ve seri okumaya başlaması.
 Bireyin yanlış bir davranışı değiştirmesi. Örn: Hemşirelik girişimlerinin kaydını
tutmayan hemşirenin düzenli kayıt tutması, sigara içen birinin sigarayı bırakması
 İkinci önemli nokta bireyin davranışındaki değişikliğin kalıcı izli olmasıdır. Üçüncü
önemli nokta bireyin davranış değişikliğinin yaşantı ürünü olmasıdır.
Öğrenme genellikle kendiliğinden ve yönlendirilmiş olmak üzere iki şekilde oluşur.
Bireyin kendi kendine yaptığı bir eylem ya da yaşantı sonucu meydana gelen davranış
değişiklikleri kendiliğinden öğrenmedir. Bireyin günlük yaşantısındaki davranışların büyük
bir kısmı kendiliğinden öğrenmedir. Kendiliğinden öğrenme, duyu organlarını kullanarak
deneme-yanılma ve model alma gibi yollarla gerçekleşir. Metalin sert olduğunu dokunarak
öğrenme, toplum içinde nasıl davranacağını gözlemleyerek öğrenme kendiliğinden
öğrenmedir.
Yönlendirilmiş öğrenmede ise öğrenmeyi sağlayacak ortamın düzenlenmesi söz
konusudur. Yönlendirilmiş öğrenme, öğretme etkinliklerinin sonucunda oluşur. Sınıf içindeki
öğrenmeler yönlendirilmiş öğrenmelerdir.
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3.1.3.Öğretme/Öğretim
Öğretme, en geniş anlamıyla öğrenmeyi sağlama etkinlikleridir. Öğretme bilinçli ve
amaçlı etkinliktir. Bu yaklaşımla öğretme; bireyin belli davranış değişiklikleriyle
sonuçlanacak yaşantılarından geçmesini sağlama eylemi olarak tanımlanabilir. Öğretme
etkinliklerinin önceden saptanan amaçlar doğrultusunda, istendik davranışların kazandırılması
amacıyla düzenlendiği yerler genellikle eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında yapılan
planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleri ise öğretim olarak isimlendirilir.
Görüldüğü gibi eğitim sürecinde öğrenme kendiliğinden ya da rastgele meydana gelmez.
Öğrenme, seçilmiş ve kontrollü bir ortam içinde öğretme yoluyla öğrenenin kendisi tarafından
gerçekleştirilir. Bu nedenle, eğitim süreci öğrenen ve öğreten arasında bir etkileşim sürecidir.
Bu etkileşim grup içinde olabileceği gibi, öğrenenle öğretenin karşı karşıya gelmesi ile
oluşabilir. Bu açıdan eğitim sosyal bir süreçtir. Eğitim öğretme ve öğrenme sürecini içinde
barındırır. Öğretmeyi öğrenmeden ayrı bir şekilde ele almak hemen hemen imkânsızdır. Bu
nedenle eğitim-öğretim-öğrenim kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Eğitim
zaman yönünden kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur. Bireyin yaşam boyu süren eğitiminin;
eğitim kurumunda planlı, programlı, güdümlü olarak yürütülen kısmı bireyin öğretimini
oluşturur. Bu durum birey açısından ifade edildiğinde kendisinde oluşan davranış değişikliği
ise öğrenmedir
Kısaca; eğitim süreci, öğrenme-öğretme süreçlerini içine alır, kapsamı geniştir ve
yenilikçi yapıdadır. Eğitim sürecinin temel amacı toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi
yoluyla, o toplumun çağdaş, refah ölçütlerine ulaşması, geleceklerinin sağlıklı biçimde
şekillendirilmesidir.
3.1.4. Öğretme –Öğrenme İlişkisi
Öğretme ve öğrenme, aynı sürecin iki değişik noktadan ele alınışıdır. İkisinde de söz
konusu olan aynı süreçtir. Buna davranış değiştirme süreci denilebilir. Bu sürece davranış
değiştirmesini sağlayan dış kaynak açısından bakıldığında gerçekleşen öğretme/öğretimdir.
Aynı sürece davranışı değişen birey açısından bakıldığında ise gerçekleşen
öğrenme/öğrenimdir. Görüldüğü gibi öğretmeyi öğrenmeden ayrı şekilde ele almak
imkânsızdır. Öğretme öğrenmeyi sağlayan interaktif bir süreçtir.
Eğitim-öğretim-öğrenim kavramlarının sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı
görülmektedir. Oysa eğitim, bilgi dâhil her türlü yaşantıyı kapsar ve bu yaşantılar rastlantısal
olabilir. Bireyin yaşamboyu süren eğitiminin planlı, programlı olan kısmı bireyin öğretimini
oluşturur. Bu durum birey açısından ifade edilirse kendisinde görülen davranış değişikliği ise
öğrenmeyi oluşturur. Kısacası eğitim, öğretme ve öğrenmeyi kapsar. Bu nedenle eğitim
süreci, öğretme-öğrenme süreci olarak isimlendirilir

3.2.Eğitimin İşlevleri
Eğitim bireyin yaşamı boyunca edindiği deneyimlerin tümünü kapsamaktadır. Eğitim
süreci yoluyla bireylerin değişimlere uyum sağlaması ve her yönüyle gelişmesi
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amaçlanmaktadır. Buna göre eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirme
olmak üzere dört temel işlevi olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevler evrenseldir.
Eğitimin toplumsal işlevi;


eğitim bu işlevi ile toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak topluma
uyumlu bireyler yetiştirir. Bu işlevi yerine getirmek için, toplumun kültürel
mirasını aktarır, toplumsallaşmayı sağlar, yenilikçi ve toplumun kültürünü
geliştirecek bireyler yetiştirir.

Eğitimin siyasal işlevi;


eğitimin siyasal işlevi, toplumlarda devlet sisteminin ortaya çıkması ile
başlamıştır. Milliyetçilik ve demokrasinin gelişmesi ile önem kazanmıştır. Eğitim
siyasal işlevi ile kendi siyasal rejiminin ideolojisi doğrultusunda toplumdaki
bireylere milli değerleri kazandırarak ulus bilinci oluşturur ve mevcut siyasal
düzeni korur, lider yetiştirir, seçmen yetiştirir.

Eğitimin ekonomik işlevi;


eğitim bu işlevi ile toplumdaki bireylere belli bir beceri kazandırarak onları bilinçli
üretici ve tüketici durumuna getirir ve toplumun ihtiyacı olan insan gücünü
yetiştirerek toplumun ekonomik yönden kalkınmasına ve gelişmesine katkıda
bulunur.

Eğitimin bireyi geliştirme işlevi;


eğitim toplumsal, siyasi, ekonomik işlevlerini yerine getirirken, bireylerin
gelişmesine de katkıda bulunur. Eğitim bireyin doğal ve toplumsal çevresini
tanıyarak bilinçli üretici ve tüketici olma yollarını öğrenmesini sağlar. Eğitim
bireyi hem fiziksel hem sosyal hem de duygusal yönden temel değerler
doğrultusunda geliştirmelidir. Bu nedenle eğitimin bireysel düzeyde
gereksinimlere cevap verebilecek şekilde yapılandırılması önemlidir.

Eğitimin bir diğer önemli işlevi ise, insana yaşam boyu huzur, mutluluk sağlayacak
“doğru”ları, etik değerleri benimsetmektir. Bunun yolu, “doğru” olanı tartışmadan ya da
telkinle kabule zorlanması değil, bireyin kendisini bulması ve kendine mal ederek
kabullenmesidir.

63

Eğitimin amacı; toplumların siyasal, ekonomik ve kültürel durumlarına göre
değişmekle birlikte; bireylerin yeteneklerini, kişilerarası ilişkilerini, ekonomik yönden
yeterliklerini geliştirmek ve vatandaşlık görevlerini tam olarak yerine getirmeyi sağlamak
ortak amaçtır. Eğitimin temel felsefesi, insana “insan olmak” sorumluluğunu hissettirecek
öğeler taşımalıdır. İnsan, kendisine teslim edilen doğaya, dünyadaki tüm canlılara, havaya,
suya, yeşile, ağaca, taşa, toprağa karşı sorumludur. Gelecek kuşaklara karşı sorumludur.
Birbiriyle çatışmayı ve yok etmeyi hüner bilmek yerine, kendisine emanet edilen doğayı tüm
insanlık için koruyup, yine tün insanlığın yararına kullanacak biçimde hareket ettiğinde,
insanlık gerçek bir uzlaşmanın ve barışın kapısını aralayabilecektir.
Sonuç olarak; eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı
olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. Bu süreçten geçen bireyin bilgi, beceri ve
tutumlarında değişimler olur. Eğitim, bilgiyi saf olarak aktaran ve kullanımında aklın
özgürlüğüne müdahale etmeyen bir süreç olmak zorundadır. Objektif bilgi aktarımı
sağlanarak belli görüşlere koşullandırılmayan zihin, bilgiyi eğitim süreci içinde özgürce
tartışıp, irdeleme imkânına sahip kılınırsa, hem öğrenme hem de yenilik yaratma süreci
hızlanacaktır.
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Uygulamalar
Okuma Parçası-1

Esintiler- Güzel Bir Öykü
Birkaç gün önce “Öykü Günü”ydü… Ülkenin farklı yerlerinde çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Kara bulutlar, karamsar haberler arasında, yeryüzündeki en güzel öykülerin
anlatıldığı bu etkinlikler rengârenk çiçekler gibi açtı…
… Herkese “iyi” gelecek bir öykü aradım, sonunda buldum. (Ancak yine de belli
olmaz!)
Öykünün adı, “Bir küçük oğlancık”. Yazarı Helen Buckley, İrlanda’da Dublin
Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Hem çocuk edebiyatı üzerine, hem yetişkinlere seslenen
çocuk pedagojisi üzerine sayısız çalışması var. Toplumsal çalışmalarda yoğunlaşmış, üretken
bir yazar. Kendini çocuk haklarına, çocukların her türlü şiddetten, baskıdan korunmalarına ve
onarlın toplumsal bireyler olarak yetişmesine adamış… İşte şiir olarak yazdığı öykü:
“Bir küçücük oğlancık bir gün okula başladı. / Pek mi pek akıllıydı./ Okulu da pek mi
pek büyüktü. / Ama akıllı çocuk sınıfına dışarıdan kestirme bir yol buldu. / Buna çok sevindi.
/ Artık okul ona kocaman görünmüyordu.
Bir zaman sonra bir sabah / Dedi ki öğretmen / “Bugün resim yapacağız..” / “Ne
güzel” diye düşündü çocuk. / Resim yapmayı çok severdi. / Her şeyin resmini yapardı: /
Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, gemiler. / Mum boyalarını çıkardı ve çizmeye
başladı.
Ama öğretmen “Durun” dedi, “Henüz başlamayın!” / Ve herkes hazır görünene dek
bekledi. / “Şimdi” dedi öğretmen, “Çiçek çizmesini öğreneceğiz”. / “ Ne güzel” diye düşündü
çocuk. Çiçek çizmeyi çok severdi. / Ve en güzellerini yapmaya başladı: / Pembe, mavi,
kavuniçi mum boyalarıyla.
Ama öğretmen “Durun” dedi. / “Size nasıl çizileceğini göstereceğim”. /
Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizdi. / “İşte” dedi öğretmen. “Şimdi başlayabilirsiniz”. /
Küçük çocuk bir öğretmenin çiçeğine baktı / Sonra kendi çiçeğine. / Kendi çiçeğini daha çok
sevdi / Ama bunu söyleyemedi. / Defterinde sayfayı çevirip / Öğretmeninki gibi çizdi /
Kırmızı bir çiçek sapı yeşil…
Bir başka gün / Dedi ki öğretmen: / “Bugün çamurdan bir şeyler yapacağız”. / “Ne
güzel” diye düşündü çocuk. / Çamurla oynamayı çok severdi / Her şeyi yapabilirdi çamurla: /
Yılanlar, kardan adamlar, filler, / Fareler, arabalar, kamyonlar. / Başladı çamuru yoğurmaya /
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Ama öğretmen “Durun” dedi, “Henüz başlamayın!” / Ve herkes hazır görünene kadar
bekledi. / “Şimdi” dedi öğretmen, “ Bir çanak yapmayı öğreneceğiz”. / “Ne güzel” diye
düşündü çocuk. / Çanak yapmayı çok severdi. / Ve başladı yapmaya / Boy boy, şekil şekil
çanakları. /
Ama öğretmen “Durun” dedi. / “ Size nasıl yapılacağını göstereceğim”. /
Ve de gösterdi herkese bir büyük çanağın nasıl yapılacağını. / “İşte” dedi öğretmen.
“Şimdi başlayabilirsiniz”. / Küçük çocuk bir öğretmenin çanağına baktı / Bir de kendi
çanağına. / Kendi çanağını daha çok sevdi / Ama bunu söyleyemedi. / Çamur topağını
yuvarlayıp yeniden / Yaptı öğretmeninki gibi derin bir çanak.
Ve çok geçmeden / Küçük çocuk / öğrendi beklemeyi, izlemeyi / Ve her şeyi öğretmen
gibi yapmayı. / Ve çok geçmeden / Başladı kendiliğinden hiçbir şey yapmamaya/
Ama birdenbire / Taşınıverdiler başka bir eve, / Başka bir şehirde / Ve çocuk gitti
başka bir okula./ Bu okul daha da büyüktü öbüründen. / Kestirme yolu da yoktu dışarıdan /
Büyük basamakları çıkmak / Ve uzun koridorlardan geçmek gerekiyordu sınıfa kadar.
Ve daha ilk gün / Dedi ki öğretmen: / “Şimdi resim yapacağız”. / “Ne güzel diye
içinden geçirdi çocuk. / Ve başladı beklemeye / Öğretmenin, ne yapmasını söylemesini
beklemeye. / Ama öğretmen hiçbir şey söylemedi / başladı sınıfta dolaşmaya. /
Küçük çocuğa gelince durup sordu: / “Resim yapmak istemiyor musun?” / “İstiyorum”
dedi çocuk. / “Ama ne resmi yapacağız?” / “Ne resmi istersen” dedi öğretmen / “Nasıl
çizmeliyim?” diye sordu çocuk / “Nasıl istersen” dedi öğretmen / “İstediğim renk mi?” diye
sordu çocuk. / “İstediğin renk” dedi öğretmen, / “Eğer herkes aynı resmi yaparsa ve aynı
renkleri kullanırsa / kimin neyi yaptığını ve neyin ne olduğunu nasıl anlarım ben?” /
“Bilmem”, dedi çocuk. /
Ve başladı çizmeye: / Kırmızı bir çiçek, sapı yeşil…”

Kaynak: Zeynep ORAL, 18 Şubat 2007, Cumhuriyet Gazetesi
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Okuma Parçası-2
EĞİTİMİN TANIMI
Eğitim, pek çok düşünür ve eğitimci tarafından değişik biçimlerde tanımlanmıştır.
Bunlardan birkaçı şöyledir: Tyler (1950)’a göre eğitim, kişinin davranış örüntülerini
değiştirme sürecidir. Ertürk(1972) ise eğitimin bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla
ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ele almıştır. Yıldırım(1983),
insan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve sair önemli sayılan kişilik
nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşim
olarak eğimimi tanımlarken, Özçelik(1981), Ertürk’ün anlayışından hareketle, kişinin
davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde ve bir dereceye kadar kalıcı
değişmeler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Fidan(1986), eğitim insanları
belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir derken, Ertürk ve Tyler’in görüşünü desteklemektedir.
Alkan(1980) bu tanımları “davranış değişikliği, bireyin belirli hedefler yönünde maksatlı
olarak kendi yaşantıları yoluyla davranışlarını değiştirmesi, kişinin yeteneklerini çeşitli
yönlerden birey ve toplum için uygun ve dengeli olarak geliştirmesi” olarak
sınıflandırmaktadır.
Felsefi görüşlere göre de eğitimin tanımı değişmektedir. Sözgelişi İdealizme göre
eğitim, insanın bilinçlice ve özgürce Allah’a ulaşmak için sürdürdüğü biteviye çabalardır
(Butler, 1957). Realizme göre eğitim, yeni kuşağa kültürel mirası aktararak, onları topluma
uyuma hazırlama sürecidir (Butler,1957). Pragmatizme göre eğitim, kişiyi yaşantılarını inşa
yoluyla yeniden yetiştirme sürecidir (Butler, 1957). Marxizme göre eğitim, insanı çok yönlü
eğitme, doğayı denetleyerek onu değiştirecek ve üretimde bulunacak biçimde yetiştirme
sürecidir. Natüralizme göre eğitim, kişini doğal olgunlaşmasını artırma ve onun bu özelliğini
göstermesini sağlama işidir.
Realizmi temele alan Good (1959)’a göre “Kişinin toplumsal ve kişisel yeteneklerinin
geliştirilmesi için seçilmiş ve denetlenmiş bir çevreyi kapsayan toplumsal bir süreçtir.” Yine
aynı felsefeden hareket eden Kneller (1966)’e göre eğitim “Belli bilgi, beceri ve görüşleri,
okullar gibi kurumlar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarmadır.” Durkheim eğitimi, “Yetişmiş
kuşakların, yetişecek kuşakları bir yöntem dahilinde eğitmesi” olarak tanımlamıştır. Bazı
düşünürler eğitimi “kültürleme süreci”, bazıları ise, “ kasıtlı kültürleme süreci” olarak ele
almıştır. Papi (1966) gibi ekonomistler ise, eğitimin iş görülerini; “Kişiyi, icat ve keşifleri
kolayca kabul eder hale getirme, işgücü için gerekli potansiyeli sağlama ve makineleşmeyi
getirme; üretim tekniklerini avantajlı bir biçimde birleştirmeyi sağlama; yeni teknik ve
buluşların gecikmeden uygulama; uluslar arası alanda işgücü ve değişim yeteneğini ve
karakterini geliştirme, teknik, ekonomik ve siyasal kararlar verme durumunda olan
sorumlulara gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak onların tehlikeli ve yanlış kararlar
vermelerini önleme” olarak belirler.
Son zamanlarda “genetik mühendisliğindeki” gelişmeler, fiziksel uyarımlar sonucu
beyinde biyo-kimyasal değişmelerin olduğunu göstermektedir. Bu oluşan biyo-kimyasal
değişmeler, öğrenme olarak tanımlanabilir. Öğrenmenin bu yeni görüntüsünden hareketle
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eğitim, çevre ayarlaması yoluyla kişinin beyninde istendik biyo-kimyasal değişmeler
oluşturma süreci biçiminde ele alınabilir.
Eğitim nasıl tanımlanırsa tanımlansın, temelinde şu özelliklerin bulunduğu söylenebilir:
Nesne(obje) olarak insanın alınması,
Nesnenin hâlihazırdaki durumunun yetersiz kabul edilmesi,
Nesnenin istendik yönde değiştirilmesi,
Bu iş için çevrenin ayarlanması, yani tutarlı, etkin araç, gereç strateji, yöntem, teknik
vb. uyarıcıların devreye sokulması,
5. Nesnenin istendik davranışları(hedefleri) kazanıp kazanmadığının yoklanması gerekir.
Kazandıysa hedeflerin, davranışların, çevre ayarlamasındaki araç-gereç, uyarıcılar,
strateji, yöntem, tekniklerin vb. elde tutulması; kazanamadıysa, bunların ya
onarılması ya yenilenmesi, ya da atılması, eksiklerin tamamlanması, yanlışların
düzeltilmesi gibi işlemleri kapsar.
1.
2.
3.
4.

Tüm bu görüşlerin ve verilerin ışığı altında eğitim, çevre ayarlaması yoluyla kişinin
davranışlarını istendik yönde değiştirme ve değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu iş,
yetişekler(program) yoluyla yapılabilir.

Kaynak: Veysel SÖNMEZ “Eğitim Felsefesi”, Anı Yayıncılık, 6.Baskı, ss.31-33, 2002.
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Uygulama Soruları
1.Uygulamaya çıktığınız alanda hemşirenin
gözlemleyerek arkadaşlarınızla tartışınız.

gerçekleştirdiği

eğitim

etkinliklerini

2. Eğitimle ilgili temel kavramlara ilişkin bir kavram haritası oluşturunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirenin temel rolleri arasında yer alan eğitimci rolünü gerçekleştirirken eğitimde
yer alan eğitim, öğrenme ve öğretme gibi kavramlara yüklediği anlamları açıklığa
kavuşturulması ve doğru yorumlanması gerekir. Bu ünitede eğitimde temel kavramlar,
aralarındaki ilişki ve eğitimin temel işlevleri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kavramını en iyi şekilde tanımlar?
A. Bilinçli ya da bilinçsiz bazı davranışların kazanılmasıdır.
B. Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliğidir.
C. Davranışları değiştirme sürecidir.
D. Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır.
E. Yaşamın belirli bir diliminde gerçekleşen bir olgudur.
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim için söylenemez?
A. Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı
B. Yaşam boyu devam etmeli
C. Belirli bir program dâhilinde olmalı
D. Bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli
E. Bireyi tüm yönleriyle geliştirmeli
3. Aşağıdakilerden hangisi öğretme/ öğretim kavramının özellikleri arasında yer almaz?
A. Tek yönlü iletişim kullanılır.
B. Amaçlı, planlı uygulanır.
C. Davranış değişikliği amaçlanır.
D. Eğitim kurumlarında gerçekleşir.
E. Davranış değişiminin dış kaynak açısından tanımlanmasıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmez?
A. Herhangi bir ilaç almadan önce hekime danışmayan bir hastanın hekime danışmaya
başlaması.
B. Hastanın hastalığını yönetebilmesi
C. Hastanın yıllık kontrollerini iki yılda bir yaptırması.
D. Hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde alması
E. Hastanın yaşam kalitesini geliştirmesi
5. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı/istendik davranış değişikliğine;
A. Öğrenme
B. Öğretme
C. Eğitim
D. Yetiştirme
E. Kültürlenme denir.
6. Yaşam içinde kendiliğinden oluşan sürece ne denir?
A. Formal eğitim
B. Öğretim programı
C. Öğretme
D. Öğrenme
E. İnformal eğitim
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7. Öğrenmenin gerçekleştiğini nasıl anlarsınız?
8. Kendiliğinden öğrenme nedir?
9. Öğretme-öğrenme ilişkisini açıklayınız.
10. Eğitimin işlevleri nelerdir?
11. Eğitimin bireyi geliştirme işlevini açıklayınız.

Cevaplar:
1. B

2.

D

3.

A

4.

C

5.

C

6.

E
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4. EĞİTİMDE TEMEL ÖĞRENME KURAMLARI*



Bu bölüm, Yrd.Doç.Dr.Emine ŞENYUVA tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ

4. EĞİTİMDE TEMEL ÖĞRENME KURAMLARI
4.1. Öğrenme Kuramı Kavramı
4.2. Öğrenme Kuramları
4.2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramı
4.2.1.1. Klasik Koşullanma
4.2.1.2. Bağ Kuramı
4.2.1.3. Edimsel/Operant Koşullanma
4.2.1.4. Gözlem/Model Alma Yoluyla Öğrenme
4.2.1.5. Davranışçı Öğrenme Kuramına Göre Öğrenme İlkeleri
4.2.1.6. Davranışçı Öğrenme Kuramının Hemşirelik Eğitimine Yansımaları
4.2.2. Bilişsel Öğrenme Kuramı
4.2.2.1. Hümanistik Öğrenme Yaklaşımı ve Yetişkin Eğitimi
4.2.2.2. Bilgi İşleme Kuramı
4.2.2.3. Nörofizyolojik Temelli Öğrenme Kuramı
4.2.2.4. Bilişsel Öğrenme Kuramına Göre Öğrenme İlkeleri
4.2.2.5. Bilişsel Öğrenme Kuramının Hemşirelik Eğitimine Yansımaları
4.2.3. Davranışçı Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Öğrenme Kuramının Farklılıkları
4.2.4. Davranışçı Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Öğrenme Kuramının
Farklılıkları
4.2.5. Çoklu Zekâ Kuramı
4.2.5.1. Çoklu Zekâ Türleri
4.2.5.2. Çoklu Zekâ Kuramının Dayandığı Temeller
4.2.5.3. Çoklu Zekâ Kuramının Gelişimini Etkileyen Faktörler
4.2.5.4. Çoklu Zeka Kuramının Hemşirelik Eğitimine Yansımaları
4.2.6. Duygusal Zekâ
SONUÇ
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Hemşirelik eğitiminde farklı öğrenme kuramlarından yararlanılması neden önemlidir?
Hemşirelik eğitiminde öncelikli/ağırlıklı olarak kullanılması gereken öğrenme kuramları
nelerdir? Örneklerle açıklayız.

76

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Öğrenme Kuramı
Kavramı

Öğrenme kuramı kavramını
irdeleme

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme Kuramları

Öğretme –öğrenme sürecinde
öğrenme kuramlarının önemini
kavrama
Öğrenme-öğrenme sürecinde
kullanılan temel öğrenme
kuramlarını tartışma
Öğrenme kuramlarının
hemşirelik eğitimine
yansımalarını tartışma
Öğrenme kuramlarının
hemşirelik eğitimindeki yeri ve
önemini değerlendirme
Öğrenme-öğrenme sürecinde
uygun öğrenme
kuramını/kuramlarını kullanma

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme Kuramları

Öğrenme Kuramları

Öğrenme Kuramları

Öğrenme Kuramları

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Öğrenme Kuramı
 Davranışçı Öğrenme Kuramları
 Bilişsel Öğrenme Kuramları
 Beyin Temelli Öğrenme Kuramı
 Hümanistik Öğrenme Kuramı
 Çoklu Zeka Kuramı
 Duygusal Zekâ
 Hemşirelik Eğitimi
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Giriş
Öğrenme, kişinin yaşantı ve çevresi ile etkileşimi sonucu kasıtlı ve kalıcı izli davranış
kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Öğrenme, çevrenin etkisi yanında
duyu, sinir ve kas yapısının işlemesi sonucu kişinin kendi içinde oluşan bir olaydır. Örneğin;
on bin yıl önceki ilkel insanı zaman içerisinde yolculuğa çıkararak bugünkü şehir yaşamının
içine getirebilseydik, otobüse ya da trene binme, trafiğin yoğun olduğu bir sokakta karşıdan
karşıya geçme gibi bizim her gün yaptığımız davranışları yapamaz ve büyük olasılıkla bir
trafik kazasında hayatını kaybederdi. Oysa ki, o insanda bizimle aynı sinir sistemine, öğrenme
yeteneğine sahiptir. Aramızdaki tek fark daha çok şey öğrenmiş olmamızdır. Daha fazla, daha
çabuk ve daha etkin öğrenmek ise, eğitimi etkileyen bazı faktörler ve koşulların önceden
bilinip ortamın önceden hazırlanmasına bağlıdır. Öğrenme kuramları da bu faktörlerin en
önemlilerinden biridir.
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4.EĞİTİMDE TEMEL ÖĞRENME KURAMLARI

4.1. Öğrenme Kuramı Kavramı
Öğrenme kuramları; insanların nasıl öğrendiğini açıklamak üzere oluşturulmuş çeşitli
genellemeleri ve ilkeleri içeren bir model ya da sistemdir. Öğrenme kuramları kavramsal
çerçevelerdir. Öğrenme sırasında bilginin edinilmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesini konu
alır. Bilişsel, duygusal ve çevresel etkileri yanı sıra, önceki deneyimler: bir anlayışın veya
dünya görüşünün nasıl edinildiğini, değiştiğini ve bilgi yeteneklerinin nasıl korunduğunu
etkiler.

4.2.

Öğrenme Kuramları

Herhangi bir öğrenme kuramı, öğrenme ile ilgili kendi içinde tutarlı ifadelerden
oluşacak şekilde düzenlenmiş bir sistemdir. Olası öğrenme biçimlerinin çokluğu nedeniyle tek
bir öğrenme kuramı da yoktur. Öğrenme ile ilgili birbirinden farklı kuramlar vardır. Bu
öğrenme kuramları genel olarak davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramı olarak ele alınabilir.
Bunlara ilaveten bilişsel öğrenme kuramını temel alan ve yetişkin eğitimine temel oluşturan
hümanistik öğrenme kuramı,bilg-işleme kuramı ve günümüzde yenilikçi öğrenme kuramları
olarak adlandırılan Çoklu Zekâ Kuramı ve Duygusal Zekâ Kuramı da yaygın olarak kabul
görmektedir.
4.2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramı
Ünlü davranış kuramcıları İ. Pavlov, E. Thorndike ve B.F. Skinner’dır. Davranış
kuramcıları ölçülebilir ve incelenebilir davranışlar üzerinde durmuş; öğrenmenin bir dizi
“Uyaran” ve bu uyarana karşı gösterilen “Tepki” arasında bağ kurularak geliştiğini ve
pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini savunmuşlardır.
“Uyaran” duyulan bir ses, görülen bir ışık, alınan bir tat gibi organizmayı harekete
geçiren iç ve dış olaylar; “Tepki” organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik
değişimlerdir. Tepkilerin bir araya gelmesiyle oluşan eylem ise “Davranış” tır.
Uyarıcı

Davranım arasındaki bağ = Öğrenme

Organizmayı harekete geçiren
Bir uyarıcı karşısında organizmada
iç ve dış olaylar.
meydana gelen fizyolojik yada psikolojik değişmeler
Duyulan ses, görülen ışık, alınan tat vb.

Davranımların bir araya gelmesi ile oluşan eylem ise davranış
olarak adlandırılır. Gözümüze gelen ışık bir uyarıcı, gözümüzü
kapamamız bir davranımdır.
Davranışçı öğrenme kuramcılarına göre davranış değişmesini açıklayan öğrenme
süreçleri;
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4.2.1.1.

Klasik Koşullanma
Bağ Kuramı
Edimsel Koşullanma
Gözlem/Model Alma’dır.

Klasik

Koşullanma:

Tüm sağlıklı organizmalar, öğrenmeyi
gerektirmeksizin bazı uyaranlara tepkide bulunacak şekilde dünyaya gelirler. Aynı sağlıklı
organizma türünün üyeleri, aynı davranış dağarcığıyla donatılmışlardır ve bu davranışlar
öğrenilmemiştir. Bu davranışlara tepkisel davranış/tepki adı verilmektedir. Tepkisel
davranış, bir uyarıcı ve tepkinin birbiri ardına sıralanması olup organizma tarafından otomatik
olarak ortaya konmakta ve tamamen öğrenilmiş olan bilinçli davranışların dışında
gelişmektedir.
Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi ilk kez ortaya atan Rus bilim adamı I. Pavlov,
öğrenme üzerine yaptığı araştırmaları sırasında araştırma yaptığı köpeğin boş yemek kabını
görünce sanki kendisine yemek veriliyormuş gibi salgı ürettiğini gözlemiştir. Olayı daha
ayrıntılı inceleyen Pavlov, köpekler üzerinde koşullanma deneyleri yapmaya karar vermiştir.
Deneyden önce köpeğin ağzının yan tarafı ameliyatla alınarak ağzındaki salya miktarını
kolayca ölçebilecek duruma getirmiştir. Daha sonra köpek sesten yalıtılmış odaya
kaçamayacak biçimde tespit edilmiş ve duruma alıştıktan sonra deneye başlamıştır. Köpeğin
görebileceği bir yerde ışık yanmış ve ışıktan birkaç saniye sonra et vermiştir. Işık yandığında
hiçbir tepki vermeyen köpek eti gördüğünde salgı salgılamıştır. Bu olay defalarca
tekrarlandıktan sonra yalnız ışık yandığında sanki kendisine et verilmiş gibi köpek
salgılamada bulunmuştur. Pavlov, köpeğin yaptığı salgılama davranışına koşullu tepki adını
vermiştir. Et verildiğinde köpek doğal olarak salgıda bulunduğundan buna koşulsuz tepki
denir. Aynı düşüncede et doğal uyarıcı/koşulsuz uyarandır.
Et
(Koşulsuz Uyarıcı)

Salya
(Koşulsuz Tepki)

Işık-Et

Salya

Işık
Salya
(Koşullu Uyarıcı)
(Koşullu Tepki)
Gagne (1965) klasik koşullanmayı işaret öğrenme olarak tanımlamaktadır. Çünkü
koşulsuz uyarıcıdan önce verilen koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcının geleceğinin habercisidir.
Günlük hayatımızda bizi davranışa yönelten trafik işaretleri, saat zili vb. karşısında
gösterdiğimiz birer işarettir.
Klasik koşullanma daha çok duygusal yaşantımızda yer alan korku, kaygı ve
rahatlama gibi davranışlarla/tepkilerle ilgilidir. Ayrıca, klasik koşullanma kuramına göre
öğrenmenin genellikle rastlantısal olarak meydana gelmesi, kuramın eğitim ortamında
uygulanmasını güçleştirmektedir. Örneğin; bir hemşirelik öğrencisinin ilk enjeksiyon
uygulamasına karşı belki de biraz merak ve heyecanının dışında başka hemen hiçbir tepkisi
yoktur. Öğrencinin ilk uygulamasının başarısızlıkla sonuçlandığını, eğitimcinin kendisini
olumsuz eşleştirdiğini ve öğrencinin bu duruma son derece öfkelenip heves ve cesaretinin
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kırılması sonraki diğer uygulamalarında da endişe ve korku yaşamasına ve bu durumu
genellemesine neden olabilir.

İlk enjeksiyon uygulaması
(Koşullu Uyarı)

Belirli bazı tepkiler
(Koşulsuz uyarının çıkardığı tepkilerden

farklı)
Başarısızlık
(Koşulsuz Uyarı)

Emosyonel tepkiler
(Öfke, nefret, cesaretin kırılması...)

Bu nedenle eğitim ortamında öğrenenlerin olumsuz yaşantılar edinmesinden
kaçınılmalı ve geçmiş yaşantılarda kazanılan olumsuz koşullanmalar varsa bu davranışlar
söndürülmeye çalışılmalıdır.
Eğitim ortamında uygulanmasında güçlükler yaşanmasına rağmen günlük yaşamla
ilgili pekçok öğrenme klasik koşullanma yoluyla öğrenilebilir. Örneğin; normal kontrollerinin
dışında gerekli aşıları veya bir rahatsızlığı dolayısıyla beyaz formalı hemşire tarafından
enjeksiyon yapılan bebek, önceleri beyaz formalı hemşireye korku ifade eden hiçbir tepkide
bulunmayacaktır. Ancak bebek organizmanın dengesini bozan bu olayları (muayene
esnasında yapılanlar, iğne...) birkaç kere (belki de bir kere) yaşadıktan sonra daha beyaz
gömleği görür görmez ağlamaya başlayacaktır. İşyerinde sorumlu hemşiresi tarafından sürekli
eleştirilen bir hemşirenin, boş zamanlarında işini aklına getirdiğinde mide ağrıları duyacaktır.
Bakıcısından rahatsızlık duyan çocuğun, anne ve babası evden ayrılmadan önce bakıcısının
evde görünmesiyle ağlamaya başlayacaktır.
Günümüzde klasik koşullanma kısmen reklamlarda, örneğin; belirli ürünlerle ilgili
bağlantılarda olumlu düşünce çağrışımları yaratmada kullanılmaktadır.özellikle herhangi bir
şeyin bağımlılığı ile ilgili terapilerde veya davranış bozukluklarının terapisi esnasında
olumsuz bir davranışın söndürülmesinde kullanım alanı bulunmaktadır.

4.2.1.2. Bağ Kuramı: Kuramın temsilcisi E.L. Thorndike'tır. Thorndike,
öğrenmeyi bir problem çözme olayı olarak görmüş ve problemle karşılaşıldığında yapılan
çeşitli deneme-yanılma davranışlarından birinin problemin çözümü olduğunu savunmuştur.
Örneğin; Thorndike’ın kapalı kafese yerleştirdiği bir kedi, kafesin dışındaki balığa ulaşmak
ya da kafesten kurtulmak için kafesin içinde sağa sola koşar, köşelere gider gelir, sıçrar,
kafesin parmaklıklarını ısırır fakat dışarı çıkamaz. Ancak kedi, kafesin kapısının açılmasını ve
açmayı sağlayan kapı mandalına bağlı ipi gerdirmişse kapı açılmış ve dışarıdaki yiyeceği elde
etmiş ya da kafesten kurtulmuştur. Bir başka ifadeyle, Thorndike’a göre, istenilen sonuca
ulaşıldığında deneme-yanılma hareketleri gittikçe azalmakta, istenilen sonuca götüren
davranışlar tekrar edilmekte ve kalıcı olmakta, diğer davranışlar ise terk edilmektedir.
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Thorndike yaptığı çalışmalar sonucunda hazır oluş, tekrar ve etki kanunları diye
adlandırılan öğrenme kanunlarını ortaya koymuş, çalışmaları sonucunda 3 temel öğrenme
ilkesi geliştirmiştir.




Hazır olma yasası: İnsanlar kendilerini hazır hissettiklerinde yeni bilgilere
ulaşırlar, öğrenirler.
Alıştırma Yasası: Birey ne kadar çok tekrar yaparsa öğrenme o kadar kalıcı olur.
Etki Yasası: İlgi ödüllendirildiği zaman öğrenme kuvvetlenir. Eğer ilgi
cezalandırılırsa öğrenme az olur.

Çeşitli problem çözme durumlarındaki halimiz edimsel öğrenme deneylerinde
Thorndike kafesinden çıkmaya çalışan kedilere benzemektedir. Örneğin; bir aritmetik
problemi çözerken ya da bir aleti tamir ederken tepkilerimizin sonucunda karşılaştığımız
mükâfatlara göre (çözümlere, aletin tekrar işlevini görmesine göre...) belirli tepki (çözüm
yolu, tamir yöntemi...) ve uyarı (belirli bir yapıdaki bir aritmetik problemi, belirli bir alet,
cihaz ve bunlardaki arıza...) bağları kuvvetlenmeye başlar. Bir başka ifadeyle, edimsel
koşullanma yoluyla organizma, davranış dağarcığına yeni bir davranış ilave etmiştir. Bu yeni
davranış organizmanın belirli bir ihtiyacını tatmin ettiği ya da organizma için ödül teşkil eden
bir sonuca götürürse o davranış tekrar edilmekte ve kalıcı olmaktadır.

4.2.1.3. Edimsel/Operant Koşullanma: Thorndike’ın çalışmalarından hareket
eden Skinner, bireyin davranışlarını, uyaranlara karşı gösterilen ve kasıtlı olarak yapılan
hareketler olarak kabul etmektedir. Davranışların sonuçlarına bakarak yeni davranışlar
kazanma sürecidir. Edimsel koşullanmanın temsilcisi Skinner’dır. Skinner’a göre
organizmanın davranışları uyarıcılara otomatik bir cevap olmaktan öte, kasıtlı yapılan
hareketlerdir. Skinner’a göre tepkisel ve edimsel olmak üzere 2 çeşit davranış vardır. Tepkisel
davranışa neden olan uyarıcı her zaman bilinirken, edimsel davranışa neden olan uyarıcı
(Günlük yaşantımızdaki davranışlar vb.) çok belirgin değildir.
Skinner ilk deneyleri bir kutu içine koyduğu fareler üzerinde yapmıştır. Zamanla bu
kutuya bazı aletler ilave etmiş ve böylece herkesin kolaylıkla araştırma yapabileceği bir alet
durumuna getirmiştir. Fare kutuya konulduğunda sağa sola bakar, gezer, koklar. Bu arada
manivelaya basar. Kutu belirli bir süre bırakılarak farenin bu süre içinde manivelaya ne kadar
basacağı saptanır. Manivelaya kendiliğinden basma sayısına “temel sayı” denir. Bu süreden
sonra deneyler farenin manivelaya her basışında yiyecek kutusuna bir yiyecek tanesi düşecek
şekilde düzeni ayarlar. Fare bunu yedikten sonra manivelaya yine basar, bir süre yiyecek
verilmeye devam edilir. Farenin manivelaya basma sayısındaki artış, manivelaya basma
davranışlarının yiyecekle pekiştirilmesi anlamını taşır. Belirli bir sürenin sonunda yiyecek
kesilir ve fare manivelaya basınca yiyecek düşmez. Manivelaya basma sayısı zamanla
azalarak baştaki temel sayıya döner. Farenin manivelaya basma sayısındaki azalma
pekiştirmenin kesilmesi ile açıklanır. Davranış azalmasına “sönme” denir.
Edimsel koşullanma, bireyin bir ödüle kavuşmak ya da cezadan kaçmak için gösterdiği
tepkiyi öğrendiği varsayımına dayanmaktadır. Edimsel koşullanmada amaç, öğrenilen
davranışın pekiştireçle kuvvetlendirilmesidir. Klasik koşullanmadan farklı olarak bilinçli ve
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kasıtlı hareketlerimizle ilgili olan edimsel koşullanmada önemli olan nokta; davranışların
sonucu ve davranışların doğurduğu etkidir. Edimsel koşullanmada bireyi belirli bir tepkiyi
yapması için zorlayan hiçbir etki ya da şart yoktur. Bireyi harekete geçiren bir motivasyon/güdü
ve öğrenilen davranışın pekiştireçle kuvvetlendirilmesi söz konusudur.
Pekiştirme; davranış değiştirme işleminde davranışın sonuçlarının kontrol edilmesi ve
şekillenmesi gerekir. Bu kontrol işleminde en önemli yeri pekiştirme tutar. Davranışı izleyen
ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma sıklığını arttıran
uyaranlara “pekiştireç” denir. Pekiştirme; pozitif (olumlu) ve negatif (olumsuz) olmak üzere
2’ye ayrılmaktadır.
 Pozitif (olumlu) pekiştirme; bir davranış yapıldıktan sonra sonuç alınması, onu
bir ödül ve ya hoşa giden bir durumun izlemesidir. Çok zor olduğunu düşündüğü bir
dersin sınavından yüksek not alma vb.
 Negatif (olumsuz) pekiştirme; rahatsızlık veren bir uyarının, hoşa gitmeyen bir
durumun sona erdirilmesi ya da ondan uzaklaşılmasıdır. Olumsuz pekiştirmenin
uygulanabilmesi için bireyin olumsuz bir durumda bulunması gerekir. Başı ağrıyan
birinin ilaç içmesi vb. Ancak bazı durumlarda birey olumsuz bir durumla
karşılaşmamak içinde bazı davranışlarda bulunabilir. Hazırlaması gereken vakayı
tarihinde teslim etmeyen öğrencinin vakasını geç verdiği zaman 20 puanın kırılacağını
bilmesi bu durumla karşılaşmamak için zamanında teslim etmek için daha fazla
çalışabilir.
Klasik ve Edimsel Koşullanma Arasındaki Farklar
Klasik ve edimsel koşullanma arasında üç temel fak vardır.
 Uyarıcı: Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışık ya da ses gibi belirli bir olaydır.
Edimsel koşullanmada ise, uyarıcı belirli bir olay değildir ve davranışın doğal
uyarıcısını görmek hemen hemen imkânsızdır.
 Tepki: Klasik koşullanmada tepki de tıpkı uyarıcı gibi belirlidir. Edimsel
şartlanma da ise tepkiler tesadüfidir. Başlangıçta çeşitlilik gösterirler. Örneğin; fare
kalkar, gezinir, çeşitli organlarını oynatır, bir köşede yatar, etrafındaki eşyaları
tırmalar.
 Pekiştirme: Klasik koşullanmada pekiştirme, daima insan ya da hayvanın
yaptığından bağımsız olarak şartlı uyarıcının sunulmasından hemen sonra yapılır.
Pekiştirme, gösterilen tepkiden bağımsızdır. Edimsel koşullanmada ise, pekiştirme
yapılan tepkiye bağımlıdır; denek yalnızca doğru tepkiyi gösterirse pekiştirilmelidir.
Örneğin; fare yiyecek kutusuna bağlı olan manivelaya dokunmadıkça yiyeceğe
ulaşamaz.
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4.2.1.4. Gözlem/Model Alma Yoluyla Öğrenme: Klasik ve edimsel
koşullanma, insan ve hayvan davranışlarının hangi uyaranlarla azaldığını ya da çoğaldığını
açıklamaktadır. Ancak insanların, karmaşık davranışları (parmak kaldırarak söz isteme,
sağlığı etkileyen birçok olumsuz ve istenmeyen davranıştan uzaklaşma vb.) doğrudan
pekiştirilmeden de yaptıkları/öğrendikleri gözlenmektedir. Bu tür öğrenmeleri açıklayan en
önemli kuramlardan biri, gözlem/model alma yoluyla öğrenmedir.
E. Miller, J. Dollard, A. Bandura, gözlem yoluyla öğrenmenin savunucularındandır.
Miller ve Dollar’a göre çocuklar çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve bu davranışların
sonucunu gözlerler. Gözledikleri davranışlardan pekiştirilenleri taklit ederken, sonucu olumlu
olmayan davranışları taklit etmezler. Bandura’ya göre, insanların çevrelerindeki kişilerin
davranışlarını gözlediklerini, bu gözlemlerden bazı sonuçlar çıkarak kendileri için yararlı olan
durumlarda davranışı gösterdiklerini öne sürmüştür. Bandura’ya göre gözlem, “basit bir olgu
değildir, çevredeki olayların bilişsel olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini de içerir.”
Bandura’ya göre gözlem/model alma yoluyla;
 yeni davranışların kazanılmasına,
 eski davranışların kuvvetlenmesine ya da harekete geçirilmesine (televizyonda
vurucu, kırıcı çizgi filmler seyreden çocuklar bir anda çizgi filmdeki
kahramanların hareketlerini yapabilir, saldırgan davranışlar gösterebilirler)
 varolan davranışların yapılmasından kaçınılmasına (sınavda yanındaki arkadaşının
kopya çekerken yakalandığını gören bir öğrenen, kendisinin de böyle bir duruma
düşmek için soruları kopya çekmeden, kendi bilgileri ile cevaplamaya çalışır)
yönelik öğrenmeler gerçekleştirilebilir.
Sosyal ortamda gözleyerek öğrenilen bir davranışın her zaman uygulamaya dönüşmesi
söz konusu değildir. Davranışın oluşumunu sağlayan, pekiştireçler ve cezalardır.

4.2.1.5. Davranışçı Öğrenme Kuramına Göre Öğrenme İlkeleri










Bireyi bir organizma olarak ele alıp fiziksel çevreye odaklanır ve öğrenme sonucu
meydana gelen davranış değişimini belirli bir uyarana karşı gösterilen tepki olarak
açıklar.
Öğrenci yaparak öğrenir. Yani ne yapıyorsa onu öğrenir. Bu nedenle öğrenci
öğrenme ortamına etkin biçimde katılmalıdır.
Genelleme ve ayırt etmeyle ilgili kazanılan davranımlar değişik ve çok çeşitli
durumlarda öğrenilmeli ve kullanılmalıdır. Çünkü bu tür öğrenme sonucu
kazanılan davranımın geçerliği ve güvenilirliği artar.
Öğrenmede tekrar çok önemlidir. Kişi bazı bilgi ve özellikle becerileri
tekrarlayarak öğrenir. Tekrar, uyarıcı ve davranım arasındaki bağı kuvvetlendirir.
Genel olarak doğru davranış pekiştirilmelidir. Bazıları ise cezayı savunurlar fakat
“olumlu pekiştireç vermek doğru yanıtın oluşmasında etkilidir” görüşü ağırlık
taşır; çünkü cezanın olumsuz yanları vardır.
Güdülenme, öğrenmeyi önemli derecede etkiler. Bu nedenle güdülenme koşulları
tutarlı biçimde ayarlanmalıdır.
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4.2.1.6. Davranışçı Öğrenme Kuramının Hemşirelik Eğitimine
Yansımaları: Davranışçı öğrenme kuramlarının eğitim programlarında kullanılmaya
başlanması 1950’li yıllardan sonra olmuştur. 1970-1980’li yıllarda da Bevis, Detornyoy &
Thompson, Reily ve Oermann’ın çalışmaları ile hemşirelik eğitim programlarında
kullanılmaya başlanmıştır.
Davranışçı öğrenme kuramları, eğitimcinin düzenlediği ve kontrol ettiği yapılandırılmış
öğrenme ortamlarında kullanılabilir. Bu kuramın hemşirelik eğitimine yansımaları şu şekilde
sıralanabilir:
 Öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin (ilgi, tutum, farkındalık, özgüven vb.) ve
psikomotor becerilerinin (kan basıncı ölçümü, enjeksiyon uygulaması, kendi kendine meme
muayenesi, yara bakımı vb.) kazandırılmasında kullanılabilmesine rağmen bu tür öğrenmeler
tesadüfen olmaktadır. Dolayısıyla eğitim programları bu özelliklerin kazandırılması için
klasik koşullanma ilkeleri dikkate alınarak düzenlenmelidir.
 Eğitimciler, öğrenme-öğretme sürecinde öğrenenlerin olumlu davranışlarının
tekrar edilmesi, olumsuz davranışlarının söndürülmesi, akademik özgüvenlerini olumlu hale
getirmek, onları öğrenilmiş çaresizlikten kurtarıp, başardıklarını göstermek, başarıyı
tatmalarını sağlamak için olumlu pekiştireçler vermelidir.
 Eğitimciler, öğrenenlerin olumlu ya da olumsuz davranışlarını pekiştirmek için
farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden (rol oynama, demonstrasyon vb.) yararlanmalıdır.
 Eğitimcilerin, öğrenenlere bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devimsel davranışlarınki
etkisi gözönünde bulundurulmalı ve eğitimciler iyi birer rol model olmalıdır.
 Eğitim ortamları, öğrenenlerin aktif katılacakları, becerileri yaparak-yaşayarak ve
tekrarlayarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
 Okulda yaşanan olaylarla ilgili hehangi bir olumsuzluk öğrenenenin yaşamı
boyunca eğitime, okula, eğitimcilere karşı olumsuz bir tutum kazanmasına ve bunu tüm
eğitim yaşamına genellemesine neden olabilir. Bunu engellemek için eğitimciler, okulu
öğrenenler için mutluluk veren yaşantılar kazandıracak ortamlar haline getirmelidir..
 Eğitimciler eğitim ortamlarında model alınacak etkinlikleri düzenlerken
öğrencilerin sözel yeteneklerini, dili anlama ve kullanma becerilerini dikkate almalıdır.
 Davranış üzerinde etkili olan iki kavram öz yeterlik ve öz düzenlemedir. Bunların
geliştirilmesi için, öğrencilerin tümüne aynı anda aynı şeylerin öğretilmeye çalışıldığı eğitim
ortamları uygun değildir. Öz yeterlik ve öz düzenlemenin geliştirilebilmesi için öğrencilerin
kendi kendilerini planlamalarına, izlemelerine, kendilerine dönüt vermelerine ve kendilerini
düzeltmelerine olanak veren öğretme-öğrenme ortaları düzenlenmelidir.
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4.2.2. Bilişsel Öğrenme Kuramı
Karmaşık bir yapı gösteren insan davranışlarının, davranışçı öğrenme kuramında olduğu
gibi uyaran ve bu uyarana gösterilen bir tepki olarak açıklanamayacağını ileri süren bilişsel
öğrenme kuramcıları, 1960'lı yıllarda bilişsel süreçlere yönelik çalışmaları
geliştirmişlerdir. Piaget, Bruner ve Ausubel’in öncülüğünü yaptığı bu çalışmalarda
öğrenenin algılama, kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel
ağırlık taşıyan daha karmaşık davranışları nasıl öğrendiği, nasıl algıladığı, nasıl işlediği,
organize ettiği ve bilginin kalıcılığını nasıl sağlandığı açıklanmaya çalışılmıştır.
Bilişsel öğrenme kuramcılarına göre öğrenme; dıştan alınan uyarıların algılanması,
önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, elde edilen bilgilerin belleğe
depolanması, hatırlanması ile zihinsel ürünlerin kalite ve mantık yönünden değerlendirilmesi
biliş kapsamına giren zihinsel süreçlerle ilgili faaliyetlerdir.
Bu kuramcılar insanı, edilgen/pasif bir canlı olarak değil, algılayan, uyarıcıları işleyen,
anlamlandıran, etken/aktif bir sistem olarak görürler. Onlara göre insanı diğer canlılardan ayıran
en belirgin özellik, onu gelen uyarıcıları zihinsel süreçlerle işleyebilme, anlamlandırabilme
yeteneğidir. Zihinsel süreçlerdeki değişme, bireyin davranışlarında değişmeyi ya da yeni
davranışlar kazanmasını sağlamaktadır. Bu zihinsel etkinliklerin biçimlendirilmesinde ise
öğrenenin öğrenme-öğretme sürecine aktif katılımı, güdülenmesi, içsel süreçleri ve bireysel
özellikleri önem taşımaktadır. Örneğin; öğrenen güdülendiğinde ve belirli bir konudaki
sorunları akılcı bir şekilde algılayıp, kavradığında davranışlarını değiştirmektedir. Ayrıca
bilişsel öğrenme kuramcıları, öğrenenin kendi girişimine ve kendi kontrolüne önem
vermektedir.
Bilişsel yaklaşımda öğrenen, dikkatini kontrol ederek, uyarıcıları seçerek onları
anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılır. Birey belirli bir
konudaki sorunları akılcı bir şekilde kavrayınca, davranışını değiştirir. Birey bir organizma
olarak ele alınır, ancak merkezde bireyde meydana gelen içsel süreçler, bireysel özellikler ve
bireyin psikolojik çevresi yer alır.

4.2.2.1. Hümanistik Öğrenme Yaklaşımı ve Yetişkin Eğitimi:
Öğrenmeye temel oluşturan bir diğer öğrenme kuramı, bilişsel öğrenme kuramlarının
ilkelerini yansıtan, insana bireysel olarak yaklaşan, insanı yaşamın anlamı ve amacı olan
bir bütün olarak kabul eden Hümanistik Öğrenme Kuramı’dır. Hümanistik öğrenme
kuramına göre öğrenen, bir bütün olarak, bilişsel süreçlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal
yönleri ile de ele alınıp, değerlendirilmeli, kendine güven ve bireysellik gibi sosyal değerleri
desteklenmelidir.
Hümanistik öğrenme kuramını savunanlar iki noktayı vurgulamaktadır. Birinci nokta,
öğrenenlerin biricikliği/tekliği/bireyselliğidir. Bu yaklaşım insanı, yaşamının anlamı ve
amacı olan bir bütün olarak kabul eder. Bir başka ifadeyle öğrenen önemlidir, öğretmeöğrenme sürecinin merkezinde öğretilmesi gereken davranış değil, öğrenen bulunmalıdır.
İkinci nokta ise, eğitimcinin özerkliğidir.
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M. Knowles, A.Maslow ve Carl Rogers kuramın öncülerindendir. Bu kuramcılar,
yetişkinlerin bağımsız olma özelliği taşıdığı, kendileriyle ilgili kararları kendilerinin vermek
istedikleri ve öğrenmenin bireysel bir etkinlik olduğundan yola çıkarak, öğrenme-öğretme
stratejilerinin çocuklara yönelik olmasından yetişkinlerde bu durumun sorun yarattığını
belirtmişlerdir.
UNESCO’ya göre (1985) yetişkin eğitimi; “yetişkin olarak düşünülen kişilerin
yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini arttırmalarına, teknik/mesleki yeteneklerini
iyileştirmelerine ya da bu yetenek, bilgi ve yeterliliklerine yeni bir yön vermelerine, tutum ve
davranışlarını hem kişisel gelişme bakımından hem de dengeli ve bağımsız bir toplumsal,
ekonomik ve kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine olanak sağlayan düzenli
eğitim süreçlerinin tümüdür.”
Yetişkin eğitimi ilkeleri özetle;
 Sorunlara yönelik olması,
 Eğitimcinin rolünün kolaylaştırıcı olması,
 Yetişkinlerin kendi değerlendirmelerine katılabilmeleridir.
Malcom Knowles (1980) pedagoji yerine androgoji kavramını (yetişkinlerde
öğrenmeye yardım bilimi ve sanatını) savunmakta ve androgojiyi 4 temel varsayıma
dayandırmaktadır.
 Özkavramında değişme: Birey olgunlaştıkça kendilik anlayışı bağımlı kişilikten
bağımsız kişiliğe (kendini yönlendirebilen insana) dönüşür.
 Yaşantının etkisi: Kişi olgunlaşırken kendisini zengin öğrenme kaynağı
durumuna getirecek ve yeni öğrenmelere temel olacak yaşantılar kazanır. Bireysel
yaşantılar bireyin kendi kimliğini oluşturur. Kişi çocukluğunda kimliğini ailesine,
kardeşlerine ve oturdukları yere göre açıklarken, olgunlaştıkça yaşantısına göre
açıklamaya çalışır.
 Öğrenmeye hazır olma: bireyin toplumsal işlevlerine bağlı olan gelişme
ödevleriyle ilgilidir.
 Öğrenme güdüsü/öğrenmeye yönelme: yetişkin hemen uygulamaya koyabileceği
bilgileri öğrenmeye yönelir. Yetişkin konu yerine bir sorunun çözümüne daha çok
önem verir.
Carl Weinderg’de özellikle yetişkinlere uyan 5 öğrenme ilkesi üzerinde durmaktadır:




Kişi özgür ortamda öğrenir (özgür öğrenme ortamı bireyi kendini açıklama ve
geleceğini belirleme kararlarını oluşturma yönünden desteklenmelidir).
Kişi yaşantıları ile ilgili kurduğu olayları ve bilgileri öğrenir (yaparak öğrenme
deneyimi birey tarafından ne yapmak istediğine bağlı olarak seçilmelidir).
Kişi işbirliği içinde öğrenir (öğrenme deneyiminin geciktirilmesi için değil
desteklenmesi için başkalarına güvenmelidir).
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Kişi kendi için anlamlı olan bilgileri, davranışları, becerileri öğrenir.
Kişi kendi kişilik özelliklerine bağlı olarak öğrenir.

Kısacası, öğrenenin bireyselliğini ve duygularını merkeze alındığı hümanistik öğrenme
kuramının temel alındığı yetişkin eğitiminde yetişkin öğrenenler, yetişkin olmayanlara kıyasla
daha fazla güdülü ve kendini yöneten bireylerdir. Yetişkinde öğrenmenin etkinliği bireysel
özellikler bağlı ise de kolaylaştırıcının yaklaşımı da önemlidir. Yetişkinin öğrenmeye yönelik
etkinliklerinde eski deneyimlerinin/yaşantılarının etkisi büyüktür. Çoğu yeni öğrenmelerin
sonunda bir şeyler kazanmayı bekler. Amaca ulaşmada öğrenme ortamı önemlidir.
Yetişkin olan hemşirelik öğrencisinin, eğitiminde geçmişi ile bütünleşmiş bir birey
olarak tanınmaya gereksinimi vardır. Ayrıca, öğrenme yeteneğinin gelişmesi için desteğe ve
rehberliğe de gereksinim duyar. Hemşire kolaylaştırıcı; düşünmeyi uyarmalı, fikirleri arayıp
üretimini desteklemeli, öğrenme kuram ve kavramlarını göz önünde bulundurmalı ve
keşfetmeyi, araştırmayı cesaretlendirmelidir. Kolaylaştırıcı olarak öğrenim becerilerinin
değerlendirilmesinde öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine rehberlik etmelidir.
Öğrenme sürecine katılanların aktif olmasını desteklemelidir.

4.2.2.2. Bilgi İşleme Kuramı: Öğrenmeyi bilişsel açıdan inceleyen ve Allen
Nevel, Herbert A. Simon, Gagne ve Briggs tarafından ortaya atılan kuramlardan biri de
Bilgiyi İşleme Kuramı’dır. Bilgiyi İşleme Kuramı, dört soruyu cevaplamaya çalışmaktadır:





Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınmaktadır?
Alınan yeni bilgi nasıl işlenmektedir?
Bilgi uzun süreli olarak nasıl depolanmaktadır?
Depolanan bilgi nasıl geriye getirilip hatırlanmaktadır?

Bilgi İşleme Kuramı’na göre öğrenme bilgisayar çalışmasına benzemekte, girdilerin
işlenip çıktılara dönüştürüldüğü öğrenme süreçlerinden oluşmaktadır. Loftus ve Loftus bu
benzerliği şöyle açıklamaktadırlar; hem bilgisayar hem de insan bilgiyi dışarıdan alır.
Bilgisayar bilgiyi klavye ya da disketlerle alırken insan duyu organlarından yararlanır.
Bilgisayarın içinde dışarıdan gelen bilgiler diskin içerisinde anlamlı hale gelirken, insan da
sahip olduğu bilgilerle anlamlı hale gelir. Bu işlem bilgisayarda elektronik devrelerle insanda
ise sinir sistemi faaliyetleri ile sağlanır.
Bilgiyi işleme süreci doğrudan gözlenmediğinden, bu süreci somutlaştırmak ve daha
kolay anlamak üzere bir model geliştirilmiştir. Şema 1’de verilen bilgiyi işleme modeli pek
çok kuramcının ve yazarın ortak olarak birleştiği ögeler dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Bilgi işlem kuramına öğrenmeyi etkileyen temel yapılar; duyusal kayıt, kısa ve uzun
süreli belleklerdir. Öğrenmeyi etkileyen belli başlı süreçler ise; tanıma, algı ve dikkat, bilgiyi
kodlama ve depolama, hatırlama ve örgütlemedir.
Bilgiyi işleme sürecinin ilk aşaması duyusal bellek ya da duyusal kayıttır. Duyusal
kayıttaki bilgi, orijinal uyarıcıyı temsil eden bir yapıdadır. Yani uyarıcının tam bir kopyasıdır.
89

Çevreden gelen uyarıcılar alıcılarla duyulara kayıt edilir. Bilginin duyusal kayıtta kalış süresi
çok sınırlı olmakla birlikte, duyusal kayıtın kapasitesi sınırsızdır. Sadece dikkat edilen, algı
alanına giren sınırlı sayıdaki bilgi, kısa süreli belleğe aktarılabilir. Aralıksız bir şekilde üst
üste verilen diğer bilgiler, bireyin algı alanına giremediğinden duyusal kayıttan henüz kısa
süreli belleğe aktarılmadan kaybolmaktadır.
Bilgiyi işleme sürecinin ikinci aşaması kısa süreli bellektir. Kısa süreli bellekteki
bilgi kullanıma hazırdır. Bu nedenle anında hatırlanır ve davranışa dönüştürülebilir. Ayrıca
kısa süreli bellek, duyusal kayda giren bilgilerin uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlar.
Ancak bu bilgiler, uzun süreli belleğe kodlanmadan araya yeni bilgiler girerse, ya da kodlama
için çaba gösterilmezse unutulur. Kodlama ve unutma süreçleri kısa süreli belleğin boşalarak
yeni bilgilerin gelmesini sağlar. Böylece kısa süreli bellek sürekli çalışır. Bu belleğin
kapasitesi oldukça sınırlıdır. Bilginin korunma süresi 15-20 sn kadardır. Tekrarlarla bu süre
uzatılabilir.
Bilgiyi işleme sürecinin son aşaması uzun süreli bellektir. Uzun süreli bellek, kısa
süreli bilginin saklandığı ve yeni bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı yerdir. Uzun
süreli belleğin hem kapasitesi hem de bilgileri saklama süresi sınırsızdır. Kısa süreli bellekte
etkin/hatırlanmaya hazır olan bilgiler, uzun süreli bellekte edilgin biçimde durur. Bu nedenle
kısa süreli bellekteki bilgiler anında hatırlanırken uzun sürekli bellekteki bilgilerin hatırlaması
için zamana ihtiyaç vardır. Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi, bilginin belleğe
depolanma biçimine göre değişir. Uzun süreli bellekte bilgiler görsel imajlar, sembolik
önermeler ya da ikisi bir arada örgütlenerek saklanabilir. İyi örgütlenmiş bilgiler çabuk
hatırlanırken, diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır. Örneğin; çok iyi tanıdığımız birinin
adını hemen hatırlayabiliriz. Ancak hakkında az bilgiye sahip olduğumuz birisinin adını
hatırlamakta güçlük çekeriz.

4.2.2.3. Nörofizyolojik Temelli Öğrenme Kuramı: Öğrenme kuramlarından
nörofizyolojik Temelli kuramlara göre öğrenme, biyokimyasal bir değişmedir. Bu kurama
göre öğrenme süreci sonunda nöronlarda yeni axon iplikçilerinin oluştuğu iddia edilmektedir.
Buna göre her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Araştırmalar
biyolojik bilgi depoları niteliğindeki RNA’ların ergenlik yaşlarına doğru arttığını, öğrenme
kapasitesinin azalması ile birlikte, yaşlılıkta da azaldığını göstermektedir. Ayrıca, besin
yoluyla kendilerine RNA verilen yaşlılarda yakın geçmişi hatırlamada önemli derecede artış
olduğu kaydedilmektedir. Bu kuramı sistematik bir hale getiren Hebb, beyindeki devrelerin
çalışma şekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlaşılamayacağını savunmaktadır. Bu
kurama göre öğrenme eğer beyinde gerçekleşiyor ise beynin önceki yapısı ile öğrenme
gerçekleştikten sonraki yapısı arasında farklılığın olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu
noktadan hareket eden Hebb, beyindeki fizyolojik değişiklikleri araştırmıştır. Araştırmalar
neticesinde iki kavram ileri sürmüştür. Hücre topluluğu, Faz ardışıklığı. Hücre Topluluğu:
Hebb’e göre bireyin karşılaştığı her nesne, beyninde hücre topluluğu olarak adlandırılan
birbiriyle bağlantılı bir dizi nörondan meydana gelmiş karmaşık bir sistemi ateşler. Örneğin
başlangıçta birbirinden bağımsız milyarlarca nörondan bir kısmı, bir kalemi gördüğünde
ateşlenir. Kalemin bir tarafından diğer tarafına doğru kayan gözle birlikte ateşlenen nöron
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sayısı artar. Ateşlenen bu nöron paketi sadece o nesne ile ilgilidir. Başlangıçta kalemin bir
ucunda ateşlenen nöronlar ile sonundaki nöronlar birbirinden bağımsızdır. Ama kalemin iki
ucuna tekabül eden nöronların ateşleme zamanı arasındaki yakınlık nedeniyle nöron paketinin
bu iki farklı bölümü birbiriyle irtibatlı hale gelir. Nöron toplulukarı hem iç hem de dış
uyarıcılar ile tetiklenebilir. Onun için bir kalemi veya sevdiğiniz birini düşünmek için onun
yanınızda olmasına gerek yoktur. Faz Ardışıklığı: Faz ardışıklı birbiriyle bağlantılı hücre
topluluğu serisi olarak ifadelendirilmektedir. Öğrenme bir kez oluştuğunda, Hücre
topluluğunda oluştuğu gibi, iç ve dış uyarıcılar ile ateşlenir. Bir faz ardışıklığında yer alan
herhangibir hücre topluluğu veya topluluklarının kendi aralarında yaptığı kombinasyonlardan
biri ateşlendiğinde, zihinde belirli mantıksal sıra içerisinde düzelenmiş bir düşünce serisi
oluşur. Örneğin bir kelimenin olumlu veya olumsuz bir çok duygu ve düşüncenin hatırlanması
faz ardışıklığı ile olmaktadır.

4.2.2.4. Bilişsel Öğrenme Kuramına Göre Öğrenme İlkeleri










Yeni öğrenmeler önceki öğrenmeler üzerine temellenir.
Öğrenmede içsel süreçler (psikolojik çevre) ve bireysel özellikler önem taşır.
Eğitimci, bir otorite figürü değildir.
Öğrenme, eğitimci ve öğrenenin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşir.
Öğrenmede, öğrenenlere uygulama fırsatı tanınmalıdır.
Öğrenme: gizli öğrenme, ani kavrayış yoluyla öğrenme ve Bilgi -işlem
yaklaşımına göre öğrenme şeklinde oluşur.
Öğrenmede geçmiş yaşantılar ve deneyim önemlidir.
Öğrenme, bireysel ve psikolojik çevreye odaklanır.
Eğitimin amacı: öğrencilerin daha yeterli, daha kapsamlı, daha güçlü ve daha
doğru “anlamlar” üretebilmesidir.

4.2.2.5. Bilişsel Öğrenme Kuramının Hemşirelik Eğitimine
Yansımaları: Bilişsel öğrenme kuramının hemşirelik eğitimine yansımaları şu şekilde
sıralanabilir:
 Hemşirelik eğitim programları öğrenenlerin gereksinimleri, inançları, değerleri ve
tutumları dikkate alınarak düzenlenmelidir.
 Öğrenenin bütünsel gelişimini ve mesleki yaşamını dikkate alan geniş kapsamlı
hedefler içeren eğitim programları düzenlenmelidir.
 Hemşirelik eğitim programlarında, kazandırılacak davranışlar, hedefler ve ilgili
içerik düzenlenirken öğrenenin hazır bulunuşluk düzeyi ve konu hakkındaki geçmiş
bilgileri/deneyimleri dikkate alınmalıdır.
 İçeriğin basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru aşamalandırılmasının
öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve sürekliliği sağladığı unutmamalı, öğrenene dersin temel
çerçevesi/içeriği bütünlük içinde verilmeli daha sonra ayrıntıya inilmelidir.
 Öğrenen, yaratıcı düşünmeye yönlendirilmelidir. Öğrenenlerin kuralları,
ilkeleri ezberlemeleri engellenmeli, eleştirel düşünmeleri ve sorun çözümleyici
yaklaşımı kullanarak sorunları çözmeleri ve bu çözüm yollarını farklı durumlarda
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kullanmaları sağlanmalıdır.
 Geçmiş yaşantılar, daha sonra dışarıdan gelen duyusal uyarımlarla etkileşimde
bulunarak yeni yaşantıları oluşturur. Bu nedenle eğitimciler, dersin başında önceki
öğrenmelerin hatırlanmasını sağlayarak, yeni yaşantıların anlamlı bir şekilde oluşumuna
yardım etmelidir.
 Öğrenenin öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesini ve güdülenmesini
sağlamak amacı ile öğretme-öğrenme sürecinde geribildirim vermelidir.
 Öğrenene öğrendiklerini uygulama ve diğer alanlara yansıtma fırsatı verilmeli,
öğretme-öğrenme sürecine aktif katılımları desteklenmelidir.
 Öğrenenin kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkisi, geçmiş öğrenme
yaşantıları/deneyimleri, duygu, düşünce ve değerleri, öğrenilen davranışın bireye kazandıracağı
yararlar dikkate alınmalıdır.
 Eğitimciler otorite figürü olmamalı, öğrenenlerin potansiyellerini ortaya
çıkarmalarında ve kullanmalarında rehber olmalıdır.
 Eğitim ortamları öğreneni sadece mantıklı, çok yönlü ve yaratıcı düşünmeye
yönlendirecek şekilde düzenlenmelidir.
 Eğitim ortamında öğrenen, biricikliği/tekliği/bireyselliği içinde biyo-psiko-sosyokültürel bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 Kalıcı izli öğrenmeler oluşturmak için öğrenenlerin öz potansiyellerini fark etmeleri
ve geliştirmeleri, öğrenilenlerin tam hale gelmesini sağlamak için tekrarlar yapması
sağlanmalıdır.
 Eğitimciler, öğrenilenlerin farklı durumlarda anlamlı bir şekilde kullanılmasını
sağlamak için öğrenenleri, alışılmamış problemlerle karşılaştıracak ödevler vermeli,
uygulamalar yaptırmalıdır.
4.2.3. Davranışçı Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Öğrenme Kuramının Farklılıkları








Davranışçılar, davranışa neden olan ve davranışı takip eden uyarıcıları gözleyerek
öğrenmeye açıklık getirmeye çalışmışlardır. Bilişsel kuramcılar ise; uyarıcının
algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçler ve öğrenmeye etki
eden bireysel özellikler ile ilgilenmektedirler.
Davranışçılara göre davranış, bilişçilere göre bilgi öğrenilir. Bilgide meydana
gelen değişme davranışa yansır.
Davranışçılar dıştan verilen pekiştireçlerin, bilişsel kuramcılar ise dıştan verilen
pekiştireçlerin yanında içsel pekiştireçlerin de gerekliliğini de savunurlar.
Davranışçı yaklaşımda öğrenen, uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç
almak için aktif olmalıdır. Bilişsel yaklaşımda ise öğrenen, dikkatini kontrol
ederek uyarıcıları seçer, onları anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine
aktif katılır.
Davranışçılar basit davranışların kazandırılması üzerinde durmuşlardır. Bilişsel
kuramcılar ise, kavram ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi
bilişsel yönü ağırlık taşıyan daha karmaşık davranışların öğrenilmesini açıklamaya
çalışmışlardır.

92

4.2.4. Davranışçı Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Öğrenme Kuramının Farklılıkları











Bireyin belli bir şeyi yapmaya/öğrenmeye karşı ilgi ve istek duyması olan
güdülenme (motivasyon) öğrenmenin odak noktasıdır. Güdü ister fizyolojik, ister
psikolojik,
ister
sosyal
gereksinimlerden
kaynaklansın
öğrenmenin
gerçekleşmesinde kritik roldedir.
Bireyin kendinden gelişen güdüler (içsel), öğrenmeyi dış kaynaklı güdülerden
daha fazla etkiler.
Öğrenmeyi kolaylaştırmada ödüllendirme olumlu rol oynar.
Öğretmen ve öğrenci arasında öğrenme hedeflerinin anlaşılması, amaç birliği ve
öğrenmenin gerekliliğinin anlaşılması öğrenmeyi kolaylaştırır.
Öğretme-öğrenme sürecine öğrenenin aktif katılımı öğrenmeyi destekler.
Öğretme-öğrenme sürecinin hedeflere ulaşmasında öğrenenin hazırbulunuşluk
düzeyi önemlidir.
Öğrenme yaşantıları ve deneyim öğrenme için gereklidir.
Birey için anlam taşıyan ve kullanabileceği öğrenme yaşantıları öğrenmede
kalıcılığı arttırır.
Bilgi kapsamının artması öğrenmenin kalıcı olmasını destekler. Belirli aralarla
çalışma ve tekrar sağlanmalıdır.

4.2.5. Çoklu Zekâ Kuramı
Zekâ ile ilgili ilk tanımlar, bireyin öğrenme kapasitesi, bilgi ve yeni durumlara,
çevreye başarılı olarak uyum göstermesi üzerinde durmuştur. Bazı eğitimcilere göre zekâ,
bilişsel ağırlıklı işlevlerin performansını etkileyen temel bir yetenektir.
Binet ve Simon’a göre (1904) zekâ; bilişsel işleyişin birçok alanında kendini gösteren
bir özellik/yetenektir.
Thurstone’a göre (1938) zekâ; sözel kavrama, bellek, sayısal yetenek, görsel ilişkiler
yeteneği vb. temel zihinsel yetenekler, belirgin entelektüel becerilerdir.
Thorndike; zihnin birbirinden farklı faktörlerden (somut+mekanik+sosyal zeka)
meydana geldiği görüşünü savunmuştur.
Guilford’a (1958) göre zekâ; çoklu bilişsel yeteneklerdir.”
Goleman; duygusal zekâ kavramını ortaya koymuştur.
Kaza ya da hastalık sonucunda hasar görmüş beyinleri inceleyen Gardner, beynin bir
bölümü hasar gördüğünde bile çoğu kez tümüyle sağlıklı kalacak şekilde birbirinden bağımsız
çalışan ayrı ayrı yetenekler gözlemlemiş, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her
bir bölümünün özel işlevlere sahip olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Beyin hasarlarından
doğan zekâ bozuklukları üzerine elde edilen araştırma bulguları sonucunda insanların
beyinlerinin belli bir bölümü zarar gördüğünde bile beynin kalan bölümü ile insanlar belli
alanlarda performans gösterebiliyor ve yaşamlarına devam edebiliyorlardı. Bunun üzerine
Gardner zekâyı yeniden tanımladı. Gardner (1983)’a göre zekâ; kişinin bir ya da birden fazla
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kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki hayatında
karşılaştığı sorunu etkin ve verimli bir şekilde çözebilmek amacıyla her insanda kendine özgü
bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür, yaşadığımız topluma faydalı şeyler yapabilme
kapasitesidir. Bir başka deyişle Gardner’a göre zekâ, biyolojik ve psikolojik bir potansiyeldir;
bu potansiyel kişiyi etkileyen deneyim, kültür ve esin etkenlerinin bir sonucu olarak az ya da
çok ölçüde gerçekliğe dönüştürülebilir. Dolayısıyla Gardner Çoklu Zeka Kuramı ile zeka
konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırmış ve insanların farklı şekillerde sahip oldukları
yetenekleri ve potansiyelleri “zeka alanları” olarak adlandırmıştır.
Gardner (1983) “Zihnin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı” adlı eserinde Çoklu Zekâ
Kuramı ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: “Çoklu zekâ tezimi geliştirirken
şimdiye kadar bağlantılı olarak ele alınmamış geniş bir grup kaynaktan kanıtları inceledim:
dahiler, özel yetenekli kişiler, beyni hasar görmüş hastalar, zihinsel bakımdan engelli ama
müzik ya da matematik gibi belli bir alanda olağanüstü beceri sahibi insanlar, normal
çocuklar, normal yetişkinler, farklı dallardan uzmanlar ve değişik kültürlerden bireyler. Zekâ
türü adaylarının ilk listesi, bu değişik kaynaklardan gelen birbirine yakın bulgularla
desteklendi (ve bence, kısmen onay buldu). Bir zekâ türünün varlığına ancak; özel bir
kesimde görece bir yalıtım içinde bulunması (ya da başka açılardan normal kesimlerde yalıtım
içinde bulunmaması); özgül bireylerde ya da özgül kültürlerde ileri derecede gelişebilmesi ve
psikometri uzmanları, deneysel araştırmacılar ve/veya belirli bilim dallarından uzmanlar
tarafından bir zekâ türünü fiilen tanımlayan temel yeteneklerin saptanabilmesi ölçüsünde ikna
oldum. Bu göstergelerin bir kısmının ya da hiçbirinin bulunmaması elbette ilgili zekâ türü
adayının elenmesini sağladı. Normal yaşamda bu zekâlar genel olarak uyum içinde çalışmakta
ve bu nedenle özerklikleri görünmeyebilmektedir. Fakat uygun gözlem mercekleri
takıldığında bütün zekâların kendine özgü yapısı, yeterli (ve çoğunlukla şaşırtıcı) bir açıklıkla
ortaya koymaktadır.”

Zekânın Özellikleri
İnsan zekâsının özellikleri ve sınırları hakkında son yıllarda yapılan araştırmalar ve
elde edilen bulgular, insanın sahip olduğu zekâ potansiyeline ilişkin şu görüşleri ileri
sürmektedir (Gardner,1983):
 İnsan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Çok yakın
zamana kadar, insan zekâsının bütünüyle doğumla kazanıldığı, yaşam boyu devam
ettiği ve birey ile birlikte doğan bu zekanın geliştirilmesine yönelik hiçbir şeyin
mümkün olmadığı görüşü günümüzde hâkimken, insan zekasının yine insanın
yapabilecekleri ile ilgili düşüncelerle veya kendisi hakkında sahip olduğu bakış
açısıyla paralellik gösterdiği kabul edilmektedir.
 Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir.
Bu anlayışa göre hangi yaş ve seviyede olursa olsun, insanın zihinsel işlevleri
iyileştirilebilir ve geliştirilebilir. Çünkü gerçekte insan genelde kullandıkları dışında
kendinde var olan yetenekleri tanıyarak ve harekete geçirerek daha zeki
olabilmektedir.
 İnsan zekâsı, insanda beyin ve zihin sistemlerinin etkileşimi sonucu ortaya
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çıkan çok yönlü bir olgudur. Bir başka deyişle; insan zekâsının insanın içinde
yaşadığı fiziksel, sosyal ve kültürel çevresini algılamasını, tanımasını, anlamasını ve
kontrol etmesini sağlayan birçok yönü vardır.
 İnsan zekâsı, çok çeşitlilik ve çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde
bir bütündür. Dolayısıyla, bir birey günlük hayatta çözmesi gereken bir problemle
karşılaştığında, bu bireyin zekâsının çeşitli alanları bir bütünlük göstererek uyum
içinde çalışırlar. Bu durumda, insan zekâsının güçlü alanları, karşılaşılan problemi
çözmede üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilmeleri için güçsüz alanları
eğitme/geliştirme eğilimindedirler.

4.2.5.1. Çoklu Zekâ Türleri: Howard Gardner 1983 yılında “Zihnin Çerçeveleri:
Çoklu Zekâ Kuramı” adlı eserinde zekânın Dilbilimsel/Dilsel, Mantıksal/Matematiksel,
Görsel/Alansal, Müzikal/Ritmik, Bedensel/Kinestetik, Kişilerarası/Sosyal, Bireysel/Özedönük
ve 1993 yılında ilave edilen Doğa Zekâsı olmak üzere sekiz yönü olduğunu, eğitimin sadece
sözel ve sayısal zekâ gelişimine odaklanmaması gerektiğini ileri sürülmüştür. Gardner’a göre
insanların sahip oldukları çoklu zekâlarının her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için
kullanılan etkili birer araçtır.
İnsanın evrim sürecinde en az sekiz zekâ alanı geliştirdiğini öne süren Gardner’a göre
zekâ alanları şunları kapsamaktadır:
 Dilbilimsel/Sözel Zekâ: Dil bilimsel/sözel zekâ; anadili veya başka bir dili
kullanma kapasitesi, sözcükleri hem sözlü hem de yazılı olarak kullanma becerisi ve
düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme yeteneğidir.
Dilbilimsel zekâya sahip bireyler, dilin yapısına, inceliklerine, kelime fonksiyonlarına
uygun olarak konuşur ve yazar, sözel iletişimi iyidir, yaşıtlarına göre sözcük dağarcığı
zengindir, okuma–yazmayı, kelime oyunlarını sever, hafızası kuvvetlidir (isimler, yerler ve
tarihler ile ilgili), hikâyeler anlatır, espriler yapar, olaylar uydurur.
Dilbilimsel zekâyı geliştirebilmek için; konferans, büyük–küçük grup tartışmaları,
beyin fırtınası, doğaçlama, süreli yayınları takip etme, hikâye ve dergi okuma, sunu yapma,
drama etkinliklerinde bulunma, sınıf gazetesi oluşturma gibi öğretim yöntem ve
tekniklerinden yararlanılabilir.
Dilbilimsel zekâyı geliştirebilmek için eğitim sürecinde ağırlıklı olarak sözel iletişim
kurma, kelime oyunları oynama, sorular sorma, fikirler ortaya atma, duyguları açıklama ve
paylaşma, kavramları anlatma gibi etkinlikler yerine getirilmelidir. Bu etkinliklerin yanı sıra
bireyler tartışma ortamına sokulmalı, kararlara katılmalı, seçimlerde bulunmalıdırlar.
Edebiyat, yazarlık, şairlik, arşivcilik, hatip, dil bilim, hukuk, siyaset vb. alanlarda
başarıyla çalışabilirler.
 Mantıksal/Matematiksel Zekâ: Mantıksal/matematiksel zekâ; mantıksal
düşünme, sayıları etkili kullanma, problemlere bilimsel çözümler üretme, kavramlar
arasındaki ilişkileri ayırt etme, sınıflama, genellemeler yapma, matematiksel bir formülle
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ifade etme, hesaplama, hipotez/test etme, benzetmeler yapma gibi davranışları gösterme
yeteneğidir.
Mantıksal zekâya sahip bireyler, sorunlara analitik yaklaşırlar, soyut sembollerle
çalışma ve yeni bağlantılar kurmada ustadırlar, herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını sorgular,
akıldan hesabı çabuk yapar, matematik etkinlikleri, strateji ve mantık oyunlarını, üst düzey
düşünce becerilerini kullanır ve düşünme yollarını güçlendirirler.
Bu zekâyı geliştirebilmek için; matematik problemleri, demonstrasyonlar, problem
çözme, mantıksal bulmaca ve oyunlar, hesaplar, bilimsel düşünme, ölçme, veri toplama,
deneyler, eleştirel düşünme gibi öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılabilir.
Muhasebeci-satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, istatistik, bilgisayar,
ekonomi ve fen bilimleri vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.
 Görsel/Alansal Zekâ: Görsel/alansal zekâ; görsel ayrıştırma, fark etme, zihinsel
benzetme, uzamsal akıl yürütme, hayalleri gerçekleştirme, içsel ve dışsal benzetmeleri
birleştirme becerilerini içermektedir (2,4). Görsel/alansal zekânın temelindeki anahtar duyu,
görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir.
Görsel zekâya sahip bireyler, gördüğünü söyler, çizelge ve şemaları rahatlıkla okur,
zihinlerinde resimler yaratır ve bunları çizer,
yaşıtlarından daha hayalcidir, sanat
etkinliklerinden zevk alır, görsel gösterimleri sever, kelimelerden çok resimlerden öğrenir.
Görsel zekâyı geliştirebilmek için; planlar, haritalar, grafikler, kavram haritası,
fotoğraflar, videolar, slâytlar, kartlar, görsel bulmaca ve labirentler, karikatürleştirme
kullanılabilir.
Ressam, artist, fotoğrafçı, mühendis, kameraman, mimar, heykeltıraş, tasarımcı,
dekoratör, izci, rehber vb. meslek alanlarında başarıyla çalışabilirler.
 Müzikal/Ritmik Zekâ: Müzikal/ritmik zekâ; ritmik ve tonal kavramları tanıma ve
kullanma ile çevreden gelen seslere, insan seslerine ve müzik aletlerine karşı duyarlılık
kapasitelerini içerir. Duyguların aktarımında müziği bir araç olarak kullanma; ritme,
melodiye, tona karşı duyarlı olma yeteneğidir. En erken gelişen zekâ türüdür. Gardner,
müzikal zekâdaki üstünlüğün insan zekâsının diğer bütün alanlarından daha önce ortaya
çıktığına dikkati çekmektedir. Ancak müzik yeteneğinin ya da gelişmiş bir müzik zekâsının
olduğunu belirlemek zordur.
Müzikal zekaya sahip bireyler; ritimleri algılama ve tekrar yapmada ustadır, bir
şarkının ritmini kolayca yakalayabilir, yeni öğrendiği bir dilin telaffuzunu yakalama ve
kullanmada çok yeteneklidir, detone müziği tanır, koroda söyler veya bir enstrüman çalar,
ritmik şekilde konuşur veya hareket eder, çalışırken ritmik tempo tutar, çevre seslerine
duyarlıdır, müziğe olumlu tepki verir.
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Bu zekâyı geliştirebilmek için; şarkı söyleme, mırıldanma, ıslık çalma, ritim/tempo
tutma, enstrümanları kullanma, koro çalışmaları, müzik eleştirisi, fon müzik kullanma, yeni
melodi yaratma, bilgisayarda müzik programları oluşturma, repertuar geliştirmeden
yararlanılabilir.
Şarkıcı, besteci, müzisyen, orkestra şefi, müzik eleştirmeni vb. alanlarda başarıyla
çalışabilirler.


Bedensel/Kinestetik Zekâ

Düşünceleri ve duyguları ifade ederken, problem çözerken bedeni duyarlı ve etkili
şekilde kullanma yeteneğidir.
Bedensel/kinestetik zekâsı gelişmiş bireyler nesnelere dokunarak anlayıp bilgi
edinirler, tüm vücutlarını kullanırlar yani yaparak ve farklı duyumları kullanarak öğrenirler,
devimsel becerileri gelişmiştir, çevreye çabuk yanıt verirler, fiziksel performansları ve zekâ
beden dengesi iyidir.
Bu zekâya sahip bireyler, sportif hareketleri düzenli/ritmik oyunları kolayca
uygulayabilir, diğer insanların hareketlerini taklit eder, ileri derecede bedeninin kontrolünü
(pandomim gibi oyunlar) sürdürür, bir veya birden fazla sporda başarılıdır, uzun süre oturunca
kıpırdanır (elini ayağın vb. sallar), bir şeyleri parçalayıp tekrar birleştirmeyi sever, yeni
maddeleri/eşyaları öğrenmek için çaba sarf eder (elle tanıma), kendini tiyatrovari şekilde ifade
etmeyi sever.
Bu zekâyı geliştirebilmek için; dokunarak/elle kavrayarak düşünme, geziler,
pandomim, drama, işbirlikçi ve yarışmacı gruplar, el sanatları, beden haritaları, beden eğitimi
etkinliklerine katılma, fiziksel eğitim aktiviteleri, beden dilini kullanma, fiziksel rahatlama
egzersizlerinden yararlanılabilir. Eğitim ortamında eğitimci; öğrencilere kabul edilebilir ve
edilemez davranışları rol oynama yoluyla vermeye, soyut kavramları beden hareketlerini
kullanarak anlatmaya dikkat etmelidir.
Spor, dans, heykeltıraş, teknik direktör, kareografi,
pandomimcilik, sanatçılık vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.


oyunculuk,

cerrahlık,

Kişilerarası/Sosyal Zekâ

Kişilerarası/sosyal zekâ; insanlarla ilişki kurma, diğer bireylerin ruh hallerini,
duygularını, güdülenmişliklerini ve niyetlerini anlama, davranışlarını yorumlama, bir başka
deyişle diğer insanları anlama yeteneğidir. Kişilerarası zekâ, bir grup içinde işbirlikçi çalışma
yeteneği gerektirir. Karakter ve kişilikleri anlama ve değerlendirmede yetenekli insanların bu
tür zekaya sahip olduğu kabul edilir.
Kişilerarası zekâya sahip bireyler, düşünme ve akıl yürütmede yeteneklidir,
başkalarını anlayabilir ve insan ilişkilerinde akıllıca davranabilir, yaşıtlarıyla konuşmaktan
zevk alır,
lider olarak davranır, sorunları olan arkadaşlarına önerilerde bulunur,
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kulüplere/komitelere ve diğer organizasyonlara katılır, başka bireylerle birlikte olmayı sever,
birden fazla arkadaşı vardır.
Bu zekâyı geliştirebilmek için; işbirliğine dayalı öğrenme, kişilerarası etkileşim, akran
öğretimi, karışık yaş eğitimi (özel eğitim), beyin fırtınası oturumları, aktif katılım, akademik
klüpler, tartışma, drama, sosyal toplantı ve partilerden yararlanılabilir.
Öğretmenlik, yönetim, işletme, danışmanlık, psikologluk, rehberlik uzmanı ve politika
vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.


Bireysel/Özedönük Zekâ

İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olması, güçlü ve zayıf yönlerini, ruh
halini, arzu ve niyetlerini anlama ve bu doğrultuda yaşamını planlama ve yönlendirme
yeteneğidir. Bireysel zekâ, kendimize dönme ve kendimizi izleme aşamasıdır. Kişiliğimiz ve
kendimizi aşma yeteneğimiz, bireysel zekâmızın işleyen kısmıdır. Bununla birlikte,
tecrübelerimizdeki birlik ve bütünlük, yüksek bilinç durumunu fark etme yoluyla
kapasitelerini artırır.
Bireysel zekâsı yüksek bireyler, kendini tanıma, güvenme, disiplinli olma, hedeflerini
belirleme ve kişisel sorunlarını çözme becerisi gösterirler. Bu zekaya sahip bireyler, kendi
duygularıyla nasıl baş edebileceğini bilir, duyguları arasındaki ayrımı yapabilir, kişisel
problemlerini çözer, hedeflerini belirler, bağımsızlık gösterir, kuvvetli yönlerinin farkındadır,
kendini yönlendirir, grup ile çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih eder, özgüveni ve öztanımı
yüksektir.
Bu zekâyı geliştirebilmek için; bağımsız çalışmalar, bireysel gelişim eğitimi, bireysel
projeler ve oyunlar, ilgi duyulan alanlarla ilgili merkezler, bireysel hedefler oluşturma,
bireysel sorumluluklar alma, bireysel okuma etkinlikleri, kendi kendine öğretimden
yararlanılabilir. Eğitimciler; birebir danışmanlık sağlama, davranış geliştirme, öğrencilere ilgi
duydukları projeler üzerinde uygun çalışma fırsatları sağlama, özsaygı vb. arttırıcı etkinlikler
düzenlemelidir.
Yazar, psikoterapist, sosyal hizmet uzmanı, din adamı, ressam, heykeltıraş vb.
alanlarda başarıyla çalışabilirler.



Doğa Zekâsı

Gardner’ın 1996 yılında ortaya koyduğu sekizinci zekâ türüdür. Doğa zekâsı; bitkileri,
mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları, denizleri, mevsimleri vb. tanıma ve sınıflandırma
yeteneğidir. Bu zekâya sahip bireyler, bitkileri, hayvanları, flora ve faunayı tanır ve bu
yeteneklerini üretken olarak kullanır, izcilik–dağcılık yapmaktan, jeolojiden, astronomiden,
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doğa tarihi müzeleri ile ulusal parkları ve hayvanat bahçelerini gezmekten ve balık tutmaktan
hoşlanırlar.
Eğitim ortamında eğitimciler; öğrencilerin uygun davranışları hayallerinde
canlandırmalarını ve çizmelerini sağlama, bir problemin çözülmesi sürecinde mecaz anlamları
kullanarak sunma, slâyt ve hareketli resimlerle problemin çözümüne uygun davranışları
göstermelidirler.
Zooloji, botanik, organik kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, arkeoloji, çiçekçilik, tıp,
fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.
Çoklu zekâ kuramına göre öğrenciler, sekiz farklı zekâ alanına sahip
olduklarından öğrenme ve problem çözmede sekiz farklı yol kullanıyorlar demektir. Bir
başka deyişle öğrenciler, bilgiyi alma, işleme ve kullanma aşamalarında sekiz farklı yol
kullanmaktadırlar. Örneğin; görsel zekâsı gelişmiş olan öğrenciler resimlerle ve video
filmlerle daha zevkli öğrenirlerken, bedensel zekâsı gelişmiş olan öğrenciler dokunarak,
deneyerek ve uygulayarak daha iyi öğrenmektedirler. Matematik zekâ alanı gelişmiş
öğrenciler, mantığa dayalı, sebep sonuç ilişkileriyle rahatça öğrenirken, sözel zekâsı gelişmiş
olan öğrenciler ise dinleyerek ve okuyarak öğrenmede daha başarılı olmaktadırlar. Sosyal
zekâsı gelişmiş öğrenciler konuşarak, iletişim kurarak öğrenirken, bireysel zekâsı gelişmiş
olan öğrenciler ise tek başına çalışarak öğrenmekten zevk almaktadırlar. Ayrıca bu zeka
alanları, anatomik olarak birbirlerinden ayrı olmalarına karşın, Gardner bu sekiz zeka alanının
nadiren birbirlerinden bağımsız hareket ettiklerini iddia etmektedir. Bireyler, beceri
geliştirirken ya da problem çözerken, zekâ alanlarını aynı zamanda ve bir bütün olarak
kullanmaktadırlar. Örneğin; bir dansçı, müziksel ritim ve müziksel çeşitlemeleri anlamada
güçlü müziksel zekâya, hareketleri başarıyla tamamlamak için gerekli koordinasyon ve
çevikliği sağlayacak bedensel/kinestetik zekâya ve hareketleriyle izleyicisini nasıl
etkileyeceğini ya da duygusal olarak harekete geçirebileceğini anlamada kişilerarası zekâya
sahipse, alanında mükemmel olabilir. O halde çoklu zekâ kuramına göre tüm zeka alanları eşit
değerdedir ve bu zeka alanlarından bir ya da birkaçı diğerlerinden daha önemli değildir. Zekâ
alanları her zaman birlikte çalışırlar ve birbirleriyle etkileşim halindedirler, ancak bu çok
karmaşık bir biçimde gerçekleşir. Ancak Gardner (1993), çeşitli nedenlerle öğrencilerin
zekânın çeşitli alanlarını sergileyebileceklerini ve kimi zekâ türlerinin her öğrencide farklı
görülebileceğini de kabul etmektedir. Zekâ türü ne olursa olsun her öğrencinin güçlü ve zayıf
olduğu yanları vardır. Eğer okullarda bu zekâ türlerinden yalnızca biri ya da ikisi kullanılırsa,
zekâ türü bunun dışında kalan öğrenciler yetenekli oldukları alanlarını geliştiremeyecek,
öğrenme işini zevk almadan ve daha uzun sürede tamamlayacak ya da hiç
öğrenemeyeceklerdir.

4.2.5.2. Çoklu Zekâ Kuramının Dayandığı Temeller
 Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. Çoklu zekâ kuramı,
insanda yalnızca tek bir zekânın geçerliliğini belirlemek yerine, her insanın bütün zeka
alanlarında yeteneğinin olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak her insanda söz konusu
olan bu zekâ alanları değişik düzeylerde bulunabilmektedir. Dolayısıyla, her insan bazı zekâ
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alanlarında oldukça gelişmiş, bazılarında orta düzeyde gelişmiş ve bazılarında ise çok az
gelişmiş olabilmektedir.
 Her insan, çeşitli zekâ alanlarından her birini yeterli bir düzeyde
geliştirebilir. Bir bireyin belli bir zekâ alanındaki yetersizliğinden yakınması ve bu problemin
doğuştan olduğunu varsayması ve dolayısıyla da bu durumun kolaylıkla kontrol
edilemeyeceği görüşüne karşın, çoklu zekâ kuramı, yeterli ve uygun destek, imkân ve eğitim
sağlandığında, gerçekte her bireyin zekâ alanlarının hepsini yüksek düzeyde geliştirebilme
yeterliğine sahip olduğunu göstermektedir.
 Çeşitli zekâ alanları, genellikle, bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar.
Genellikle, gerçek hayatta hiçbir zekâ alanı tek başına var olamaz. Dolayısıyla çeşitli zekâ
alanları birbirleri ile sürekli olarak etkileşim içindedirler. Örneğin; bir yemeği pişirecek bir
kişinin önce tarifi okuması ve anlaması (sözel/dilbilimsel zekâ alanı), yemek tarifini oluşturan
elementleri belirlemesi ve yemeğe karışım oranlarını hesaplayabilmesi (mantıksal/
matematiksel zekâ alanı) ve yemeğin kendi damak zevkine uygunluğu (bireysel/özedönük
zekâ alanı) yanında, ailedeki bütün bireylerin memnuniyetini de sağlayabilmesi (kişilerarası/
sosyal zekâ alanı) gerekir.
 Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Bir
kişinin belli bir zekâ alanında zeki sayılabilmesi için eğitimcilerle belirlenmiş standart
sayılabilecek bir takım nitelikler söz konusu değildir. Dolayısıyla, sözel/dilbilimsel zekâya
sahip olan bir kişi okumayı çok iyi beceremeyebilir; ancak, çok geniş kelime haznesine ya da
çok iyi hikâye yazma ve anlatma yeterliğine sahip olabilir.
4.2.5.3. Çoklu Zekâ Kuramının Gelişimini Etkileyen Faktörler: Bütün
insanların göreceli olarak bütün zekâ alanlarını yeterli düzeyde geliştirebilme yeteneğine
sahip olması çoklu zekâ kuramının savunduğu en önemli etmenlerden birisidir. Çoklu zekâda
kişiye güçlü veya zayıf zekâsı gibi tanımlama yapmak sakıncalıdır. Çünkü bir insanın zayıf
zekâsı diye ölçülen zekâsı, eğer onu geliştirme fırsatı tanınırsa, belli bir süre sonra o kişinin
güçlü zekâsı haline gelebilir.
 Biyolojik Nitelik: Bu kategori, bir bireyin genetiksel ve kalıtımsal olarak taşıdığı
izler ile bu bireyin beyninde doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra meydana
gelen tahripleri kapsar. Örneğin; bir anne gebelik esnasında içki, sigara veya çeşitli
uyuşturucu maddeleri kullanmakta ise, bu durum muhtemelen daha cenin halindeki çocuğun
hassas bir şekilde gelişen sinir sistemini de tahrip etmiş ve onun ileride tamir edilemez bir
şekilde beynini zedelemiş olacaktır. Dolayısıyla, bazı çocuklar daha doğuştan itibaren kendi
zekâ alanlarını geliştirmede çeşitli engellerle karşı karşıya kalabilmektedirler.
 Kişisel Hayat Hikâyesi: Bu kategori, bir bireyin çeşitli zekâ alanlarının
gelişimini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyen ebeveynleri, arkadaşları,
öğretmenleri ve diğer insanlarla olan bütün ilişkilerinin, etkileşimlerinin ve tecrübelerinin
doğasını kapsar. Örneğin;
 Eğer bir bireyin ebeveynleri bir viyola, bir piyano veya benzeri bir müzik
enstrümanı alamayacak kadar yoksul ise, bu bireyin müziksel zekâsının gelişmesi
de geri kalabilir.
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 Eğer bir bireyin ebeveynleri çocuğunun ressam olma arzusuna karşı çıkıp onun
avukat olmasını istemişlerse, muhtemelen bireyin görsel zekâ alanının gelişimini
engelleme pahasına onun sözel zekâ alanının gelişimine zemin hazırlamışlardır.
 Eğer bir birey geniş bir aile ortamında doğmuş, büyürken ailesine yardım
etmek için çalışmak zorunda kalmış ve kendisi de bir yetişkin olarak geniş bir aile
yapısına sahip ise, muhtemelen bu birey özel hayatında belli kişisel amaçlarını,
ideallerini veya hayallerini gerçekleştirmek (yani bireysel zekâ alanını geliştirmek)
için de fazla zaman bulamamıştır.
 Eğer bir birey kırsal kesimde büyük bir çiftlikte doğup büyüdüyse, muhtemelen
bu birey büyük bir şehrin merkezinde doğup büyüyen başka bir bireye kıyasla
doğa zekâ alanını geliştirmek için daha çok fırsata sahip olmuştur.
 Tarihsel ve Kültürel Özgeçmiş: Bu kategori, bir bireyin doğduğu ve büyüdüğü
yer ve zamanla birlikte bu bireyin doğumundan sonra içinde yaşadığı toplumun çeşitli
boyutlarındaki ve kültürel gelişim ve değişimlerin doğasını kapsar. Örneğin; eğer bir birey
eğitim programı dışındaki sosyal etkinliklerin maddi ve manevi olarak desteklendiği bir
dönemde öğrenci olarak tiyatroya karşı doğal bir ilgi duyduysa, muhtemelen bu bireyin sosyal
ve bedensel zekâ alanlarının gelişimi, aynı fırsatı bulamayan başka bir bireye kıyasla daha iyi
bir düzeyde olmuştur.
 Kristalleştirici veya Felce Uğratıcı Deneyimler: Kristalleştirici deneyimler,
bir bireyin yeteneklerinin ve potansiyellerinin gelişiminde “dönüm noktaları” sayılabilecek
tecrübeleri içerir. Bu olaylar bireyin hayatının herhangi bir döneminde olabileceği gibi daha
çok bireyin çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır. Nitekim dahi olarak bilinen ve kabul
edilen kişilerin hayat hikâyeleri incelendiğinde bir takım basit deneyimlerin bile onların
çalışmalarını ve performanslarını ne kadar çok etkilediği görülmektedir. Örneğin; Albert
Einstein için bu deneyim, beş yaşındayken babasının ona hediye ettiği basit bir manyetik
pusula sonucundadır. Einstein’a göre, bu yaşantısı ona içinde yaşadığımız evrenin gizemlerine
karşı büyük merak ve keşif isteği uyandırmıştır. Gerçekte, bu deyim Einstein’ın uyuyan
dehasını harekete geçirmiş ve onu yirminci yüzyıl düşünce dünyasının önemli bir figürü
haline getirecek buluşlar yolcuğuna başlatmıştır.
Felce uğratıcı deneyimler, kristalleştirici deneyimlerin aksine bireyde var olan zekâ
potansiyellerini söndüren, körelten ya da yok eden deneyimleri içerir. Felce uğratıcı
deneyimler, genellikle bir bireyin belli bir zekâ alanının sağlıklı gelişmesini engelleyen
utanma, aşağılanma, suçluluk duygusu, korku ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur.
Örneğin; son sanatsal kreasyonunu bir şeyi başarmış olmanın verdiği büyük bir heyecan ve
coşku ile öğretmenine göstermeye çalışan bir öğrenciyi eğer öğretmen arkadaşları önünde
aşağılar ve küçük düşürürse, muhtemelen bu öğretmen o öğrencinin görsel-alansal zekâ
alanının gelişiminin sona ermesinde etkili olmuş olur. Aynı şekilde, bir müzik enstrümanını
çok küçük yaşlarda öğrenmeye çalışırken ebeveynlerden birinin sürekli olarak “gürültü
yapmayı kes!” tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun asla bir daha herhangi bir müzik
enstrümanının yanına yaklaşmayacağını tahmin etmek de çok zor olmasa gerek.
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Bütün bu faktörlerin etkileşimini Mozart’ın hayat hikâyesinde görebilmek
mümkündür. Hiç şüphesiz ki, Mozart hayata güçlü bir biyolojik yetenekle geldi (Biyolojik
Nitelik). Aynı zamanda Mozart, müziksel zekâ alanı güçlü olan bireylerin oluşturduğu bir aile
ortamında doğdu ve büyüdü. Nitekim Mozart’ın babası oğlunun müziksel zeka alanındaki
gelişimini desteklemek için kendi kariyerini hiçe sayarak sona erdiren başarılı bir besteciydi
(Kişisel Hayat Hikayesi). Ayrıca Mozart, zamanının Avrupa’sında müzik dâhil, bütün sanatsal
faaliyetlerin, performansların veya eserlerin maddi ve manevi olarak her yönden desteklendiği
bir dönemde yaşadı (Tarihsel ve Kültürel Özgeçmiş). Dolayısıyla, Mozart’ın bir yetişkin
olarak müziksel dehalığı hem biyolojik, hem ailevi hem de toplumsal etmenlerin bir bileşkesi
ile doruğa ulaştı. Ancak, eğer Mozart tamamıyla “müziksel özürlü” olan veya müziğin bir
şeytan işi olarak algılandığı bir aile ortamında doğup büyüseydi, acaba sonuç ne olacaktı?
Muhtemelen, Mozart’ın biyolojik yeteneğine karşı çıkan güçler yüzünden onun müziksel
dâhiliği bu derece yüksek bir düzeye asla erişemeyecekti. Bu bağlamda çoklu zeka kuramı, bir
bireyin çeşitli zeka alanlarının gelişiminde en az “kalıtım” kadar (hatta bazen kalıtımdan da
daha fazla) bireyin içinde yaşadığı “ekolojik ve kültürel çevrenin” önemli bir rol oynadığını
savunmaktadır.

4.2.5.4. Çoklu Zeka Kuramının Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması:
Çoklu Zeka Kuramına göre, ortaya konulan sekiz zeka türünün, birbirlerinden farklı algılama
ve anlama, olaylara farklı yaklaşma, problemleri farklı bir biçimde öğrenme eğiliminde
oldukları görülmektedir. Bu zekaların öğrenme biçimleri de birbirinden çok farklıdır. Bu
kuram sayesinde bireyler, kendi üstün yanlarını keşfedecek ve bunu daha da güçlendirme
olanağı bulabileceklerdir. Yine bireyler, diğer zeka özelliklerini de bu bilinçle geliştirme
yoluna gidebileceklerdir.
Sonuç olarak, çoklu zeka kuramı, eğitim uygulamalarına farklı bir bakış açısı
getirmektedir. Sekiz ayrı zeka türü ve bunlar için birçok alternatif öğrenme yöntemi ve ortamı
varken, öğrenmeyi yalnızca dil ya da matematik zeka alanlarına yönelik olarak
gerçekleştirmek öğrencileri sınırlamak hatta bir kalıba sokmak anlamına gelmektedir. Eğer
okullarda öğrenme ortamlarında bu zeka türlerinden yalnızca bir ya da birkaç tanesi
kullanılırsa, zeka türü farklı olan öğrenciler kendilerini geliştiremeyeceklerdir. Öğrencilerin
zeka alanlarının tanınması, öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrenme yaşantılarının
düzenlenmesi açısından önemlidir. O halde, öğretim etkinliklerini öğrencilerin tüm zeka
alanlarına hitap edecek biçimde düzenlemek, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate
almayı salayacak ve tüm öğrencilere eşit öğrenme olanak ve fırsatı verecektir.

4.2.6. Duygusal Zekâ
Zekâ ile ilgili olarak 1920’li yıllarda yapılan tanımlarda zeka’nın üst düzey yetenekler,
öğrenme yeteneği, çevreye uyum olduğu konusuna odaklandığı, 1980’li yıllardaki tanımlarda
ise üst düzey yeteneklerin yanı sıra kültüre bağlı değerler ve bunların uygulanışı üzerinde
yoğunlaşılmıştır.
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Amerikan psikolog David Wechsler’e göre zekâ, “ bireyin amaca uygun hareket etme,
mantıklı düşünme ve çevresiyle fikirlerini etkili bir şekilde tartışabilme gücü gibi ferdin
küresel başarılarıdır.”
Stanford ise zekâyı, “bireyin zor, karmaşık, soyut, ekonomik, amaca uygun, sosyal
değeri olan ve orijinal nitelikler taşıyan zihinsel davranışları yapabilme ve bu koşullar altında
bireyin enerjisini davranışlar üzerinde toplayabilme ve heyecanlara karşı koyabilme yeteneği”
olarak tanımlamıştır.
Beyin üzerindeki son araştırmalar, insan zekâsı konusunda esas kriterin duygusal zekâ
(EQ) olduğuna dikkati çekmektedir. İş ve özel yaşamdaki başarı için zekânın duygularla
beslenmesi gerektiği kabul görmektedir. Duygusal zekâ üzerine son zamanlarda değişik
ülkelerde pek çok araştırma yapılmış ve yapılmaktadır.
Duygusal zekâ terimi ilk olarak 1990 yılında Harvard Üniversitesi’nden psikolog Peter
Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden psikolog Jhon Mayer tarafından kullanılmıştır.
Salovey ve Mayer duygusal zekâyı, “kişinin kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve
duygularını izleme, bunlar arasında ayrım yapma ve bu bilgiyi düşünce eylemlerinde
kullanma becerisini içeren, sosyal zekânın bir alt kümesi” olarak tanımlamışlardır. Daha sonra
1995 yılında psikolog Daniel Goleman tarafından geliştirilmiş duygusal zeka becerilerinin,
bilişsel zeka’dan (IQ) daha önemli olduğunu vurgulamış ve duygusal zeka becerilerini
duyguların farkında olma, duygularını kontrol etme, motivasyon, empati, sosyal yetenekler,
olarak gruplandırmıştır. Daniel Goleman’a göre duygusal zeka, “kişinin kendi duygularını
anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve yaşamı zenginleştirecek biçimde
düzenleyebilmesi yetisi” olarak tanımlamıştır.
Yaygın olarak kabul gören duygusal zekâ nitelikleri Goleman’a göre beş ana başlık
altında ele alınmaktadır.
 Duyguların farkında olma: Temel duygusal yeteneklerden biri olan duyguları
tanıyabilme ve onlara bir isim verebilme yeteneğidir. Duygularının farkında olan
insanlar, kendi değerlerini, amaçlarını, güç ve limitlerini, yeteneklerini, nerede ve
niçin bulunduğunu bilirler.
 Duygularını kontrol etme: Duygularını kontrol etme, insanın kendi kendine bir iç
sohbeti olarak tanımlanabilir. Duygularını kontrol edebilen kişiler, dürüst ve tutarlı bir
karaktere sahiptirler, beklenmedik durumlara ve değişikliklere uyum gösterir, yeni
düşünce, yaklaşım ve bilgilere açık olurlar, ortaya çıkan sonuçlarla ilgili
sorumlulukları üstlenirler, başkalarını suçlamak yerine kendilerini sorgularlar.
 Kendini motive etme: Motivasyon, kişinin amaçlarına ulaşabilmesi için duygularını
yönlendirebilmesidir. Kolay motive olan insanlar, gelişmek için sürekli uğraşırlar,
fırsatları fark ederler ve zorlukları fırsata çevirebilmek için harekete geçerler, tüm
olumsuzluklara karşılık amaçlarını takip ederler.
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 Empati: Empati, başka insanların duygularını anlayabilme, bakış açılarını fark
etme, bu konuda duyarlılık geliştirme ve onları kaygılarıyla yargılamadan ve
savunmaya geçmeden samimi olarak ilgilenmedir. Empati yapabilen insanlar,
başkalarının gelişim gösterebilmek için neye ihtiyaç duyduklarını sezinlerler ve onları
yetenekleri konusunda desteklerler, fırsatları insan ihtiyaçları doğrultusunda
çeşitlendirirler, bir grubun duygusal hareketini tespit ederek, ilişkilerini güçlendirirler.
 Sosyal yetenekler: Sosyal yetenekler bir bakıma diğer duygusal zeka boyutlarının
sonucudur. Kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra başkalarının duygu ve
düşüncelerini anlayan ve kontrol eden bir kişi insan ilişkilerini kurmada etkili olabilir.
Sosyal yeteneğe sahip kişiler gündelik ilişkilerde insanlarla ilişki kurmak ve
geliştirmek konusunda güçlük çekmezler, anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm
sağlayabilirler, başka insanların davranışlarını, kendi istedikleri yönde
yönlendirebilirler, ikna etmek için verimli teknikler kullanırlar, açık, inandırıcı, ikna
edici mesajlar gönderirler, değişimi yönetebilir ya da yeni bir değer olgusu olarak
kabul edebilirler, içinde bulundukları çevredeki güç sahipleri ile ilişkilerini sağlıklı
biçimde düzenleyebilirler.
Duygusal zekâ alanında yapılan çalışmalar yaşamdaki başarıyı açıklamada duygusal
zekânın önemini ortaya çıkarınca, eğitimde bu alanın önemini dikkate almaya başlamıştır.
Duygusal zekânın öğrenilmiş alışkanlıklar temeline dayandığı görüşü uzmanları bu alandaki
kapasitenin geliştirilmesinde eğitimin rolüne ve önemine yöneltmiştir. Eğitimin işlevi, bireyin
kendine özgü zekâ profilini, toplum içinde gelişmesini sağlayacak görev ve alanlarda
ustalaşmak için kullanmasına yardım etmektir. Günlük pek çok performansta farklı zekâ
alanları uyum içinde çalışmakta birbirini etkilemektedir. Bu nedenle eğitimde zekânın belli
bir yönünü değil, farklı alanlarını birlikte geliştirmek amaçlanmalıdır.
Duygusal zekâ konusunda yapılan çalışmaların sonuçları genel olarak
değerlendirildiğinde, eğitim açısından duygusal zekânın önemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 Duygusal zekâ yetenekleri eğitimle geliştirilebilir ve güçlendirilebilir.
 Duygusal zekânın gelişimi anaokulundan yükseköğrenime kadar her eğitim
kademesinde önemlidir.
 Hangi alanda olursa olsun öğrenme, öğrencilerin duygularından bağımsız olarak
gerçekleşmez.
 Duygusal zekânın ihmal edilmesi, akademik zekâ kapasitesinin daha çok ve daha
etkili kullanılmasını engeller. Dolayısıyla duygusal zekânın gelişimi akademik başarıyı
arttırır.
 Eğitimciler, farklı zekâ alanlarına eşit derecede önem vermelidirler.
 Eğitimciler, eğitim etkinliklerini planlamada, yürütmede ve değerlendirmede
duygusal zekâ alanını geliştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık vermelidirler.
 Eğitimciler, öğrencileri anlaşılması gereken duyguları, düşünceleri, sorunları,
gereksinimleri olan bireyler olarak görebilmelidir (31).
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Uygulama Soruları
1. Ahmet bey, 74 yaşındadır, tanı testleri için hastaneye yatmıştır. Hastane personeli ile
nadiren konuşmaktadır ve konuşma güçlüğü çekmektedir. Ahmet bey’e ertesi gün
yapılacak bazı tanı testleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
 Bu durumda hemşire, hangi öğrenme kuram/kuramlarını kullanmalıdır,
nedenleri ile tartışınız.
2. İlköğretim 2. sınıftaki Tuğba, matematik öğrenmekten çok büyük keyif aldığını ifade
etmekte, çünkü matematik öğrenirken elmalarla, portakallarla çeşitli oyular
oynadıklarını; Türkçe dersinden çok sıkıldığını, bilmediği sözcükleri “küçük yazılı,
anlaşılmaz” sözlüklerden arayıp bulmaktan hiç hoşlanmadığını, Türkçe derslerinin çok
kuru olduğunu, zevk almadığını söylemektedir.
 Tuğba, neden matematikten zevk alıyor da, Türkçe’yi sevmiyor? Bu sorunu
çözmek için neler yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşireler eğitimle ilgili etkinliklerde farklı özelliklere, farklı deneyim ve becerilere
sahip bireylere, farklı konularda eğitim vermek durumunda oldukları dikkate alınırsa farklı
öğrenme kuramlarından yararlanmaları kaçınılmazdır. Bu doğrultuda ele alındığında
hemşirelik eğitiminin yetiştirme kavramından eğitime, teknik beceri ağırlıklı eğitimden
bilimsel sürece yönelmesi, eleştirel ve etik düşünme, öğrenmeyi öğrenme, sorun çözme ve
bakımda yaratıcı yaklaşımların öne çıkması hemşirelik felsefesi kuramları ve eğitiminin
değişen, gelişen iç ve dış dinamikler doğrultusunda düzenlenmesini zorunlu
kılmıştır/kılmaktadır. Gerek sağlıklı / hasta bireylerin eğitiminde, gerek hemşirelerin
sürekli/hizmet içi eğitimlerinde; gerekse hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde rol oynayan
eğitimcilerin, öğrenme kuramlarına göre öğrenmenin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi
olması, öğrenme kuramlarının sunduğu bilgilere dayanarak ve öğrencilerin, öğrenme
durumlarının farklı özellikler taşıdığını dikkate alarak öğrenme- öğretme sürecini daha iyi
planlaması, öğrenme sonucunda düşünce, davranış ve tutumda meydana gelen değişimleri
daha iyi kavrayarak öğretim yöntem ve teknikleri, araç - gereçleri belirlemesi / seçmesi ve
kullanması, bilgilerini uygulamaya geçirirken analiz ve senteze ulaşması önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi öğrenmenin dışsal süreçlerle/etkenlerle
gerçekleştiğini ileri sürmektedir?
A. Çoklu zekâ kuramı
B. Bilişsel öğrenme kuramı
C. Hümanistik öğrenme kuramı
D. Davranışçı öğrenme kuramı
E. Bilgi işlem kuramı
2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi klasik koşullanma kuramı ile öğrenilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Eğitimciden korkma
Ödevleri zamanında yapma
Söz almak için parmak kaldırma
Kompozisyon yazma
Problemleri çözme

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Davranışı izleyen ve davranışın ortaya çıkma olasılığını
artıran uyarıcıyı” tanımlar?
A.
B.
C.
D.
E.

İstek
Güdü
Tekrar
Dikkat
Pekiştireç

4. Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi sağlayan etmenlerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dikkati yöneltme
Modelin uzun süre gözlenmesi
Anımsama
Davranışı sergileme
Güdülenme

5. “Öğrenme, bilginin zihinsel süreçlerle
tanımlayan öğrenme kuramı hangisidir?

işlenmesi,

anlamlandırılmasıdır.”şeklinde

A. Bilişsel öğrenme kuramı
B. Klasik koşullanma kuramı
C. Gözlem yoluyla öğrenme
D. Bilgi işlem kuramı
E. Edimsel koşullanma kuramı
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6. Birey, kendisine söylenen telefon numarasını anında çevirmiş ve görüşmesini yapmıştır.
Bu bireyin kullandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

İşlemsel bellek
Uzun süreli bellek
Kısa süreli bellek
Anlamsal bellek
Duyum belleği

7. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramının temel görüşlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir.
Her insan, çeşitli zekâ alanlarından her birini yeterli bir düzeyde geliştirebilir.
Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar.
Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır.
Eğitimde bireyin sahip olduğu tek bir zekâ türü dikkate alınır.

8. Öğrenci, uygulamaya çıktığı alanda çalışan hemşireyi izlemekte ve onun birçok
davranışını örnek almaktadır. Ancak hemşirenin çoğu zaman hasta ve yakınlarının
sorularını dikkate almadığını ve onları dinlemediğine de tanık olmaktadır. Çalışmaya
başladığı zaman hasta ve yakınlarının sorularını asla yanıtsız bırakmayacağına, onları
dinleyeceğine kendi kendine söz vermektedir. Bu durum hangi öğrenme kuramı ile
açıklanabilir? Neden?
9. Davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramlarının ortak özellikleri nelerdir?
10. Hümanistik kuramın, hemşirelik eğitimindeki önemini tartışınız.

Cevaplar
1. D

2.

A

3.

E

4.

B

5.

A

6.

C

7.

E
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5. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER

* Bu bölüm, Dr. Öğretim Üyesi Gönül BODUR tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
5. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
5.1. Küreselleşme
5.2. Demografik Değişimler
5.3.Bilimsel ve Teknolojik Değişimler
5.4. Çevresel Değişimler
5.5. Sağlık Bakım Sistemindeki Değişimler
5.6. Hemşirelik Eğitimindeki Değişimler
5.7. Dünyadaki Yeni Gelecek Eğilimleri ve Hemşirelik Uzmanlık Alanları
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular






Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörler nelerdir?
Hemşirelik eğitimini etkileyen dış faktörler hemşireliği nasıl etkiler?
Hemşirelik eğitimini etkileyen iç faktörler hemşireliği nasıl etkiler?
Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörler neden önemlidir?
Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörleri dikkate almanın hemşirelik eğitimine katkısı
nedir?

115

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik eğitimini
etkileyen temel faktörler

Hemşirelik eğitimini
etkileyen dış faktörleri
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik eğitimini
etkileyen temel faktörler

Hemşirelik eğitimini
etkileyen iç faktörleri
açıklayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik eğitimini
etkileyen temel faktörler

Hemşirelik eğitimini etkileyen
faktörlerin birbirleriyle
ilişkilerini kavrayabilme

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik eğitimini etkileyen
faktörleri dikkate almanın
hemşirelik eğitimine katkısını
yorumlayabilme
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Anahtar Kavramlar
 Hemşirelik eğitimi
 Demografik değişimler
 Bilimsel ve teknolojik değişimler
 Hemşirelik eğitimindeki Değişimler
 Eğitim
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Giriş
Hemşireliğin profesyonel gelişimi, 19. yüzyılın ortalarında açılmaya başlayan
hemşirelik okulları ile gelişim sürecine girmiş ve günümüze kadar birçok zor durumdan
geçerek büyük değişimler göstermiştir. Hemşirelik bu gelişim sürecinde sosyokültürel, politik
ve ekonomik etmenlerden, dinlerden, kadının toplumdaki konumundan, bilimsel ve teknolojik
gelişmelerden, eğitim ve felsefi akımlardan etkilenmiş ve etkilenmeye devam edecektir.
Demografik değişimler, bilimsel ve teknolojik değişimler, yeni teknolojilerle birlikte sağlık
bakım sisteminde yaşanan değişimler hemşireliği ve dolayısıyla hemşirelik eğitimini
etkilemeye devam etmektedir. Bir meslek üyesi olarak bu değişimlerin bilinmesi ve bunlardan
olumlu biçimde yararlanılması hemşirelikte eğitimi sürecinin yadsınamaz bir parçasıdır.

118

5. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
21.yüzyıl’da yaşanmakta olan hızlı değişimler ve gelişmeler, toplumlarda herşeyin
yenilenmesini, yeniden yapılanmasını gündeme getirmiştir. Eğitim açısından ele alındığında,
21. yüzyıl eğitiminin mesleki ve teknoloji eğitiminin yanı sıra sosyal yapıyı güçlendirici,
sosyal dinamikleri harekete geçirici ve uzun dönem geleceğine yönelik sosyal yapı hedefleri
olan bir eğitim sisteminin yapılandırılmasının zorunlu olduğu bir gerçektir.
Bu doğrultuda bireysel ve mesleki yaşamımızda, yükseköğretimde dikkate almamız
gereken ve değişimin yönünü etkileyen bazı önemli dinamikler şunlardır:
 İnsanın değişmez olduğu görüşü, onun sürekli olarak değişim süreci içinde olduğu
görüşüne dönüşmüştür.
 Riske girmekten çekinme anlayışı yerini, riske girmeyi göze alma anlayışına
bırakmıştır.
 Profesyonellerin görevlerinde üst düzeyde yetki ve sorumluluk almaları gereği
giderek artmıştır.
 Statünün bireysel güç ve prestijin korunması için değil, örgütsel amaçlar ve
nitelikli hizmet için kullanılması yaklaşımı benimsenmiştir.
 Yarışma anlayışının yerini işbirliği anlayışı almış, kendini yöneten çalışma
grupları önem kazanmış, kurumlararası paylaşım ve destek artmıştır.
 Bireysel ve kültürel farklılıklar zenginlik olarak değerlendirilmektedir.
 Eğitim kurumları kadar çalışma ortamı da aynı zamanda öğrenme ortamına
dönüşmüştür.
 Üniversitelerin öğrenen toplumun gerçekleşmesindeki rolü artmıştır.
 İleri teknolojinin kullanımı öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleşmesi
fırsatını vermiştir.
 Öğrenmenin sürekli ve insanın yaşamdan haz duyması için gerekli olduğu kabul
edilmektedir.
 Küreselleşme ve demografik değişimler eğitim sürecini doğrudan etkilemeye
başlamıştır.
 Sosyo-politik-ekonomik değişimler
(değerler, devletlerdeki reformlar)
yükseköğretim politikalarını doğrudan yönlendirmeye başlamıştır.
 Yükseköğretimde rekabet, ticarileşme, özelleşme ve yükseköğretime talebin
artması hızla artmaya başlamıştır.
Yükseköğretimi etkileyen bu şartlar altında
yetiştirmenin ön koşulu ise, nitelikli eğitim yoluyla
Günümüzde nitelikli hemşire yetiştirilmesi giderek
Yükseköğretimde değişen dinamik ışığında hemşirelik
aşağıdaki değişimlerin yaşandığı görülmektedir:

istenilen nitelikte
insanın gelişimini
daha çok önem
eğitiminin bugünü

meslek üyesi
desteklemektir.
kazanmaktadır.
incelendiğinde
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Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimindeki Mevcut Durum ve Değişimler
Son birkaç on yıl içinde hizmet verdiğimiz birey ve toplum, çalıştığımız kurumlar,
sağlık hizmetlerinin amacı ve sunum şekli, hemşirelik eğitimi, hemşirelik rolleri ve bu
roller için gerekli olan bilgi-beceri-tutum-davranışlar, ilgili teknoloji hızla
değişmektedir.
Hemşireler en yüksek teknolojiye sahip olan ortamlar kadar, en temel donanımdan
yoksun ortamlarda da hizmet vermektedirler.
Sağlık örgütlerinin 21. yüzyıl.’daki ortak vizyonu, misyonu, herkese daha iyi sağlık
hizmeti ve sosyal bakım vermek olmasına karşın, yaşananlar dikkate alındığında
ikilemler söz konusudur. Örneğin; tüm ülkelerde sağlığın geliştirilmesinin önemi ve
gerekliliği vurgulanırken en çok tedavi edici hizmetlere yoğunlaşıldığı görülmektedir.
Nitelikli sağlık hizmetinin giderek yükselen maliyeti ve ekonomik baskılar, küresel bir
sorun olan hizmetin eşit dağılımını ve bakımda etik yaklaşımı olumsuz şekilde
etkilemektedir.
İleri teknoloji; yoğun çalışma ortamında hazır standartların ve paket programların
sorgulanmadan kullanımına ve bakımın mekanikleşmesine neden olmakta, duygusal
gereksinimlerin karşılanması eksik kalmaktadır.
Yaşam süresinin uzaması, kronik hastalık ve fonksiyon bozukluğu vakalarının artması
uzun dönemli ve evde bakım hizmetlerinin önemini giderek artırmaktadır.
Hastaların hastanede yatış süresinin giderek kısalması bütüncül bakımı vermek için
gerekli olan zamanı sınırlamaktadır.
Tüm dünyanın ortak sorunu olan hemşire açığı, hemşireleri daha kısa zamanda, daha
fazla işlevi yerine getirmeye zorlamakta, hemşirelerin iş güvenliğini tehdit eden
sözleşmeli hemşire alımına çıkış yollarından biri olarak başvurulabilinmektedir.
Değişen sağlık bakımı gereksinimleri, küresel sağlığın giderek önem kazanması,
karmaşık çalışma ortamları, farklı disiplinler arasındaki rol karmaşası, genetik
alandaki ilerlemeler vb. hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını yakından ilgilendirip
yönlendirmektedir.
Hemşirelik standartları hemşirelik bakımının bilimsel yaklaşımla planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesine rehberlik etmekte, bakımın kalitesini
yükseltmektedir.
Hemşirelik uygulamalarında hemşirelerin bağımsız kararları alabildikleri yeni alanlar
gelişmekte, hemşirelik rolleri giderek çeşitlenmektedir.
Hemşirelik kuram ve modelleri, uygulamanın, araştırmanın, eğitimin gelişmesi için
gerekli olan bilimsel temeli oluşturmaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi, eğitim ve yönetimin, hemşirelik hizmetlerinin
odak noktası olması, disiplinlerarası işbirliğini ve rehabilitatif bakımı zorunlu
kılmaktadır.
Hemşirelik eğitimi ve uygulamalarının bütünleşmesi, kaynaşması yaşamsal önemini
halen sürdürmektedir.
Hemşireliğin felsefesi, düşünsel temelleri ve tanımları, hemşirelerin bireyi, yaşamının
tüm aşamalarında sağlık-hastalık sürekliliği içinde, tüm boyutlarıyla ve çevresiyle
etkileşen bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerektiğinde birleşmektedir.
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Hemşirelik eğitimi tarihsel gelişimi içinde ele alındığında; yukarıda belirtilen mevcut
durum ve değişimlerin dünyada yaşanan değişimlerin bir yansıması olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörler;
 Küreselleşme
 Demografik Değişimler
 Bilimsel ve Teknolojik Değişimler
 Çevresel Değişimler
 Sağlık Bakım Sistemindeki Değişimler
 Hemşirelik Eğitimindeki Değişimler
 Dünyadaki Yeni Gelecek Eğilimleri ve Uzmanlık Alanları olarak sıralanabilir.

5.1. Küreselleşme
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru dünya politik, teknolojik, ekonomik, sosyal alanda
karmaşık bir sürece girmiş, bu durum sağlık alanında da yansıma bulmuştur. Sıklıkla
küreselleşme olarak tanımlanan bu süreçte sağlıkla ilgili küresel yayılımı içeren birçok sorun
yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Yeni bir süreç olmayan küreselleşme, dünya genelinde
malların, hizmetlerin, finansal piyasaların, yatırımların, teknolojilerin, üretim faktörlerinin,
bilginin, eğitimin, demografinin, kültürün, hukukun, siyaset ve çevresel faktörler gibi ortak
değerlerin sürekli ve hızlı bir biçimde bölgesel veya ulusal sınırları aşarak uluslararasılaşma
sürecidir. Son yüzyılda dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde küreselleşme ile birlikte
savaşlar, etnik çatışmalar, çevresel krizler, baskılayıcı rejimler, ekonomik çöküntü gibi
durumlar pek çok insanın, ülkesi içinde ya da başka ülkelere göçmen sığınmacı olarak,
isteyerek ya da zorunlu göç etmesine neden olmaktadır. Bu durumda dünyada farklı kültürler
ve alt kültürlerden bireylerin, ailelerin ve grupların oluşturduğu çok kültürlü nüfus yapıları
ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme olumlu ve olumsuz yönleri ile sağlığı, toplumsal yapıları,
çevreyi, bilim ve teknolojiyi etkilediği kadar eğitime ve eğitim haklarına da yansımıştır.
Küreselleşmeyi hızlandıran önemli unsurlar arasında, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı
gelişmeler, bilgisayarın ve internetin yaygınlaşması, ulusal ve uluslararası ticaret ağlarının
genişlemesi, yabancı yatırımların ve uluslararası şirketlerin artması gibi temel gelişmeler ve
buna ek olarak evrensel dil haline gelen İngilizcenin hızla yayılması sayılabilir. Aslında,
küreselleşmeyi doğuran temel faktörlerin altında da yatan olgunun eğitim olduğu, diğer bütün
alanlardaki gelişmelerin öncelikle eğitimden etkilendiği düşünülebilir. Bu durum, özellikle
sağlık bakımı sunan gruplar içinde büyük bir grubu oluşturan hemşirelerin küreselleşmenin
getirdiği sağlık sorunlarının farkında olarak çözüm üretmeleri sağlığa küresel bir bakış
kazanmalarını zorunlu kılmaktadır.
Küreselleşmenin hemşirelik ve hemşirelik eğitimi üzerindeki etkilerini, gelecekteki
durumunu ve bu konuda atılacak adımları aşağıdaki boyutlarda değerlendirmek uygundur;
 Değişen demografik yapı ve artan farklılıklar
 Teknoloji patlaması
 Dünya ekonomisinin ve toplumların küreselleşmesi
 Hemşire insan gücü sayısının azlığı
 Alternatif tedavilere yönelim, insan genom çalışmaları ve palyatif bakım
 -Hastane yerine toplumda bakıma yönelim ve hasta bakımında artan karmaşık
durumlar
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Sağlık bakımında ve bakımın yönetimde artan maliyetler
Sağlık politikalarının etkileri
Disiplinler arası eğitime artan gereksinim ve işbirliği ile bakım
Eğitim alacak gruplar
Yaşam boyu öğrenme fırsatları ve işgücünün gelişimi
Hemşirelik bilimi ve araştırmalarında gelişmeler

Küreselleşme ile birlikte hemşirelikte bilginin doğası değişmiştir, eğitim kurumlarının
ve hemşirelik eğitiminin yapısı değişmektedir. Alt yapısı güçlü, seçkin, geleneksel eğitim
veren hemşirelik okullarının yapılarını koruyabilme şansları olabilir. Ülkemizde Anadolu
üniversitesi örneği gibi Açık öğretim programları yürüten ulusal /evrensel hemşirelik
okullarının sayısı gelecekte artacaktır. Küreselleşmenin etkisiyle hemşirelik okulları giderek
özelleşecek, öğrenci değişim programları ile uluslararasılaşma sürdürülecektir.
Küreselleşmenin etkilerinden tümden kaçabilme şansı yoktur. Bu değişimlerden
olumlu yararlanabilmek için hemşireler ve hemşire eğitimciler hemşirelik eğitiminin
geliştirilmesi konusunda işbirliği yaparak çalışmalı, evrensel düşünüp ancak yerel davranmayı
unutmamalıdır.

5.2. Demografik Değişimler
21. yüzyılda dünyada ve ülkemizde yaşanan demografik değişimler bireyleri, toplumu,
sağlık bakımını, meslekleri ve dolayısıyla hemşireliği, hemşirelik eğitimini doğrudan
etkileyecek dinamikleri oluşturmaktadır. Gittikçe küreselleşen dünyada fütüristler, 2050’li
yıllarda dünyada 85 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun, buna bağlı olarak kronik hastalıkların çarpıcı
bir şekilde artacağını, bireylerin yaşam kalitelerinin artarken sağlık bakımından ve hemşirelik
hizmetlerinden beklentilerinin değişeceğini öngörmektedir. Hemşireliğin ve hemşirelik
eğitimini dünyada günden güne değişen eğilimler ve paradigmalar etkilemektedir. Kuşkusuz
bu demografik değişimler insanı, toplumu, meslekleri ve dolayısıyla hemşireliği etkileyecek,
hemşireliğin kendi iç dinamiklerinde yaşanacak değişimlerle hemşirelerin rol ve işlevlerinde
yenilikler getirecektir. Dünyada yaşam süresinin uzaması, giderek yaşlanan nüfusun
çoğalması, ortaya çıkan hastalıklar gibi pek çok durum hemşirelerin görevleri, rolleri ve
sorumluluklarında, bakım vermek durumunda oldukları gruplarda ve çalışma alanlarında
değişiklikleri gerektirmektedir. Bu değişimler doğrultusunda hemşireleri nitelikli bir şekilde
geleceğe hazırlamada hemşire eğitimcilere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk,
hemşire eğitimcilerin sağlık bakımı sunumu ve hemşirelik eğitiminde değişen paradigmaları
dikkate alarak bilimsel bir tutumla, disiplinlerarası işbirliği içinde hemşirelik eğitim
programlarını sürekli değerlendirerek yeniden yapılandırmalarını zorunlu kılmaktadır.
Literatür incelendiğinde; hemşirelerin dünyadaki yeni eğilimler ve demografik değişimler
doğrultusunda ağırlıklı sağlığı koruma, toplumu tanıma ve erken tanı konularında
etkinliklerini sürdürürken, sağlık eğitimi, hasta eğitimi ve danışmanlık rollerinin öne
çıkacağını vurgulamaktadır. Özellikle artacak kronik hastalıklarla ve değişen teknoloji ile
birlikte bireysel vaka yöneticiliği, evde bakım, yaşlı bakımı hizmetlerinde hemşirelerin eğitici
ve bakım verici rollerinin öneminin artacağı kaçınılmazdır. Hemşireleri bu değişimlere
hazırlamak için hemşirelik eğitiminin demografik değişimleri dikkate alan şekilde
yapılandırılması gerekmektedir.
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5.3. Bilimsel ve Teknolojik Değişimler
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri kaçınılmaz bir şekilde hızla gelişmekte, bu
gelişmeler özellikle sağlık bakımı hizmetlerinin sunulmasını etkilemektedir. Tüm profesyonel
mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve etkin
kullanımı büyük önem taşımaktadır. Hemşirelik kuruluşları teknolojiyi, hemşirelik
uygulamalarının temel yapı taşı olarak kabul etmekte ve teknolojiyi etkili olarak
kullanabilme, bilgi, beceri ve tutuma sahip olmayı hemşirelikte aranan bir nitelik olarak
vurgulamaktadır.
Günümüz dünyasında hızla değişen, gelişen ve giderek karmaşık bir hal alan sağlık
bakım hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan hemşireler, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri takip ederek uygulamalarına, eğitimlerine bu değişimleri yansıtmaları
gerekmektedir. Bugün hemşireler bilişim teknolojilerindeki bilgi ve becerilerini kullanarak
sağlık bakımındaki rollerini anahtar bir konumda sürdürmek konusunda değişimlere açıktır.
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler hemşireleri ve hemşire eğitimcilerinin
rollerini değiştirmekte ve onlara yeni sorumluluklar yüklemektedir. Literatürde bugün
yaşanmaya başlayan sağlıkta mobil uygulamalar, web tabanlı bakım ve eğitim uygulamaları,
sağlık bilişimi, tele-tıp uygulamaları, simülasyon, sanal üniversiteler ve uzaktan eğitim, sosyal
ağ uygulamaları gibi uygulamalarda hemşirelerin yeni rollere sahip olacaklarını
öngörmektedir. Hemşirelerin sağlık bilişimi, teknoloji uygulamaları, sağlık bakım
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalarda yeterlilik sahibi olması bir
zorunluluktur. Hemşirelerin dünyada bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimleri mesleki
etkinliklerine yansıtabilmeleri konusunda hemşirelik eğitimi veren kurumlara büyük
sorumluluk düşmektedir. Özellikle mobil teknoloji ve uygulamaların hemşirelik eğitimi ve
uygulamalarında kullanılması, online takip sistemlerinin kullanımı, yaşam bulgularının takip
edilmesi (kan şekeri implantları, vücuda yerleştirilen biyosensörler), robotik uygulamalar,
girişimlerin elektronik kayıt sistemleriyle planlanması gibi uygulamalar hemşirelerin değişen
teknolojiyi kullanan anahtar sağlık ekibi üyesi olduklarını ortaya koymaktadır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hemşirelik eğitimine yansımaları incelendiğinde;
sanal öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi, simülasyon uygulamaları,
bilgisayar animasyonları ile verilen dersler, uzaktan eğitim gibi uygulamaların yaygınlaşması
örnek olarak verilebilir. Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde etkin ve verimli
olarak kullanılmasının, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin giderilmesine yönelik bilgi
paylaşımının zaman ve mekândan bağımsız hale getirilmesinin, kendi kendine/bireysel
öğrenen, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen bireylerin gelişimini
desteklediği düşünüldüğünde yaşanan bilimsel ve teknolojik değişimlerden hemşirelik eğitimi
veren kurumların en üst düzeyde yararlanması gerektiği söylenebilir.

5.4. Çevresel Değişimler
Çevre kavramı, çağdaş hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’den günümüze
hemşireliğin temel kavramları ve kuramları arasında yer almakta ve önemi giderek
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artmaktadır. Nightingale, hemşirelik bakımı ile hastaya güvenli ve iyileştirici bir çevre
sağlama arasındaki bağlantı üzerinde durmuş, hastaya güvenli ve iyileştirici bir çevre
sağlamanın önemli olmasının, hemşireliğin değerlerinden ve kendi felsefesinden
kaynaklandığını ileri sürmüştür. Florence Nightingale’den günümüze kuramcı hemşirelerin
çevreye büyük önem vermesi, geçmişten geleceğe çevrenin hemşirelik açısından önemli bir
kavram olacağını göstermektedir.
Her geçen gün doğal kaynakların tüketimi, nüfus artışı, savaşlar, bilinçsiz teknolojik
gelişmelerle kirletilen hava, su, toprak ve yok edilen ormanlar sonucu oluşan hastalıklar ve
ölümlerle dünya, insan sağlığını ve insanlığın geleceğini tehdit eden riskler kazanmaktadır.
Bugünden hissedilen çevresel bozulmaların olası sonuçları ülkeleri çevre sorunlarıyla daha
fazla ilgilenmeye, yeryüzünü korumak ve geliştirmek için politikalar üretmeye ve küresel
olarak işbirliği yapmaya zorlamaktadır. Bu sebeple 21. yüzyılda çevre konularına gösterilen
hassasiyet ve bu konuda uygulanması gereken yaklaşımlar artarak önem kazanmaktadır.
Bugün yaşanan su kaynaklarının tükenmesi, enerji sorunları, doğal dengenin bozulmaya
başlaması, su kirliliğinin artması, tıbbi atık sorunları, küresel iklim değişikliği gibi tehditler ve
değişimler bireyleri, toplumu, sağlık profesyonellerini dolayısıyla sağlık bakım sisteminin
anahtar konumunda olan hemşirelerin rollerini de oldukça etkilemektedir.
Yaşanan çevresel değişimlerin birey, toplum kadar küresel sağlığı da ciddi boyutlarda
tehdit edecek olması, hemşirelerin uygulamalarında çevreye karşı daha duyarlı olmasını ve
sorunlara küresel boyutta bakış açısı geliştirerek çözümler üretmesini gerektirmekte, özellikle
çevre sağlığı alanında yeni roller almasını ve yeni stratejiler belirleyerek hemşirelik eğitim
programlarında çevreye yönelik programların, derslerin, projelerin artırılmasını gerekli
kılmaktadır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA); çevre güvenliği konusunda hemşireler ve
hemşire eğitimciler için “Hemşirelik için Çevre Sağlığı İlkeleri ve Pratik Uygulama
Stratejileri” adlı bir kılavuz yayınlamış ve kılavuzda özellikle hemşirelerin çevre sağlığı
uygulamalarına dâhil olmaları gerektiğini vurgulamıştır.
Bu nedenle, çevresel değişimlerin sağlık bakım sistemine olası etkilerine karşı sağlık
ve hastalıkla mücadele yöntemlerini iyileştirme, sağlık karşıtı güçlerle mücadele ve sıkça
karşılaşılan çevresel risklerle başa çıkma konularında uluslararası çabaların arttırılması ve bu
zincirin bir halkası olan hemşirelerin çevre ve insan sağlığına duyarlı davranışlarının
arttırılması gerekmektedir. Yükseköğretimde ve hemşirelik eğitimi programlarında yaşanan
çevresel değişimlere paralel hemşirelerin çevreye yönelik olumlu tutum ve duyarlılık
gelişimini destekleyecek formal eğitim etkinlikleri düzenlenmeli, çevre yönelik tutumun
oluşturulmasında yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlar ve medya arasında işbirliği
sağlanmalı, farklı projeler üretilmelidir.

5.5. Sağlık Bakımı Hizmetlerindeki Değişimler
Değişim güdeleyicilerinden biri olan sağlık bakımı politikası sağlık bakım hizmetlerini
şekillendirmekte, anayasal çerçevede ve bireysel haklar doğrultusunda sağlık bakımının
amacını, felsefesini, kapsamını, ulaşılabilirliğini, sorumluluklarını ve maliyetini
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belirlemektedir. Dünyada yaşam umudunun artışı ile demografik yapıda değişim söz konusu
olup, yaşlı nüfus artmaktadır. Sosyal yapılarda parçalanmalar, intiharlar, terör, kronik
hastalıklar, endemik, pandemik hastalıklar, insan kaynaklı doğal kıranlar giderek
çoğalmaktadır. AIDS, Deli dana, Kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi yeni hastalıklar
uluslararası seyahatlerin hızına bağlı olarak artmıştır. Bu küresel sorunların yanı sıra tüketici
maddeci yaşam biçimi ve davranışları medyanın da etkisi ile benimsetilmekte ve bunun
sonucunda hareketsiz yaşam, obesite, kanser ve kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bunların dışında sigara, tütün ve alkolün artan küresel üretim ve pazarlaması
ciddi bir sağlık sorunu olarak kendini göstermektedir. Bioterörism artık dünyada bir tehdit
unsuru olmuştur. Sağlıkta özelleştirme ve sağlık reformları ile insanlar, sağlık hizmeti için
daha çok ödeyerek daha niteliksiz hizmetler almaya başlamışlardır. Sağlıkta bakım maliyeti
giderek artarken, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşılabilirlik azalmaktadır. Kazanç
getirmemesi nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçilmektedir, buna karşın artan
hastane maliyetleri ile evde bakım hizmetleri önem kazanmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sektöründe serbest pazar ekonomisinin
ağırlık kazanması, özel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması sağlık bakım hizmetlerinin
sunumuna; bireylerin, sağlık profesyonellerinin ve hemşirelerin, primer bakıma odaklanma,
olumlu sağlık davranışları geliştirme ve yaşam kalitesini arttırma şeklinde yansımakta ve
hemşirelik eğitimini etkilemektedir.
Literatürde sağlık bakım hizmetlerini etkileyecek eğilimler incelendiğinde; yeni
hastalık türlerinin ortaya çıkmaya başladığı, çevresel değişimlere bağlı cilt kanseri ve tropikal
hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların arttığı biyolojik silah ve maddelerin daha fazla ortaya
çıktığı, obezite, depresyon gibi hastalıklarda artış olduğu, nanoteknoloji ve gen çalışmalarının
arttığı, alternatif tıp uygulamalarının yaygınlaştığı, bu değişimlere paralel sağlık hizmeti
veren profesyonellerin taşıması gereken özelliklerin geliştiği söylenebilir. Ayrıca, demografik
değişimlerle birlikte artan yaşlı nüfus ve buna bağlı kronik hastalıkların yönetiminin öne
çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle demografik ve çevresel değişimler sağlık bakım
hizmetlerinin sunumunu etkilemekte bu da doğrudan hemşirelerin rollerini geliştirmektedir.
Bugünden ortaya çıkan değişimlerin yanı sıra sağlık bakım hizmetlerini teknoloji ile
birlikte gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler de doğrudan sağlık bakımı sunan
profesyonelleri, hemşireleri ve aldıkları eğitimi doğrudan etkilemektedir. Sağlık bakımının
sunumu etkileyen gelişmelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle paralel olarak ortaya çıktığı
söylenebilir. Bu bağlamda ilgili kuruluşların raporları ve eğilim çalışmaları ışığında bugün;
yeni kemoterapik ajanların ortaya çıkması, yeni aşıların ve üç boyutlu yazıcılarla yapay
organların üretilmesi, biyosensör ve diğer teknolojilerle evde bakım uygulamalarının
yaygınlaşması, da geliştirilen akıllı ve giyilebilir sensörler, kolay kullanılabilir ve taşınabilir
tıbbi cihazların yaygınlaşması, holografik hasta görüntüleme ve sanal ortamlarda üç boyutlu
görüntüler üzerinden teşhis, tedavi uygulamalarının yapılması, damar içinde çalışacak uzaktan
yönetilen nanorobotlar, akıllı ilaç yönetimi, nörolojik çalışmaların artması, nanoteknolojik
ürünlerin artışı, medikal ve cerrahi amaçlı kullanılan çiplerin gelişmesi, robotik uygulamaların
başlaması, kök hücre çalışmalarının hız kazanması, bilgisayar simülasyonları ve ilaç
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geliştirme teknolojilerinin gelişmesi, biyomedikal uygulamaların artması, robotik teknolojinin
gelişmesi gibi gelişmelerin sağlık bakım sistemini ve dolayısıyla hemşireliği etkileyerek yeni
rollerin tanımlanmasını gerektirecektir. Bu eğilimleri takip eden ve uygulamalarına bu
değişimleri yansıtan hemşirelerin yetiştirilmesi için hemşirelik eğitim programlarının bu
gelişmeler doğrultusunda yapılandırılması, yeni uzmanlık alanlarının ve çalışmaların ortaya
çıkması, ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Belirlenen bu hedeflere ulaşmada stratejik bir konuma sahip olan hemşirelerin sağlık
bakımı sistemi ve politikasında yaşanan bu gelişim ve değişimler doğrultusunda mesleki
gelişmelerine yön verebilmeleri için hemşirelik eğitimi programlan mezunlarına profesyonel
hemşireliğin temel değerleri ve felsefesi doğrultusunda;





Sağlık bakımı politikasını anlama ve yorumlama,
Sağlık bakımı sistemini şekillendiren ekonomik, yasal, politik etkenleri kavrama,
Meslek üyesi olarak sağlık bakımı politikasına ilişkin çalışmalara etkin şekilde
katılma,
Hemşirelik uygulamaları ile sağlık bakımı sistemi ve sağlık bakımı politikasını
ilişkilendirme ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak biçimde
yapılandırılmalıdır.

5.6. Hemşirelik Eğitimindeki Değişimler
Hemşirelik eğitiminin çağdaş bir yapılanmayla üniversitelerin bünyesinde/içinde
lisans düzeyinde yer alması mücadelesi ne yazık ki halen sürmektedir. Bir yandan lisans
programlarında kuramsal temelin güçlendirilip uygulamayla bütünleşmesi, ülke
gereksinimleri/gerçekleri doğrultusunda çağdaş eğitim yaklaşımlarını dikkate alan çalışmalar
yapılırken diğer yandan Sağlık Bakanlığı eğitim sistemimizdeki ikilemlerin çarpıcı bir örneği
olan meslek lisesi düzeyindeki hemşirelik programlarına dönüş yapma gayreti içindedir. Son
birkaç yıl içinde tüm dünyada toplumların temel değerlerinde; sosyal ve politik yapılarında;
sanatında; anahtar konumdaki kurumlarında sert/keskin bir dönüşümün gerçekleştiği
görülmektedir.
Hemşirelik eğitimini yukarıda bahsedilen değişimler dışında sağlık politikaları ve
yönetmelikler, ulusal ve uluslar arası mesleki yeterlikler ve standartlar, dünyadaki yeni
gelecek eğilimleri ve uzmanlık alanları ve hemşireliğin kendi iç dinamikleri kuşkusuz
etkileyecek, hemşirelerin rollerinin değişmesini zorunlu kılacaktır.
Bu değişimler doğrultusunda hemşireleri nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlamada
hemşire eğitimcilere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk, hemşire eğitimcilerin
sağlık bakımı sunumu ve hemşirelik eğitiminde değişen paradigmaları dikkate alarak bilimsel
bir tutumla, disiplinlerarası işbirliği içinde hemşirelik eğitim programlarını sürekli
değerlendirerek yeniden yapılandırmalarını zorunlu kılmaktadır.
Gelecekte hemşirelik eğitiminde enfeksiyon kontrolü, küresel sağlık, küresel göç,
savaş, sağlık ekonomisi, yaşlı bakımı, evde bakım, çevre sağlığı, barış eğitimi, sağlık hukuku,
sosyal adalet, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, yaşamboyu öğrenme, mobil sağlık, sağlık
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hukuku, kronik hasta bakımı ve yönetimi, palyatif bakım, genetik, kariyer planlama,
yaratıcılık ve inovasyon, sağlık sosyolojisi, spritüelizm gibi programların daha fazla yer
alacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu değişimlerin yanı sıra sanal üniversite sayılarının, vakıf
ve özel hemşirelik okullarının sayılarının, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı
sayılarının, küresel bağlamda uluslararası üniversitelerle araştırma, eğitim ve proje
çalışmalarının, hemşirelikte nitel ve toplum temelli araştırmaların, hemşirelikte lisansüstü
program sayılarının artacağı özellikle de klinik alana özgü doktora programlarında büyük bir
artış olacağı, bu kişilerin özellikle klinik alanlarda ekip lideri olarak yönlendirici olacakları
çalışmalarda öne çıkmaktadır. Hemşirelikte araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması,
bu merkezlerde doktora sonrası araştırma eğitimlerinin sürdürülmesi, mesleki danışmanlık
ofislerinin açılması, hemşirelik eğitimi ve hemşirelik hizmetleri entegrasyonunun artması,
diğer sağlık profesyonelleri ile bütünleşik programların artması, ortak klinik uygulama
programlarının oluşturulması, hemşire eğitimcilerin uygulama alanlarında daha aktif rol
alması gibi gelişmeler de hemşireliği, hemşirelik eğitimini doğrudan etkileyen
paradigmalardır.
Yaşanan değişimlerle paralel uluslararası hemşirelik kuruluşları ve hemşire liderler,
hemşire ve hemşire eğitimcilere;













Hemşirelerin aldıkları eğitimi uygulamaya yansıtmaları,
Hemşireliğin bilimsel ilerlemesi için hemşirelerin eğitim düzeylerini
yükseltmeleri,
Hemşirelerin sağlık bakımının kalitesini yükseltmek için beraber çalıştıkları diğer
disiplinlerle daha fazla işbirliği yapmaları,
Hemşirelerin sağlık alanındaki değişimlere öncülük edip uygulamalarını
geliştirmeleri,
Sağlık bakım sisteminde hemşire gereksinimi ve işgücü planlaması konusunda alt
yapı geliştirmeleri,
Hemşirelerin etkin işgücü planlama ve politika üretme konularında daha fazla
gelişim göstermeleri,
Uygulama alanında yaşanan engelleri aşmaları,
Hemşirelerin ortak projeler üretme ve işbirliği fırsatlarını yaymaları,
Hemşirelikte lisansüstü programların uygulamaya yansıtılması,
2020 yılında lisans mezunu hemşire sayısının %80’lere çıkarılması,
2020 yılında doktoralı hemşire sayılarının iki katına çıkarılması,
Hemşirelerin yaşamboyu öğrenme ilkelerini benimsemeleri gibi öneriler
sıralamaktadır.

Sonuç olarak hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörler küreselleşme, demografik
değişimler, bilimsel ve teknolojik değişimler, çevresel değişimler, sağlık bakım sistemindeki
değişimler, hemşirelik eğitimindeki değişimler olarak özetlenebilir. Bu değişimler kuşkusuz
hemşirelik eğitimini etkileyecek, hemşirelerin rollerinin değişmesini zorunlu kılacaktır.
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Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörlerin tek tek değil sistemik olarak birbirleriyle
ilişkili bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değişimler doğrultusunda hemşireleri
nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlamada hemşire eğitimcilere büyük sorumluluk
düşmektedir. Bu sorumluluk, hemşire eğitimcilerin sağlık bakımı sunumu ve hemşirelik
eğitiminde değişen paradigmaları dikkate alarak bilimsel bir tutumla, disiplinlerarası işbirliği
içinde hemşirelik eğitim programlarını sürekli değerlendirerek yeniden yapılandırmalarını
zorunlu kılmaktadır.
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Hemşirelik Dergisi, 23(2).
3. Türk Fütüristler Derneği (2015). İnsan 2030 Raporu, Elma Basım Yayıncılık: İstanbul.
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Uygulama Soruları
1. Aldığınız lisans tamamlama programını dikkat alarak hemşirelik eğitiminin bugününü
etkileyen faktörleri gözleyip gruplandırarak açıklayınız.
2. Hemşirelik eğitiminin geleceğini etkileyeceğini düşündüğünüz sorunları yazarak
çözüm önerileri geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörler; küreselleşme, demografik
değişimler, bilimsel ve teknolojik değişimler, çevresel değişimler, sağlık bakım sistemindeki
değişimler, hemşirelik eğitimindeki değişimler başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Günümüzde hemşirelik ve hemşirelik eğitimi aşağıdakilerden hangilerinden doğrudan
etkilenmemektedir?
A. Mesleki dinamiklerden
B. Sağlık bakım sisteminden
C. Teknolojik gelişmelerden
D. Sağlık kuruluşu sayılarından
E. Demografik değişimlerden
2. Aşağıdakilerden hangileri küreselleşmeyi hızlandıran önemli unsurlar arasında yer
almaz?
A. Bilgi ve iletişim teknolojileri
B. Yerli yatırımlar
C. Uluslararası ticari ağlar
D. Yabancı dil hâkimiyeti
E. İnternet yayılımı
3. Aşağıdakilerden hangisi demografik değişimlerin hemşireliğe etkilerine örnek olarak
verilebilir?
A. Sağlık politikaları
B. Biyoteknoloji
C. Kronik hastalıklar
D. Artan meslek liseleri
E. Ekonomik maliyetler
4. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte yaşanacak sağlık sistemindeki değişimlerin hemşireliğe
etkilerine örnek olarak verilebilir?
A. Öğrenci sayılarının artması
B. Enerji sorunları
C. Küresel iklim değişikliği
D. Nanorobot hemşireler
E. Bilimsel çalışmaların azalması
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5. Aşağıdakilerden hangileri hemşirelik eğitiminin geleceğini doğrudan etkileyecek eğitim
alanındaki dinamiklerdendir?
1. Bilimsel araştırmalar
2. Hemşire yöneticilerin artışı
3. Lisansüstü eğitim
4. Sağlık politikaları
5. Artan meslek liseleri
A.1-2-3
B.1-2-4
C.1-4-5
D.3-4-5
E.1-3-5
6. Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
7. Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörler neden önemlidir? Hemşirelik eğitimini nasıl
etkiler, kısaca açıklayınız.
8. Hemşirelik eğitimini etkileyen faktörleri dikkate almanın gelecekte hemşirelik eğitimine
katkısı nedir? Kısaca açıklayınız.
9. Sağlık bakım sisteminde yaşanacak değişimlerin hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine
etkisini kısaca açıklayınız.
10. Teknolojide yaşanacak değişimlerin hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine etkisini kısaca
açıklayınız.
Cevaplar
1. D 2.

B

3.

C

4.

D

5.

E
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6. EĞİTİM GEREKSİNİMİNİ BELİRLEME*

*Bu bölüm, Doç. Dr. Sevim ULUPINAR tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
6. EĞİTİM GEREKSİNİMİNİ BELİRLEME
6.1. Eğitim Süreci Aşamaları
6.2. Eğitim / Öğrenme Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
6.3. Eğitim Gereksinimi Belirleme Yöntem ve Araçları
6.3.1. Resmi Olmayan (İnformal) Görüşmeler
6.3.2. Planlanmış (Resmi, Formal) Görüşmeler
6.3.3. Odak Grup Görüşmesi
6.3.4. Gözlem
6.3.5. Anketler, Soru Formları, Testler
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çalıştığınız kurumlarda sağlık profesyonelleri ve hasta/sağlıklı bireylere yönelik
eğitimlerin yapıldığını gözlemişsinizdir. Belki siz de birkaçında eğitimci olarak rol aldınız.
Peki, eğitim gereksinimlerine nasıl karar verildi? Hangi durumlarda eğitime ihtiyaç olduğunu
düşünürsünüz? Bakım ve tedavi uygulamaları sırasında hastanızın eğitime gereksinimi
olduğunu fark ettiğiniz durumlar oldu mu? Sizin için planlanan kurumsal bir eğitim
faaliyetinde ihtiyaçlarınız ne derece dikkate alındı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eğitim Süreci Aşamaları

Eğitim sürecinin aşamalarını
sıralayacak,

Okuyarak/Araştırarak

Eğitim / Öğrenme
Gereksinimini Belirleme

Öğrenme gereksinimleri
belirlemede yapılması gereken
uygulamalara dikkat edecek,

Eğitim Gereksinimi
Belirleme Yöntemleri
Eğitim Gereksinimi
Belirleme Araçları

Görüşme ve gözlem yöntemlerini
etkin kullanabilecek,

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Anket ve testlerin, kayıtların Okuyarak/Araştırarak
gereksinim belirlemedeki önemini
açıklayabilecek.
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Anahtar Kavramlar







Öğrenme gereksinimi
Veri toplama
Görüşme
Gözlem
Anket
Kayıt
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Giriş
Hemşireler içinde bulundukları birçok ortamdaki sağlıklı/hasta bireylerin, ailelerin,
hemşirelerin ve öğrencilerin eğitiminden sorumludur. Öğrenenin ihtiyaçlarını saptamaya
yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek iyi bir eğitimci olmanın ön koşullarından biridir.
Çünkü yanlış yerden başlarsanız doğru yere gitme ihtimaliniz zayıf olacaktır. Gerçek ihtiyacı
ortaya çıkarmak ve onu karşılamaya yönelik faaliyetleri planlamak atılacak ilk ve doğru
adımdır.
Eğitim yapmak, bir hemşirenin gerçekleştirmek zorunda olduğu rollerden biridir.
Hemşire, bunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için öğrenenin ihtiyaçları kadar onların
öğrenmeye hazır oluş durumlarını ve öğrenme stillerini de bilmelidir. Öğrenen eğitim
sürecindeki en önemli ögedir. Öğrenenlerin en üst potansiyellerine ulaşabilmesi için eğitimci
kolaylaştırıcı bir rol oynar. Yetişkin bireyin bilgisini davranışa dönüştürmesinde eğitimcinin
görevi teşvik edici ve yönlendirici olmaktır. Eğitimci öğrenme aktivitelerine katkı ve destek
sağlayarak öğrenenin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını fark etmesini sağlar.
Bu bölümde, eğitim sürecinin ilk aşaması olan eğitim gereksinimini belirleme aşaması
ve bu aşamada hemşirenin eğitimci rolü doğrultusunda gerçekleştireceği etkinlikler hakkında
bilgi verilmektedir.

140

6. EĞİTİM GEREKSİNİMİNİ BELİRLEME
6.1. Eğitim Süreci Aşamaları
Eğitim, daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi kısaca istendik davranış
değişikliği süreci olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi eğitim bir süreçtir
yani birbirini izleyen aşamalardan oluşur. Bu aşamalar bir döngü şeklindedir (Şekil 1). Her
aşama ile ilgili bilgiler ayrı bir bölüm olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Şekil 1. Eğitim süreci aşamaları

6.2. Eğitim / Öğrenme Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Öğrenme gereksinimi, kişinin ne bildiği ile ne bilmesi gerektiği (neyi öğrenmeye
ihtiyacı olduğu) arasındaki farktır. Bu, eksik bilgi, tutum veya beceri eksikliğinden kaynaklı
olabilmektedir. Verilen etkili bir eğitim ile bu ihtiyacın %90-95’inin karşılandığı
belirtilmektedir. Öğrenme ihtiyaçları belirlenirken bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlara
yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak her zaman
davranışın yapılacağını garanti etmez, uygulamak da bildiğini kanıtlamaz. Bir davranışın
taklit ve ezbere dayalı yapılan bir uygulama olup olmadığını ilk bakışta ayırt etmek her zaman
mümkün olmayabilir. Ya da bir davranışın ne derece benimsenerek ve inanarak yapıldığı
sadece gözleyerek anlaşılmayabilir. Bu nedenle öğrenme alanlarının hangisine, ne derece
ihtiyaç olup olmadığı dikkatle değerlendirilmelidir.
Öğrenme gereksinimlerine karar vermek için değerlendirme yapılmalıdır.
Değerlendirmenin amacı, öğrenme ihtiyaçlarını keşfetmek ve eğitimin kapsamını
belirlemektir. Ancak eğitimci tarafından gerekli görülen bir konu, birey tarafından gereksinim
olarak algılanmayabilir. Değerlendirme, öğrenenin ilgi alanları ve ihtiyaçlarını ortaya
çıkarmak ve önem sırasına koymak için yapılır. Yapılan bir çalışmada, sorunları belirlemede
hemşire-hasta arasında sadece %20 oranında uyum olduğu belirtilmiştir. Özellikle yetişkin
eğitiminde bireyin neye ihtiyacı olduğuna öğrenenle birlikte karar vermelidir.
Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken temel konular
şunlardır:
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Öğrenenleri tanıyın: Katılımcılar kimdir/kimlerdir? Eğer tek bir dinleyici söz konusu
ise bir konuda mı yoksa farklı konularda mı bilgilendirilmesi gerekmektedir? Eğer birçok
dinleyici söz konusu ise ihtiyaçlar ortak mı, yoksa farklı konularda mıdır? Hastalar, hasta
yakınları, hemşireler veya öğrencilere yönelik eğitim programlarının geliştirilebilmesi için
katılımcıların doğru bir şekilde tanınması gerekir. Örneğin bir eğitimci, doğum yapan tüm
annelere yeni doğan bebeğin güvenliği konusundan eğitim verilmesi gerektiğini düşünebilir.
Bu düşüncesi daha önce tek bir anne ile olan iletişimine bağlı olabilir Ancak tüm anneler için
böyle bir gereklilik olmayabileceği unutulmamalıdır. Bir yönetici, çalışanlarından birinin
enfeksiyon önlemlerine dikkat etmediğini fark ettiğinde tüm çalışanların enfeksiyon eğitimine
katılmasını zorunlu tutabilir. Yaşanan bu bireysel aksaklık tüm ekibin böyle bir kursa
katılmasını gerektirebilir. Bu zorunluluk, konuyla ilgili gereksinimi olmayanlar tarafından
ceza gibi algılanabilir.
Öğrenenin değerlendirilmesi sırasında eğitimci şu sorulara yönelik veri toplamalıdır:
 Birey ne öğrenmek istiyor? (Öğrenme ihtiyaçları)
 Birey en iyi ne zaman öğrenmeye hazır olur? (Öğrenme için hazır oluşluk)
 Birey en iyi nasıl öğrenir? (Öğrenme stili)
Öğrenme gereksinimleri, bireyin öğrenmesi için kritik önemdeki bilgi, beceri, tutum
ve davranış gibi özellikleridir. Bu özellikler eğitim etkinliklerini planlarken mutlaka dikkate
alınmalıdır. Bireyin sorduğu sorular, öğrenme gereksinimini gösteren en önemli ipuçlarıdır.
Öğrenmeye hazır oluşluk, öğrenenin öğrenmeye açık olması ve öğrenme sürecine katılmaya
istekli olması ile sağlanabilir. Bireyin hazır bulunuluşluğu değerlendirilirken öğrenim düzeyi,
yaşı ve fiziksel, zihinsel, duyuşsal gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır. Eğitimci “öğrenenin
öğrenmeye hazır olmadığı’’ ifadesini çok fazla kullanmamalıdır. Bireyin ne zaman
öğrenmeye hazır olduğunu ve ne öğrenmek istediğini keşfetmek eğitimcinin sorumluluğudur.
Eğitimci, bireyin ne öğrenmek istediğini, en iyi hangi yolla öğrendiğini, öğrenme tercihlerini
belirlemelidir.
Uygun ortam oluşturun: Güvenli bir ortamın sağlanması, öğrenenlerin kendilerine
özel bilgileri paylaşırken kendisini güvende hissetmesini, önemsendiğini düşünmesini ve
kendine saygı gösterildiğini hissetmesini sağlar.
Bilgi kaynağı olarak katılımcılardan faydalanın: Verilmesi planlanan eğitimde en
önemli bilgi kaynağı, eğitim görenlerin bizzat kendisidir. Eğitimci olarak kendileri için
nelerin önemli olduğunu ve neye gereksinimleri olduğunu ifade etmelerine fırsat verin.
Eğitimci, katılımcı/katılımcıları tanıdıktan sonra onların sağlık sorunları veya ilgi duyduğu
konulara göre eğitim ihtiyaçlarını daha kolay belirler. Daha sonra literatür araştırması ile
eğitim konuları ve kapsamını gruba göre düzenler. Eğer eğitim verdiğiniz kitle öğrencilerden
veya ekip arkadaşlarınızdan oluşuyorsa, kendilerinden hangi konularda yeni veya ek bilgiye
ihtiyaç duyduklarını öğrenin. Eğitim alanların sorun ve ihtiyaçlarını ifade etmesi, konuyu
öğrenmesine yardımcı olur ve eğitim programlarını kendisi şekillendirdiği için motivasyonu
da artar.
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Diğer sağlık profesyonellerini de eğitim sürecine katın: Hemşireler klinik
ortamdaki tek eğitimci değillerdir, gerektiğinde eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için sağlık
ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapmayı ihmal etmemelidir. Hemşire dışındaki diğer sağlık
çalışanlarının da hem hasta veya yakınlarının ihtiyaçları, hem de hemşire veya öğrencilerin
ihtiyaçları konusunda fikirleri olabilir. Ayrıca, dernek, vakıflar, meslek örgütleri gibi
kuruluşlar da sağlık konusunda mükemmel birer bilgi kaynağı olabilir.
Eğitim ihtiyaçlarını öncelik sırasına koyun: Başlangıçta ihtiyaç listesi sonsuz ve
hazırlanması da imkansız gibi görünebilir. Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” eğitimcinin
belirli gereksinimleri öncelik sırasına koymasına yardımcı olur. Temel ihtiyaçların ilk olarak
ve öncelikle ele alınmaması diğer konulardaki eğitimi de aksatacaktır. Örneğin ağrı gibi
fizyolojik bir sorunu olan hastaya diyet konusunda bilgi vermek mümkün olmayacaktır.
Hastaya başka bir eğitim vermeden öncelikle ağrısının giderilmesi uygun olacaktır. Farklı
alanlarda öğrenim ihtiyaçlarıyla karşılaşıldığında bunların öncelik sırasına koyulması kolay
olmaz. Bu durumda en kolay çözülebilir, eğitime en iyi cevap veren konulardan başlamak
yararlı olacaktır. Böylece eğitim sonunda sorunlarının azaldığını/ortadan kalktığını gören
birey ile eğitimci arasında güvene dayalı bir ilişki doğar. Eğer zamanımızı ve enerjimizi
çözümü çok zor bir sorun için harcarsak daha baştan başarısızlığı kabul etmiş oluruz. Eğitim
gereksinimlerini belirlerken dikkat edilecek bir diğer nokta, sorunun çözümünün aciliyet
derecesidir. Kritik öneme sahip ve zaman açısından acil olan sorunlara öncelik verilmelidir.
Örneğin, preoperatif dönemde yaşadığı kaygı nedeniyle kan basıncında dalgalanmalar olan bir
hastanın acil gereksinimi kaygısını azaltmaya yönelik verilerin toplanması ve girişimlerin
uygulanmasıdır. İhtiyaçların belli bir öncelik sırasına konulması, hastanın ve hemşirenin
gerçekçi ve ulaşılabilir eğitim hedefleri seçmesine yardımcı olacaktır.
Eğitimin ne derece kapsamlı olacağı önceden belirlenmelidir. Hastalar hastalıklarının
fizyopatolojisini öğrenmek isteyebilir, ancak kendilerine bakım ve korunma yöntemlerini
öğrenmeleri için hastaların bu bilgiye sahip olmaları gerekmez. Ayrıntılı tıbbi bilgi genellikle
sadece kafa karıştıracak ve tedavi ve bakımları konusunda asıl bilmeleri gerekeni öğrenmeleri
güçleşecektir.
Eğitim gören herkesin, her şeyi bilmesine gerek yoktur. Değerlendirme yapılırken
konuları, zorunlu-istenilen-olabilir şeklinde ayırmak yardımcı olabilir.
Zorunlu (Olmazsa olmaz): Bu kategorideki öğrenme ihtiyaçları hayati önemdedir ve
hemen karşılanmalıdır. Örneğin yakında kalp krizi deneyimi yaşamış olan hastanın kriz belirti
ve bulgularını bilmeye ihtiyacı vardır. Hastanede çalışan hemşire nasıl kardiyopulmoner
resusitasyon yapabileceğini ya da doğru izolasyon tekniklerini öğrenmelidir.
İstenilen (Olsa iyi olur): Bu ihtiyaçlar hayati değerde değildir ama daha kaliteli hayat
ve bakım için istenirler. Kuruma ait prosedürler örnek verilebilir. Hastane yönetimi, hizmet içi
programlara daha fazla odaklanmaya karar verdiğinde hemşireler istenen bilgileri
güncellemeye hazır olmalıdır.
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Olabilir (Olsa da olur olmazsa da olur): Bu ihtiyaçlar bilinmesi yararlı ama zorunlu
olmayan durumların öğrenmesini içerir. Örneğin, diyabet teşhisi konmuş olan hastanın başka
bir ülkeye gitme ihtimali karşısında saat dilimlerini öğrenmesi ve diyetini ona göre
planlayabilmesi öncelikli olmayan ama yararlı olabilecek bir bilgidir. Çalışan hemşirelerin
başka ülkelerdeki hemşirelik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması da başka bir örnektir.
Hastalara verilmesi gereken bilgiler ile verilmemesi gereken bilgileri birbirinden
ayırmak önemlidir. Bu ayrım, eğitimcinin ne zaman bilgi vermekten kaçınmasının uygun
olacağına karar vermesine yardımcı olabilir. Eğitim her zaman çözüm getirmeyebilir. İşler
yolunda gitmediğinde, bir iş yapılmadığında, bir hasta tedaviye uyum göstermediğinde veya
bir personel bir protokole uymadığında genellikle daha fazla eğitim gerektiği düşünülür.
Ancak her zaman eğitim dışındaki diğer gereksinimler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Örneğin hastasının ilaçlarını düzenli kullanmadığını fark eden bir hemşire uygun bir
değerlendirme yapmadan hastasına bu konuda eğitim vermeye başlayabilir. Oysa hasta ilacı
kullanmasının ne denli önemli olduğunu ve bu ilacı nasıl kullanacağını bilip, ilacı alma
konusunda istekli olabilir, ancak ekonomik nedenden dolayı ilacı temin edememiş olabilir.
Bu durumda hastanın ilacın kullanımı konusunda eğitim almaktan ziyade, ilacı nasıl temin
edebileceği konusunda yönlendirilmesi daha uygun olacaktır.
Tüm sağlık çalışanları işlerini yapabilmek için bazı bilgilere sahip olmalıdır. Ancak
sağlık çalışanlarının kendi ilgilendikleri özel dal dışındaki bilgileri öğrenmesi zorunluluk
değildir. Örneğin, bir hemşire beslenme konusunda eğitim verirken hangi gıdaların protein
içerdiğini bilmek zorundadır, bu bilgi şarttır. Diğer taraftan, ne her proteinin kimyasal yapısını
ne de proteinlerin sindirimi sırasında uğradıkları biyokimyasal süreçlerin formülünü bilmek
zorunda değildir. Dolaysıyla bazı bilgiler çok önemli ve bazıları hiç kullanışlı değildir. Bunun
anlamı, eğitimci hangi bilgileri vereceğini seçmesi gerektiğidir, verilecek bilgi, bir ders
kitabının ya da el kitabının içindeki her şeyi kapsamamalıdır. Eğitimci öğrenenlerinin bilmesi
gerekmeyen konuyu anlatmakla sorumlu değildir. Tabi hiçbir eğitimci kasten gereksiz bilgiler
de vermez. Sorun, önemli-faydalı-ilgili bilgilere karar vermektir. Görev analizi bu konuda çok
yardımcı olur. Görev analizi çalışanların görevi için gerekli pratik ve teorik bilgiyi gösterir.
Bir eğitimci kendine aşağıdaki soruları sormalıdır: Eğer öğrenenlere bu bilgi verilmezse bu
durum nasıl bir sorun yaratır? Cevap “hiçbir şey” ise genellikle belirtilen detay anlatılacak
konudan çıkartılır.
Eğitim için gerekli kaynak ve materyalleri belirleyin: Bir eğitim ihtiyacı
belirlendikten sonra, eğer eğitim için gerekli materyaller temin edilemiyorsa veya öğrenenin
istekleri ile uyuşmuyorsa eğitimin verilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda belirlenmiş
olan başka konular üzerine odaklanılması daha uygun olabilir. Örneğin bir astım hastasının
inhaler cihazını kullanmayı öğrenmesi gerekir. Hemşire bu eğitimi en iyi aletleri önce kendi
kullanıp hastaya göstererek ve ardından da hastanın kendisine uygulatarak verebileceğini
düşünebilir. Eğer hemşirenin elinde bu eğitim uygulamasını yapmak için gerekli gereçler
bulunmuyorsa, eğitimi iptal etmektense hastayı solunum sıkıntısı durumunda karşılaşacağı
belirti ve bulgular konusunda bilgilendirmesi daha uygun olacaktır. Daha sonra eksik
gereçleri bir sonraki buluşmaya kadar temin etmek için hemen harekete geçmelidir.
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Zaman yönetimini iyi yapın: Zaman kısıtlılığı, değerlendirme sürecinde önemli bir
engel oluşturabilir. Bu durumda eğitimci zaman yönetimi konusunda bazı önemli noktaları
dikkate almalıdır:
 Zaman almasına rağmen öncelikle yakın gözlem ve hastayla konuşma, iyi bir ön
değerlendirme yapılmasında etkili olacaktır. Yoksa eğitimi aksatan nedenleri saptamak
için sonradan tekrar başa dönülmesi gerekebilir.
 Eğer eğitimciler eğitim alanlardan sorumluluk üstlenmelerini ve eğitim sürecine
daha aktif olarak katılmalarını bekliyorlarsa, onlara eğitim ihtiyaçları konusundaki
görüşlerini ifade etme şansı vermelidir.
 Değerlendirme, eğitimcinin eğitim alanla resmi veya gayri resmi olarak temasa
geçtiği her yerde ve her fırsatta yapılabilir. Veri toplanması daha önceden belirlenen
özel bir zaman dilimiyle sınırlandırılmamalıdır. Banyo yaptırma, yemek yedirme,
koridorda yürüme, ilaç verme gibi çeşitli bakım hizmetleri sırasında hastayla iletişim
kurulabilir. Eğitim verilen personel açısından da koridor karşılaşmaları, yemek veya
dinlenme saatleri bu amaçla değerlendirilebilir.
 Eğitimcinin görüşme isteğini önceden bildirmesi, katılımcının düşünce ve
duygularını fark etmesini sağlar, kendine zaman ayrıldığını, önemsendiğini düşünür.
Bu durumda birey görüşmeyi ciddiye alır, objektif ve samimi yanıtlar verir.
 Değerlendirme görüşmeleri sırasında konuşmaların bölünmesi ve konunun
dağılması ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda önlemler (telefonların
kapatılması, kapıya görüşme yapıldığı ile ilgili bir not yazılması) alınmalıdır.
Normalde 15 dakika sürecek bir görüşme eğer kötü yönlendirilirse ve sık sık kesilirse
1 saat sürebilir.
Sağlık kurumunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun: Kurumun felsefesi,
misyonu, stratejik planı ve amaçları nelerdir? Eğitimci farklı iş kategorileri için gerekli
performans standartları, iş tanımları ve hastane, personel ve yönetmelikler konusunda bilgili
olmalıdır. Özel dal hastanesi olan bir kurumda muhtemelen hem çalışanların, hem de
hastaların eğitim ihtiyaçları farklı olacaktır.

6.3. Eğitim Gereksinimi Belirleme Yöntem ve Araçları
Bir eğitimci olarak hemşirenin eğitim verdiği bireyler hakkında objektif ve subjektif
bazı veriler toplaması gerekir. Eğitim alan kişinin ihtiyaçlarını belirlemeye yarayan çeşitli
yöntem ve araçlar vardır. Farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması, daha kapsamlı ve
gerçekçi bilgi toplamayı sağlar. Veri toplama süreci hastanın kabulüyle başlar ve taburcu
olana kadar devam eder. Çalışanlar açısından da kurumda göreve başladığı günden ayrıldığı
ana kadar süren sistematik bir değerlendirme yapılmaktadır.
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6.3.1. Resmi Olmayan (İnformal) Görüşmeler
Öğrenme ihtiyaçları çoğu kez hemşire ve hasta/aile arasındaki resmi olmayan
görüşmeler sırasında keşfedilir. Hemşirenin iletişim becerileri bu görüşmeler sırasında ön
plana çıkar. Açık uçlu sorular, öğrenenin ihtiyaçlarını ifade etmesini cesaretlendirir. Sorular
dikkatle seçilmeli ve anlaşılır bir dille sorulmalıdır. Karşıdaki kişinin duygularını ve neleri
öğrenmek istediğini rahatlıkla ifade etmesine fırsat verilmelidir.
Hemşire bu görüşmelerde etkin dinlemeye önem vermeli, dinleme becerilerini
geliştirmelidir. İyi bir dinleyici, yargıç değil tanıktır. Dinlemek, karşıdakini ciddiye almaktır.
İyi bir dinleyici, empati kurar, karşısındakinin güvenini kazanır. Dinleme sırasında sadece
konuşulanlara değil beden dili, yüz ifadesi, ses tonu gibi özelliklere de dikkat edilmelidir.
6.3.2. Planlanmış (Resmi, Formal) Görüşmeler
Planlı görüşmede, kişi ile önceden konuşularak randevu alınır, görüşme içeriği
hakkında ön bilgi verilir ve öğrenenin hazırlıklı olması amaçlanır. Görüşme için hem hemşire
hem de öğrenen için uygun zaman ve ortam seçilir. Görüşme sırasında hemşire doğrudan ve
çoğunlukla önceden hazırlanan soruları sorarak öğrenme ihtiyaçlarına yönelik bilgileri seçer.
Açık uçlu sorular kapsamlı bilgi etme açısından tercih edilebilir. Öğrenenin direnci, inanç ve
motivasyonu hakkındaki bilgi toplarken tarafsız olmak ve yargılamamak önemlidir. Görüşme
sırasında kişiden izin alınarak notlar kaydedilmelidir. Şahsen soru sormak mümkün değilse
telefonla görüşmek de bir seçenek olabilir.
Aşağıda hasta ile görüşme sırasında sorulabilecek sorulara örnek verilmiştir:







Probleminizin nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Hatalığınızın/sağlığınızın sizin için anlamı nedir?
Sağlıklı kalmak için neler yaparsınız?
Tedaviden nasıl sonuçlar elde etmeyi umuyorsunuz?
Kendinizi güçlü ve güçsüz hissettiğini durumlar neler?
Hangi yönlerinizi geliştirmek istersiniz?

Eğer görüşme yaptığınız kişi kurum çalışanı ise örnek sorular şunlardır:






Öğrenmedeki en önemli probleminizin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Gerçek performansınızı sergilediğinize inanıyor musunuz?
Becerilerinizi göstermekle ilgili herhangi bir endişeniz, şüpheniz var mı?
Kendinizi geliştirmek için ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz konular, beceriler
nelerdir?
Güçlü ve güçsüz yönleriniz nelerdir?

Bu ve benzer sorular öğrenme ihtiyaçlarına karar vermek için yardım eder ve eğitim
planına başlamak için yararlı olur. Bu sorular görüşme yapılırken fikir vermesi açısından
örnek verilmiştir. Görüşme konusu ile ilgili olarak sorulacak soruların standart olmadığı,
kişiye ve ihtiyaca göre değişebileceği unutulmamalıdır.
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6.3.3. Odak Grup Görüşmesi
Odak gruplar, 4-12 kişi ile yapılan grup görüşmesidir. Eğitim ihtiyacına karar vermede
tartışma ve derinlemesine bilgi elde etmeyi sağlar. Farklı bakış açılarını ortaya çıkardığı için
yararlıdır. Yönlendirici ve açık uçlu sorular, tartışmaya rehberlik eder. Sorun odaklı gruplar,
mümkün olduğunca benzer karakteristik özellikler (yaş, cinsiyet ve geçmiş deneyim gibi..)
açısından homojen olmalıdır. Sağlık profesyonellerine yönelik bir eğitim planlanacaksa
hemşire, hekim, diyetisyen, fizyoterapist, laborant vb. ekip üyelerinden oluşan bir grup
oluşturulmalı ve herkesin görüşlerini ifade etmesine olanak sağlanmalıdır.
6.3.4. Gözlem
F. Nightingale’in “Eğer gözlem yapma alışkanlığı edinemiyorsanız hemşire olmaktan
vazgeçmeniz yerinde olur.” sözü hemşirelik mesleğinde gözlem becerisinin ne kadar önemli
olduğuna dikkat çekmektedir. Gözlem, bir nesne, olay veya gerçeğin niteliklerini öğrenmek
amacıyla dikkatli ve planlı olarak incelenmesidir. Kişilerin dıştan içeriye bakarak ve olayları
gördüğü gibi tanımlaması yoluyla bilgilenmesidir. Gözlem sadece gözle yapılmaz; diğer
duyular da işin içine katıldığında (dokunma, işitme, koklama ve tatma) gözlemin etkinliği
artar.
Gözlem; doğrudan veya dolaylı,
katılarak veya katılmayarak, sistemli veya
gelişigüzel, açık veya gizli şekillerde yapılabilir. Gözlem yapıldığında farklı birçok veri (bilgi,
tutum, davranış) hakkında bilgi toplanabilir. Tek bir gözlemin kesin ve doğru sonuç elde
etmek için yeterli olmayacağı bilinmelidir. Psikomotor ihtiyacı değerlendirmek için en uygun
yol kişinin uygulama becerisini izlemektir. Bütün adımları doğru mu uyguladı? Malzemeleri
yerinde ve etkin kullandı mı? Yönlendirilmeye ihtiyacı var mı? Eğitimci uygulama becerisini
gözlemleyerek öğrenme ihtiyacına karar verebilir. Gözlem yaparken belirli ilkelere göre
hareket edilmelidir:











Gözlemci tarafsız ve objektif olmalıdır.
Gözlem için tüm hazırlıklar önceden yapılmış olmalıdır, kapsamı ve sınırları
belirlenmelidir.
Gözlem sırasında birden çok davranış ve olaylara dikkat edilmelidir.
Gözlem mümkün olduğu kadar değişik yer ve durumlarda yapılmalıdır.
Davranışlar bir bütün olarak gözlenmelidir, parçalardan kişiliğin tüm yapısı
hakkında bir yargılama yapılmamalıdır.
Gözlem farklı kişiler tarafından, farklı zaman dilimlerinde tekrarlanmalıdır.
Gözlem geniş bir zamana yayılmalıdır. Kısa süreli yapılan gözlemlerle bir yargıya
varılmamalıdır. Yargılar sabit olmamalı, zamanla değişebileceği unutulmamalıdır.
Gözlemci gözlenen kişinin söylediklerine, yazdıklarına değil bizzat yaptıklarına
bakmalıdır.
Gözlemci gözlediği kişinin anlamlı davranışlarını kaydetmelidir. Kayıtlar kısa,
açık ve sonradan hatırlanabilecek şekilde olmalıdır.
Gözlem sonuçları kişileri damgalama aracı olarak kullanılmamalı, sonuçlar gizli
tutulmalıdır.
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6.3.5. Anketler, Soru Formları, Testler
Öğrenme ihtiyaçları kişilerin anketlere verdikleri yanıtlar yoluyla da belirlenebilir.
Anketler ihtiyaç belirlemede çok sık kullanılan araçlardır.
Anket formu oluştururken gereksiz ve ayrıntı sorular sorulmamalıdır. Bu hem verilerin
doğruluğunu etkiler hem de kişinin sıkılmasına neden olur. Bireysel veri toplanmasının
gerektiği durumda, formlarda isim belirtilmemesi, bilgilerin güvenirliğini artırır.
Sorular amacına uygun olmalıdır. İhtiyaç belirlemeye yönelik bir anket formunda,
kurumun/çalışanların değerlendirilmesi veya memnuniyetin değerlendirilmesi sık yapılan
hatalardan biridir.
Anketler eğitimden önce uygulanmalı ve sonuçlar doğrultusunda planlanma
yapılmalıdır. Eğitimin hemen öncesinde uygulanan anketlerin amaca hizmet etmediği
unutulmamalıdır.
Sorular ve testler eğitimden önce, öğrenenlerin bilgi seviyesine ilişkin fikir verir ve
eğitim bu ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenir. Ancak testlerin kişilere sınav kaygısı
yaşatmadan uygulanması önemlidir. Eğitim sonunda da aynı testin tekrar yapılması, eğitimin
kısa süreli etkisini gösterir. Bununla birlikte bu etkinin uzun süre kalıcı olmayabileceği
unutulmamalı ve test/sorular belli bir süre sonra tekrar uygulanmalıdır.
6.3.6. Kayıtlar
Tıbbi kayıtlar, hemşirelik kayıtları, laboratuar bulguları, istatistik veriler, raporlar,
memnuniyet anketleri, şikayetler, tıbbi hata oranları, enfeksiyon sıklığı vb. yazılı kayıtlar
gereksinim belirlenmede kullanılan bir başka araçtır. Kayıtlar, hasta ile ilgili değişiklikleri
izlemek için sık sık kontrol edilmelidir. Hekimin gelişme notları, hemşirelik bakım planları,
hemşirelik notları yeni öğrenme ihtiyaçları için bilgi sağlayabilir.
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Uygulamalar


Kurumunuzda yürütülen eğitim faaliyetlerinde kullanılan ihtiyaç belirleme formlarını
inceleyiniz.



Eğitim yapmayı düşündüğünüz bir konuda anket formu hazırlayarak hedef grubunuzun
gereksinimlerini belirleyiniz ve eğitiminizi bu veriler doğrultusunda planlayınız.



Eğitime gereksinimi belirlerken güçlük çekiyor musunuz? Kendinizi bu konuda
değerlendirerek eğitim ihtiyaçlarınızı belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Gözlem ve görüşme yönteminin eğitim gereksinimlerini belirleme açısından güçlü ve
zayıf yönleri nelerdir?

2.

Anket formları hangi tür gereksinimleri belirlemede daha etkilidir?

3.

Hemşirelerin eğitim gereksinimlerini belirlemek için hangi tür kayıtlardan yararlanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim sürecinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada
karar verilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim planlanır, uygulanır ve etkinliği değerlendirilir.
Gereksinim belirlemenin eğitim sürecini doğrudan etkilediği unutulmamalı ve eğitimlerin
gerçek ihtiyaçları karşılamasına dikkat edilmelidir.
Öğrenme gereksinimlerini belirlerken en sık kullanılan yöntemler; görüşme ve
gözlem, araçlar ise tıbbi kayıtlar, anket formları, testlerdir. Her hemşire, bu yöntem ve araçları
etkili olarak kullanmak için sahip olması gereken becerileri geliştirmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim sürecini nasıl etkiler, açıklayınız.
2. Hasta ve yakınları açısından “olmazsa olmaz eğitim gereksinimleri” neler olabilir?
Sıralayınız.
3. Hastane çalışanları açısından “olmazsa olmaz eğitim gereksinimleri” neler olabilir?
Sıralayınız.
4. Görüşme yaparken mutlaka uyulması gereken beş ilkeyi yazınız.
5. Bireyin öğrenme gereksinimini değerlendirmek için hangi soru sorulur?
A. Birey ne öğrenmek istiyor?
B. Birey ne zaman öğrenmek istiyor?
C. Birey neden öğrenmek istiyor?
D. Birey nerede öğrenmek istiyor?
E. Birey nasıl öğrenmek istiyor?
6. Aşağıdakilerden hangisi eğitiminin başarılı olmasında daha fazla etkilidir?
A. Eğitim materyallerinin uygunluğu
B. Bireyin öğrenme isteği
C. Eğitim yapılan ortamın uygunluğu
D. Hemşirenin mesleki deneyimi
E. Hemşirenin konu ile ilgili bilgisi
7. Eğitim sürecinin ilk aşaması hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Planlama
Kayıt etme
Uygulama
Gereksinim belirleme
Değerlendirme

8. Aşağıdaki verilerden hangisi diğerlerine göre daha subjektiftir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tıbbi kayıtlar
Hemşirelik kayıtları
Ekip üyeleriyle görüşme kayıtları
Laboratuar sonuçları
Hasta ile görüşme kayıtları
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9. Aşağıdaki verilerden hangisi eğitimi etkilemez?
A. Bireyin durumu ile ilgili bilgi düzeyi
B. Bireyin ilgi ve dikkati
C. Ailenin inançları
D. Bireyin algılama düzeyi
E. Bireyin cinsiyeti
10. Bireyin yaşı aşağıdakilerin hangisinde daha çok etkilidir?
A. Öğrenme motivasyonu
B. Öğrenme ihtiyacı
C. Öğrenme biçimi
D. Öğrenmeye hazır bulunuşluk
E. Öğrenme hedefleri

Cevaplar
5.

A

6.

B

7.

D

8.

E

9.

E

10.

D
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eğitim ihtiyacını belirlediniz. Bundan sonra hangi adımları izleyeceksiniz? Daha önce
hiç planlamadan bir eğitim yaptınız mı? Neler yaşadınız? Güçlük çektiğiniz noktalar oldu
mu? Eksiklikler olduğunu fark ettiniz mi? Eğitim sırasında veya bittikten sonra “keşke şunları
da yapsaydım” dediğiniz oldu mu?
Bu bölümde bir eğitimin planlanmasında izlenecek aşamalar hakkında bilgi
verilmektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Temel Kavramlar

Hedef Çeşitleri

Kazanım
Eğitimin planlanması ile ilgili
temel kavramları doğru
kullanacak,
Hedeflerin belirlenmesi
sürecindeki adımları
kavrayacak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Amaç ve Hedef
Geliştirme

Öğrenme alanlarına uygun
doğru hedef ifadeleri yazacak,

Okuyarak/Araştırarak/Yazarak

İçerik Planı Hazırlama

Yapacağı eğitimlere yönelik
içerik planı hazırlayacak

Okuyarak/Araştırarak/Yazarak
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Anahtar Kavramlar








Plan
Program
Eğitim programı
Öğretim programı
Öğretim planı
İçerik
Hedef
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Giriş
Eğitim sürecinin ikinci aşaması, planlamadır. Eğitim gereksinimleri belirlendikten ve
önceliklerine karar verildikten sonra eğitimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin planlama
yapılır. Hedefler, içerik/konular, öğretim yöntem ve araçları, değerlendirme yöntemlerinin
belirlendiği bir plan oluşturulur. Hedefler; eğitim programı sonunda bireyin kazanması
istenilen davranış değişikliklerini gösterir. Amaç ve hedefler belirlendikten sonra, eğitimcinin
ne öğreteceği, öğrenenin de ne öğreneceği belli olur. Amaçlar ve hedefler eğitim planı için
temel oluşturur. Eğitim planı ile eğitimin amacı, içeriği, metodu, araçları, zamanlamasını ve
değerlendirme yöntemleri düzenlenmiş olur.
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7. EĞİTİMİN PLANLANMASI
7.1. Temel Kavramlar
Eğitim sistemi; en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere değişik ve uygun öğelerden
oluşan bir yapıdır. Açık bir sistem olan eğitim, toplumsal sistemin bir alt sistemidir.
Toplumsal sisteme bağlı olan diğer alt sistemler (ekonomi, siyaset, bilim ve teknik, nüfus
vb.) eğitim sistemini, eğitim sistemi de onları etkiler ve değiştirir.
Eğitim programı (curriculum); “izlenen yol” anlamında kullanılır. Eğitim programı;
bir eylem planı ya da başarılması gereken hedef ve amaçları gerçekleştirme stratejilerini
içeren yazılı bir doküman olarak tanımlanabilir.
Eğitim programı;







Konular listesidir.
Ders içerikleridir.
Çalışmaların programlanmasıdır.
Öğretim materyalleri listesidir.
Derslerin sıralanmasıdır.
Hedef davranışlar grubudur.

Eğitim programı, eğitilecek bireylere, öğrenme yaşantılarını kazandırma planıdır.
Eğitim programı, bir çalışma alanında sertifika ya da diploma alabilmek için sistematik olarak
sıralanması gereken dersler ya da konulardan oluşan bir liste anlamında kullanılmaktadır.
Eğitim programı öğrencilerin, öğretmenlerin rehberliği altında kazandıkları yaşantıların
tümüdür. Eğitim programı, öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için
planlanmış faaliyetlerin tamamıdır.
Eğitim programının dört temel ögesi bulunmaktadır:
Hedef: Öğrenene kazandırılacak, istendik davranışlardır. Düzenlenmiş yaşantılar yoluyla
öğrencilere kazandırılması öngörülen davranış ve özellikleridir. Hedefler en yaygın olarak
bilişsel, duyuşsal (duygusal) ve devinimsel (psikomotor) şeklinde sınıflandırılmaktadır.
İçerik: Eğitim programında hedeflere uygun konular bütünü veya gerçekleştirilmesi öngörülen
etkinliklerdir.
Öğrenme-öğretme süreci: Hedeflere ulaşmak için hangi öğrenme-öğretme modelleri,
stratejileri, yöntem ve tekniklerin seçileceğidir.
Ölçme-değerlendirme: Hedef davranışların test edilip, istendik davranışların ne kadarının
kazandırıldığının kontrolüdür. Ölçme-değerlendirme durumları, bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor hedefleri ölçebilecek nitelikte olmalıdır.
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EĞİTİM
PROGRAMI

Neden?
Niçin?

Ne? Neler?
Hangi Sıra
İle?

Nasıl?
Ne ile?

Ne zaman?
Nerede?

Ne Kadar?
Ne Derece?

Amaç ve hedef

İçerik

Yöntem ve
araç

Süre ve ortam

Değerlendirme

Öğretim programı: Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir
dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Öğretim programı,
belli bilgi kategorilerinden (derslerden) oluşan, beceri ve uygulamaya ağırlık veren, bilgi ve
becerilerin eğitim programının hedefleri doğrultusunda planlı bir biçimde kazandırılmasına
dönük programlardır. Öğretim programı, eğitim programının bir alt ögesidir.
Ders programı: Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl
kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Ders programı, öğretim
programlarında yer alan bilgi kategorilerinin (derslerin) ve etkinlik alanlarının, eğitimin
amaçlarıyla ilişkili özel amaçlarını gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini, konuların alt
kategorilerini, değerlendirme esaslarını içeren, eğitim-öğretim programlarındaki esasları
öğrenen davranışına dönüştüren programdır. Ders programı öğretim programının bir alt
ögesidir. Ders programı, öğretim programı içinde yer alan çeşitli dersler ve bu derslerle ilgili
eğitim etkinliklerinin sistematik biçimde düzenlenmesini ifade etmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, öğretim programı içinde yer alan her bir dersle ilgili olarak öğrenende öngörülen
davranış değişikliğini gerçekleştirebilmek için kullanılacak ders materyallerini, bunların
kullanılmasında uygulanacak yöntemleri, uygulama sonunda gerçekleştirilecek değerlendirme
ölçütlerini kapsar.
Eğitim/ders planı yapmanın üç temel nedeni;




Eğitimcinin, eğitim süreci aşamalarını daha iyi takip etmesini sağlar.
Neyin, nasıl, ne kadar zamanda yapılacağı belirlenir.
Yasal bir doküman olarak ne yapıldığını ve uygulandığını gösterir.

Eğitim/ders planı, çok değişik formatlarda yazılabilir ama her eğitim planında
aşağıdaki tabloda belirtilen ögeler yer almalıdır.
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Ders Planı Örnek Formu
Tarih-süre:
Yer:
Katılımcılar:

Konu:

Amaç:
Hedefler

İçerik

Süre

Eğitimci

Öğretim yöntem
ve araçları

Değerlendirme
yöntemleri

7. 2. Hedef Çeşitleri
Hedef (Kazanım); genel anlamıyla varılmak istenen noktadır. Eğitimde hedef ise
kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak tanımlanabilir. Eğitimde hedefler;
öğretimi yönlendirmesi, öğretme-öğrenme işleminin yapılmasını ortaya koyması ve ölçmelere
kılavuzluk etmesi açısından gerekli görülmektedir. Hedefler, öğrenenlere kazandırılmak üzere
seçilen istendik özelliklerdir. Bir eğitim programda hedefler; "Niçin eğitim?" sorusuna yanıt
bulmaya çalışır. Hedef, bir programın ilk ögesidir. Bir işe başlarken öncelikle hedefler
saptanır. Eğitimde hedefler üç düzeyde belirtilmektedir:
Uzak hedef; ülkenin politik felsefesini yansıtır, tüm alt sistemlerin (eğitim, ekonomi,
politika) yol göstericisidir. Dinamiktir, yazılı olmayabilir, fakat ülkeyi yönetenlerin,
yurttaşların duygu ve düşüncelerinde açık ve gizli olarak vardır.
Genel hedefler; devletin eğitim felsefesini içerir, uzak hedeflerin somutlaşmış
şeklidir. Anayasada yer alır, yurttaşların hangi özelliklerle donanık olacağını gösterir. İki türü
vardır: Eğitimin genel hedefleri; genel hedefler üç madde halinde yasada belirtilmiştir.
Bunlar; iyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek adamı olma nitelikleridir. Okulların genel hedefleri;
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretiminden mezun olan bireyin hangi özelliklerle donanık
olacağını gösterir.
Özel hedefler; öğrenene kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da
bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedeflerdir. Örnek, dili etkili ve doğru kullanabilme,
matematikte dört işlem gerektiren problemleri çözebilme, basit fen deneylerini yapabilme vb.
7.2.1. Hedefin Belirleyicileri
İstendik davranışın belirleyicileri; toplumsal gerçek, konu alanı (bilim, sanat, felsefe
vb.), birey ve doğadır. Tüm bu ögeleri göz önüne alınarak saptanan hedeflere "Aday
Hedefler" denir.
Toplumsal gerçek; kültürel gerçeğin önemli bir öğesidir. Kültürel gerçek; toplumsal,
ekonomik ve siyasal sistem olarak ele alınır. Bir toplumsal sistem, çeşitli kurum ve kuruluşlar
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arasındaki ilişkilerden oluşur. Bu kurumlar; aile, cemiyet, kabile, okul, ulus, devlet v.b.
olabilir. Her sistem, toplum gerçeğine uygun hareket etmek zorundadır. Çünkü gerçeğe
dayanmayan sistem kısa zamanda yıkılabilir. Her ulusun, toplumun gerçeği diğeri ile aynı
değildir. Örneğin; Türkiye'de köy, kasaba, şehir, güney, kuzey, doğu, batı bölgelerinin
toplumsal gerçeği farklıdır.
Konu alanı; hedef davranışların diğer belirleyicisi bilim, sanat, düşünce gibi insan
etkinlikleri olabilir. Bunlar; matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, ekonomi,
sinema, müzik, resim, psikoloji, sosyoloji, tiyatro, felsefe, mantık v.b. olabilir.
Birey; eğitim sisteminin temel öğesidir. İnsan hem nesne hem özne durumundadır.
İnsanın bilişsel, duyuşsal, devinişsel, sezgisel alanlarla ilgili doğuştan getirdiği özellikler
vardır. Bu özellikler, kazandırılacak hedef davranışların sınırlarını çizebilir. Örneğin,
doğuştan müzik yeteneğine sahip bir kişinin bu yeteneğinin sınırları, onun hangi davranışları
kazanacağını belirleyebilir. Ayrıca, hiçbir insan diğeriyle aynı değildir. Her insanın farklı ve
benzer yanlarını geliştirmek de eğitimin hedeflerindendir.
Doğa; insan aynı zamanda doğal bir varlıktır ve doğal bir ortama doğmaktadır. Yeme,
içme, nefes alma gibi temel gereksinimlerini doğadan karşılamaktadır. Doğal ortam olmadan,
insanın yaşaması mümkün değildir.
7.2.2. Süzgeçler
Aday hedefler, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi, eğitim ekonomisi ve eğitim
sosyolojisi süzgeçlerinden geçirilmelidir. Aday hedefler; bu süzgeçlerin her birinden
geçirildikten sonra "Olası Hedefler" adını alır.
Eğitim Psikolojisi: Psikoloji, davranışların nasıl ve ne yolla kazanıldığını araştırır,
öğrenme strateji, yöntem ve tekniklerinin neler olduğu konusunda ilkeler ve kuramlar
oluşturur.
Eğitim Ekonomisi: Ekonomi, sonsuz insan isteklerini, kıt ve sınırlı kaynaklarla
karşılama yollarını arayan bir bilim dalıdır. Eğitim, insana yapılan uzun vadeli bir yatırımdır,
ülkenin gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştirir. Eğitim sistemi, insanları tutarlı bir üretici
ve tüketici olarak yetiştirmek zorundadır. Bunu yapabilmesi için, ekonominin gereksinim
duyduğu insan tipi hem nicelik, hem de nitelik olarak belirlenmelidir.
Eğitim Felsefesi: Eğitimde, "kime, neyi, nasıl, ne zaman, niçin, nerede verileceği"
gündeme gelince, felsefe devreye girer. Benimsenen eğitim felsefesi değişince hedef
davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları da değişir.
Eğitim Sosyolojisi: Sosyoloji, kişi, toplum ve kurum arasındaki ilişkileri inceler.
Örneğin; Türkiye'nin bölgeleri arasında sosyoekonomik ve kültürel özellikler açısından
farklılık vardır. Bir bölgede çocuk ölümleri, bir bölgede kan davası, diğer bir bölgede ülkenin
gelişmiş büyük kentlerine göç vb. vardır.
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7.2.3. Girdiler
Hedef davranışların saptanmasının üçüncü ve son basamağıdır. Bu basamaklara
bakılarak olası hedef davranışlar gözden geçirilir ve elenir veya yeniden belirlenir. Böylece
"Gerçekleşecek Hedefler" saptanır. Bu basamaklar;
 Öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti
 Toplumsal, ekonomik ve politik yapısı
 Bilişsel, duyuşsal, devinişsel, sezgisel alanlarla ilgili hazır bulunuşluk düzeyi
 Yatırım
 Yeni araç-gereç
 Yeni personel
 Bilgi olarak sıralanabilir.

7.3. Amaç ve Hedef Geliştirme
Öğrenme, deneyim (tecrübe, yaşantı) sonucu, bireyin davranışında gerçekleşen kalıcı
değişiklik olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, bireyin istendik performans değişikliklerine
yöneltilmesi gerekir. Bunun için eğitim planlanırken önce öğretim etkinliğinin sonunda hangi
değişikliklerin gerçekleşmesi gerektiğine yani ürüne karar verilmesi gerekir. Amaç ve hedef
kavramları sıklıkla birbirinin yerine ya da aynı anlamda kullanılır. Bu fark eğitim yapan
hemşireler tarafından çok iyi bilinmelidir.
Amaç, öğretme ve öğrenme süreci sonunda neyin başarıldığına dair en son veridir.
Amaçlar çok geniş kapsamlı olup bir okulun, bir dersin veya bir öğretim bütününe yöneliktir.
Amaçlar daha genel ve evrenseldir, hem öğreten hem de öğrenen için uzun vadeli hedeflerdir.
Amaçlar, ayda veya haftada gerçekçi olarak başarılabilmesi istenen öğrenmenin sonucudur.
Amaçlar çok boyutludur yani birçok hedef temel amacın altına yerleştirilebilir.
Hedef ise, amaçların tersine özel ve tek boyutlu davranıştır. Hedefler, belirli bir derse
veya konuya ilişkin istendik öğrenmenin kapsamlı ve ayrıntılı olarak ifade edilmesidir.
Hedefler genel amaca ulaşmak için yapılan kısa vadeli davranıştır. Hedefler, öğrenen kişinin
bir öğrenme etkinliğine sonucunda neyi başarabileceğini belirler. Amaca ulaşmadan önce
hedeflere ulaşılmalıdır. Hedefler amaçlardan kaynaklanır ve amaçla ilgili ve tutarlı olmalıdır.
Amaçlar ve hedefler bir haritada yön tarif etmek gibidir. Mesela, amaç diyabetli bir hastanın
diyabetle nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi ise, bu amaca ulaşmak için, hemşire ve hasta
tarafından karar verilen davranış değişikliklerini belirlemek gerekir. Bunun için hedefler
belirtilmelidir. Örneğin; tedavi, insülin uygulaması, stresle başa çıkma, kan şekeri ölçümü.
Amaca ulaşmak için hedeflerin başarılması önemlidir. Karar verilen hedefe ulaşılması uygun
eğitim sonucu gerçekleşir.
Öğretme-öğrenme sürecinin başarılı olması, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi hem
eğitimcinin hem de öğrenenin ortak kararına bağlıdır. Her iki taraf da karar verme sürecinde
etkin olmalıdır. Öğrenen kişinin, amaç ve hedeflerin belirlenmesi sürecinin içinde yer alması
son derece önemlidir. Yoksa zaman ve çaba boşa gidebilir, çünkü öğrenenlerin bakış açısına
göre önemsiz ve ilgisiz hedefler içeriğin reddedilmesine neden olur. Öğrenenin ne öğrenmek
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istediğiyle eğitimcinin ne öğreteceğini değerlendirmesi amaç ve hedef belirlenmede
önemlidir. Böylece iki yönlü hedef konulmuş olur.
Hedef yazmak niçin önemlidir? Birincisi, eğitimin en önemli yönlendiricisi
hedeflerdir. Örneğin, bir dersin hedefi psikomotor bir becerinin kazandırılması olduğunda
öğretim, uygulama etkinliklerini içerecektir. Buna karşın, hedeflerin belirli bir bilgi ile ilgili
olması halinde, ders kitabı yeterli olabilecektir. Hedef yazımının diğer önemli gerekçesi,
değerlendirme süreciyle ilgilidir. Neyin öğretilmek istendiği bilinmediği takdirde,
öğrenenlerin istendik öğrenmeyi kazanıp kazanmadıkları bilinemez ve değerlendirme
yapılamaz. Diğer bir gerekçe, hedeflerin öğrencilerle olan iletişimde destekleyici bir işlev
görmesidir. Hedefler katılımcılarla sözel veya yazılı olarak paylaşıldığında kendilerinden ne
beklendiğini bilirler. Böylece neyin önemli olduğu konusunda tahmin yürütmek zorunda
kalmazlar.
Hedeflerin hazırlanmasının diğer yararları şunlardır:











Eğitimin öğrenen merkezli olmasını sağlar.
Eğitimci, içerik dışına çıkmaz.
Hem öğrenen hem de eğitimci, öğretim ve öğrenimin planlanmasına katılır.
Eğitimcinin kendini ve kendini motive eden şeyleri sorgulamasını sağlar.
Özel durumdaki öğrenenlerin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre eğitim yapılabilir.
Öğrenenlerin çalışmalarını ve aktivitelerini amacı başarmaya yönelik olarak
organize etmelerini sağlar.
Dikkati, ne öğretildi sorusundan ziyade öğrenenler öğrenme sürecini
tamamlandığında ne kadar yol kat etti sorusuna odaklar.
Eğitimin içeriği, metodu, materyaller için temel sağlar.
Öğrenen ve eğitimcinin uzun ve kısa süreçte nelerin başarılacağını özümsemelerini
sağlar.
Eğitimcinin öğretim için gerekli süreyi, öğrenenin en iyi nasıl öğreneceğine dair
ipuçlarını, hangi öğretim metodunun en etkili olduğunu, öğrenenin gelişmesini en
iyi nasıl değerlendirebileceğini anlamasını sağlar.

7.3.1. Hedeflerin Taşıması Gereken Nitelikler
Hedeflerin en temel nitelikleri arasında öğrenci davranışına dönüklük, genellik ve
sınırlılık, açıklık, içerik ile bağlantılı olma gibi özellikler gelmektedir. Bu niteliklerin yanı sıra
hedeflerde aranacak diğer özellikler aşağıda sıralanmıştır:




Hedefler, eğitimcinin değil, öğrenenin neler yapması gerektiğini ifade etmelidir.
Yani öğrenen merkezli olmalıdır.
Hedef, öğrenenlerin kazanacağı davranışları gösteren bir eylemle ifade edilmelidir.
Hedefler açık ve anlaşılır şekilde yazılmalıdır. Hedefler, farklı yorumlara olanak
vermemelidir.
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Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
Öğrenen tarafından yapılıp yapılmadığının anlaşılması için hedefler
gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.
Hedefler, davranışın ne zaman veya hangi şartlarda/ durumda görüleceğini
belirtmelidir.
Hedefler, öğrenme sürecine ve içeriğe değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır.
Konu başlıkları hedef olamaz, çünkü bu tür anlatımlar davranışa dönüştürülemez.
Çünkü hedefler eğitim sonunda öğrenenin ne yapacağını göstermelidir.
Hedef, kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır. Yani bir hedef bir öğrenme
ürününü kapsamalıdır. "Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme"
ifadesi kapsamlıdır ancak tek bir öğrenme ürününü dile getirmemektedir. Hem
yazılı hem sözlü ifade edilmesi iki öğrenme ürününü içermektedir.
Hedefler, binişik olmamalı tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. Bir hedefin kapsamı
diğer hedef ya da hedeflerin kapsamına girmemeli ancak onu tamamlar nitelikte
olmalıdır.
Hedefler birbirlerini destekler nitelikte olmalıdır. Bir derste belirlenen hedefler
diğer derslerdeki hedeflerle çelişir nitelikte olmamalıdır.
Hedefler hangi alanla ilgili yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve basamaklarına
uygun olmalıdır. Yani, bilişsel özellikleri ağır basan davranışlar bilişsel alana,
devinişsel özellikleri ağır basan davranışlar devinişsel alana, duyuşsal özellikleri
ağır basan davranışlar duyuşsal alana giren hedef ifadeleri ile belirtilmelidir.

Hedef yazarken en sık yapılan hatalar şunlardır:








Öğrenenin ne yapmasının beklentisinden ziyade eğitimcinin ne yapmasının
beklentisinin daha fazla tanımlanması
Bir hedefte birden fazla davranış istenmesi (ve gibi kelimeler kullanılmaktan
kaçınılmalı)
Birden fazla anlama gelebilecek ve ölçümü zor davranış terimleri kullanmak
Öğrenenin kapasitesinin çok üzerinde hedef yazmak
Belirlenen amaçla ilgisiz hedef yazmak
Gereksiz bilgiler koyarak hedefi karmaşık hale getirmek
Bilinen sonuca ulaşmak için çok genel amaç yazmak

7.3.2. Davranışsal Hedef Yazmak
İyi yazılmış davranışsal hedefler, öğrenene ondan ne beklendiği konusunda açık
ipuçları verir. Eğitimcinin de, öğrenenin gelişimini değerlendirmesine yardımcı olur. İyi ifade
edilmiş hedefler dört bileşeni içermelidir: Performans, ürün, koşullar ve ölçüt.
1. Performans: Öğrenenin ne yapması bekleniyor sorusu performansı gösterir.
Böylelikle eğitimci bu davranışları gözlemleyerek hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını anlar. Şu
ifadenin bir hedef olarak yazılmış olduğunu düşünelim: "Eğitimci yeni sözcükleri telaffuz
edecektir." Bu hedefte eğitimcinin ne yapacağı bellidir, ancak öğrencilerin ne yapacağına
ilişkin hiç bir gösterge bulunmamaktadır. Öğretimin amacı öğrencilerin öğrenmesi
olduğundan, iyi ifade edilmiş hedefler daima gözlenebilir öğrenenin performansı terimleriyle
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yazılmalıdır. Buna göre, önceki hedef düzeltilerek şu şekilde ifade edilebilir: "Katılımcı, yeni
sözcükleri telaffuz edecektir. "
Hedef yazımında, uygun fiil seçimine özel bir özen gösterilmelidir. Her şeyden önce,
açık bir dil kullanılmalıdır. Belirsizliğe yer verilmemelidir. Kullandığınız her fiil kendinize,
meslektaşlarınıza ve yöneticilere aynı anlamı iletmelidir. Hedef yazımında "öğrenmek",
"hatırlamak", "anlamak" gibi subjektif fiiller performans fiilleri olarak kullanılmamalıdır. Bu
tür fiiller yoruma açık olup kişilere göre farklı anlamlar ifade edebilirler. Bunların yerine,
gözlenebilir davranış ve eylemleri vurgulayan fiilleri kullanınız. Örneğin katılımcılar;
……………….. (yazılı olarak) tanımlayacaktır.
……………….. (sözel olarak) açıklayacaktır.
……………….. sıralayacaktır.
2. Ürün: Ürün, etkinlikler sonucunda öğrenenlerin ne üretecekleri ile ilgilidir. İfade
edilen bu ürün, daha sonra hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermek üzere
değerlendirilecektir. Ürün; yazılı bir cümle, yazılı bir özet, isim sıralaması, gösterilen bir
beceri ya da bir objenin yapılışı olabilir. Bu durumda ürün, öğretim süreci sonucunda elde
edilmesi planlanan çıktı olmaktadır. Aşağıda, iyi ifade edilmiş hedeflerin performans ve
üründen oluşan ilk iki bileşenini içeren bazı ifadeler yer almaktadır. Altı çizili olan bölümler
etkinliğin ürününü göstermektedir.
… cümle içindeki isimleri tanıyacaktır (altını çizecektir).
… bir kısa öyküde geçen temel fikirleri sıralayacaktır.
… iki basamaklı çarpma işlemini yapacaktır (doğru cevabı

yazacaktır).

3. Koşullar: Davranışın olacağı veya performansın olmasının beklendiği durumlar ve
sınırları içerir. Öğrenenler, istendik eylemleri hangi koşullar altında gerçekleştireceklerdir?
Kitaba bakmalarına izin verilecek midir? Hangi malzemeler kullanılacaktır? Etkinliği nerede
gerçekleştireceklerdir? Bu tür sorulara, hedeflerin "koşullar" bileşeni cevap verir. İyi ifade
edilmiş hedeflerde bu bileşen; bilgi, katılımcının kullanabileceği veya kullanamayacağı araç
gereç ve malzeme, süre ve çevreye ilişkin özel sınırlandırma ve kısıtlamalar ile uygun görülen
benzer koşulları içerir. İyi ifade edilmiş bir hedefte bulunabilecek koşullara şunlar örnek
olarak verilebilir:
20 yazarın bulunduğu bir listeden …
Ders kitabını kullanarak …
Hiç bir kaynağa bakmadan …
Çoktan seçmeli bir sınavda …
Formülleri kullanarak …
İyi ifade edilmiş hedeflerin koşullar bileşeninin yazımında öğrenenin, gelişimi hangi
koşullar altında gerçekleştireceği somutlaştırılmalı ve bunlar hedefte olabildiğince tıpa tıp yer
almalıdır. İstendik eylemin sadece öğretim tamamlandıktan sonra gerçekleşmesinden dolayı
bazı eğitimciler, hedeflerin daima "Konuyu tamamladıktan sonra katılımcı, ..... " ifadesiyle
başlaması gerektiğini düşünürler. Ancak, istendik eylemin daima nihai davranışı temsil ettiği
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bilindiğinden, hedefe bu şekilde başlamaya gerek yoktur. Bu şekilde başlayıp başlamama
kararı size aittir.
4. Ölçüt: İyi ifade edilmiş hedeflerin dördüncü ve son bileşeni, kabul edilebilir i
performans düzeyidir. Burada, davranışın tatmin edici ya da minimum düzeyde kabul
edilebilir yeterliliği ifade edilir. Öğrenenin yapması beklenen davranışı ne kadar iyi ve doğru
yaptığını yani standartlara, seviyeye uyup uymadığını içerir. Ölçüt bileşenleri şu şekilde ifade
edilebilir:










Kabul edilebilir minimum sayı olarak:
….. en az üç gerekçeyi ….
.…… tüm beş basamağı …..
Kabul edilebilir yüzde veya oran olarak:
…. %80'lik bir doğrulukta ….
….. 20 problemin %90'ının ….
Kabul edilebilir tolerans olarak:
….. en yakın yüzdelikte …..
….. ortalamaya en yakın doğrulukta ….
Kabul edilebilir süre sınırlan içinde:
….. 10 dakikada ….
….. 5 dakikadan daha az bir sürede ….
Kabul edilebilir standartta:
….. 5 dakikada en az iki problem ….
….. 20 dakika içinde %90 doğrulukta ….

Aşağıdaki tabloda davranışsal hedefin bileşenleri ve ilgili soruları kısaca özetlenmekte
ve birer örnek verilmektedir.
Bileşen

Sorulacak soru

Örnek

Performans

Ne yapacak?

Sıralayacak

Ürün

Sonuç nedir?

En önemli üç belirti

Koşulları

Hangi koşullar altında?

Hastalık belirtileri içinde

Ölçüt

Ne kadar mükemmel?

En az bir hata ile
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7.3.3. Hedefler Taksonomisi
Taksonomi, bir şeyleri birbirleriyle olan ilişkilerine göre kategorize eden bir
mekanizmadır. Taksonomi; istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora,
somuttan soyuta, yakından uzağa, en dar kapsamlıdan en geniş kapsamlıya, birbirinin ön
koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasına denir. 1940’ta psikologlar ve eğitimciler, insan
davranışlarının nedenlerine ilişkin araştırmalar yapmaya başlamışlardır, davranışları tipine ve
karmaşık oluşuna göre sınıflamışlardır. Benjamin Bloom tarafından geliştirilen taksonomi,
hedefler taksonomisi olarak bilinmekte ve davranışsal hedefleri sistematik olarak
sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Eğitimin planlanması ve değerlendirilmesinde yaygın
olarak kullanılan bu taksonomi temel olarak üç öğrenme alanına ayrılmaktadır. Öğrenme
alanlarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olarak üç alanda sınıflandırılması yaygın olarak
kabul görmektedir. Ancak bu alanların birbirlerinden kopuk olmadığı, aralarında yatay ve
dikey sıkı bir ilişkinin olduğu unutulmamalıdır. Bir başka deyişle, öğrenilen bir davranış aynı
anda bu alanların tümüyle ilişkili olabilir ve davranış baskın olan niteliğine göre bilişsel,
duyuşsal veya psikomotor davranış olarak isimlendirilebilir.
Hedefler Taksonomisi
Bilişsel Alan
1. Bilgi
2. Kavrama
3. Uygulama
4. Analiz
5. Sentez
6. Değerlendirme

Duyuşsal Alan
1.
2.
3.
4.
5.

Alma
Tepkide bulunma
Değer verme
Örgütleme
Niteleme

Psikomotor Alan
1. Algılama
2. Kurulma
3. Kılavuzla yapma
4. Mekanizma
5. Karmaşık işlevler
6. Duruma uydurma
7. Yaratma

Tabloda görüldüğü her alan yatay kaynaşıklık ve dikey aşamalılık içindedir. Yani her
alanın alt basamakları birbirinin ön koşuludur. Bilgi olmadan kavrama, kavrama olmadan
uygulama, uygulama olmadan analiz, hepsi olmadan sentez, sentez olmadan değerlendirme
olamaz. Aynı şekilde bu aşamalılık duyuşsal ve psikomotor alanlar için de geçerlidir. Yatay
kaynaşıklık ise, bilişsel alanın bilgi basamağında bir davranışı kazanan kişi, aynı zamanda
duyuşsal alanın alma, psikomotor alanın algılama basamağındadır. Değerlendirme bilişsel bir
süreç olmasına rağmen tüm alanlarla ilgilidir.

7.4. Bilişsel Alan (Zihinsel, Kognitif Alan)
Bilişsel alanla ilgili hedefler; bilgiyi tanıma, hatırlama onun üzerinde akıl yürütme,
kavramlar, genellemeler, kuramlar vb. oluşturma ve bunları denetleme gibi zihinsel
etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır. Bilişsel hedeflerin
sıralanmasında kullanılan temel ilke basitten karmaşığa doğru olma ilkesidir.
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Bilişsel alanla ilgili hedefler genellikle altı basamakta toplanmaktadır. Her basamağın
da kendi alt basamakları vardır.
1. Bilgi (Belleme, hatırlama, tanıma)
2. Kavrama (Anlama)
3. Uygulama (Kullanma)
4. Analiz (Çözümleme)
5. Sentez (Birleştirme)
6. Değerlendirme
1. Bilgi: Bu basamak öğrenme, yeni bilgilerin kazanılmasını, hatırlanmasını içerir.
Öğrenenin bir bilgiyi hatırlama, hafızaya alma, geri çağırma, tanımlama, anımsama, belirtme
gibi yeteneklerini kapsar. Örn; öğrenci hemşire sağlığın tanımını anlatıldığı şekliyle
söyleyecektir.
2. Kavrama: Bu basamak öğrenme, bilgi düzeyindeki davranışların/öğrenmelerin
özümsenmesini, anlaşılmasını içerir. Bu gruptaki öğrenmelerde bilginin transfer edilmesi
gerekmektedir. Öğrenenin bir bilgiyi anlama kabiliyetini göstermesidir. Mesela; bilgiyi diğer
türlü anlatma, bir fikri kapma, o fikri kendi cümleleri anlatma. Örn; öğrenci, hastasının
anamnezini dosyadan okuduktan sonra özetleyecektir.
3. Uygulama: Bu basamak öğrenmede, bilgi ve kavrama basamağında kazanılan
davranışların somut şekilde kullanılması söz konusudur. Öğrenenin fikirleri, kuralları,
teorileri belirli bir durumda somut şekilde aktarmasıdır. Örn, öğrenci formül kullanarak
serum damla sayısını hesaplayacaktır.
4. Analiz: Bu basamak öğrenmede, bir bilgi bütününü öğelere ayırma, öğeler
arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin dayandığı ilkeleri belirleme, inceleme yer alır. Öğrenenin
bir bilgiyi parçalara ayırarak bu parçalar arasındaki ilişkiyi belirtmek yani analiz etmektir.
Örn, öğrenci bir video sunumunda hasta ile iletişimin temel ögelerini belirleyecektir.
5. Sentez: Bu basamak öğrenmede, bilgi öğelerinin mantıksal tutarlılık içinde
birleştirilmesi söz konusudur. Öğrenenin parçaları ve elementleri bir araya getirip bir bütün
oluşturmasıdır. Örn, öğrenci bir hemşirelik kuramı hasta bakımını planlayacaktır.
6. Değerlendirme: Bu basamak öğrenmede, kazanılan davranışın bir ölçüte
dayanarak, amaca uygunluğu hakkında yargıya varma süreci yer alır. Öğrenenin bir şeyin
değeri hakkında yargıda bulunmasıdır. Değerlendirme bilişsel alanın son basamağı olduğu
gibi her basamaktan sonra da yapılabilir. Örn, öğrenci hemşirelik bakımını planlamak için bir
konuyla ilgili bir vaka yazacaktır.

7.5. Duyuşsal Alan (Duyusal, Affektif Alan)
Duyuşsal alanla ilgili hedefler ilgi, tutum, güdülenmişlik, kaygı, öz kavram, öz güven,
değer yargıları gibi davranışları içerir. Duyuşsal alanla ilgili hedeflerin sınıflandırılmasında
kullanılan temel ilke içselleştirmedir. Burada öğrenme içselleştirme veya duygu yükleme
şeklinde olabilir. Kişinin durumlara verdiği duygusal tepkinin derinliğine göre kategorize
edilir. Duyuşsal alan öğrenilmiş duyguların kodlandığı alandır. Duyuşsal öğrenme her eğitim
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çeşidinin bir parçasıdır ama psikomotor ve bilişsel düzeylere daha fazla önem verilir.
Duyuşsal alanla ilgili özelliklerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi oldukça zordur. Oysa bu
alan bireyin kişiliğini ve dünya görüşünü oluşturacak davranışlarla yakından bağlantılıdır ve
bu nedenle eğitimdeki önemi büyüktür.
Bu alanla ilgili hedefler genellikle beş basamakta toplanmaktadır.
1. Alma (Uyarıcıları alma)
2. Tepkide bulunma (Uyarıcılara karşılık verme)
3. Değer verme
4. Örgütleme (Bütünleştirme)
5. Niteleme (Değer ya da değer sistemi ile tutarlı olma)
1. Alma: Bu basamak öğrenmede farkında olma, uyarıcıyı almaya açık olma,
uyarıcıya yönelme gibi davranışlar yer alır. Bir başka deyişle bir olaya, olguya, nesneye ilgi
duyma söz konusudur. Öğrenenin bir fikri, gerçeği, durumun bilinci, çevresindeki olayları
algıladığını gösterebilme yeteneğidir. Örn, öğrenci, okunan bir öyküde geçen sağlıkla ilgili
ifadeleri dikkatle dinleyecektir.
2. Tepkide Bulunma: Bu basamak öğrenmede uyarıcıya karşılık verme, dikkatle
dinleme ve etkin katılma gibi davranışlar yer alır. Kişinin bir olaya tepki vermesini içerir.
Burada tepki, ret etmekten gönüllü olmaya kadar gider. Örn, öğrenci okulda yürütülen bir
projeye gönüllü olarak katılacaktır.
3. Değer Verme: Bu basamak öğrenmede bireyin bir objeye, olaya ve bir davranışa
yönelik tutum, inanç ve değerleri yer alır. Öğrenenin; fikri, olayın durumunu ve değerini
kabul etmesidir. Örn, öğrenci vaka tartışmalarında söz almak için istekli olacaktır.
4. Örgütleme: Bu basamak öğrenmede birey var olan değerleri sorgular, bir sonuca
varır, kendi içinde çelişmeyen yeni değerler sistemini oluşturur. Öğrenenin yeni bir değeri,
başka genel değerler topluluğunun içine entegre ederek o değeri organize etmesi,
sınıflandırmasıdır. Örn, öğrenci mezuniyet sonrası eğitimin gerekliliğini savunacaktır.
5. Nitelenme: Bu basamak öğrenmede bireyin karakteri, benliği söz konusudur.
Değerler zenginleşmiş, birey değerlerle özdeşleşmiştir. Öğrenenin bir değeri, kendi dünya
görüşü içine yerleştirmesi, içselleştirmesidir. Örn, öğrenci yaptığı her uygulama etik ilkelere
bağlı kalacaktır.

7.6. Psikomotor Alan (Devinişsel, Devimsel Alan)
Öğrenilmiş becerilerin ortaya konulduğu alandır. Psikomotor alanla ilgili hedefler,
bireyin vücut organlarından birini/birkaçını/tümünü kullanarak ortaya koyduğu hareketleriyle
ilgili becerilerden oluşan alandır. Bu alanda öğrenme, motor becerinin gelişmesiyle, sinirsel
kas koordinasyonuyla yürüme, el yazısı, alet kullanma, bir prosedür yürütme gibi yetenekleri
içerir. Duyuşsal alanın aksine psikomotor alan; beceriler ve gözlenebilen davranış odaklı
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aktiviteleri içerdiği için tanımlanması ve ölçülmesi kolaydır. Psikomotor alanla ilgili
davranışların kazanılmasında bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili öğrenmelerin gerekli olduğu
unutulmamalıdır.
Bu alanla ilgili hedefler genellikle beş basamakta toplanmaktadır.
1. Algılama
2. Kurulma
3. Kılavuzla Yapma
4. Mekanizma
5. Karmaşık İşlevler
6. Duruma Uydurma
7. Yaratma
1. Algılama: Bu basamak öğrenmede bireyin doğru becerinin nasıl yapıldığını
dikkatle izlemesi söz konusudur. Öğrenenin yapılacak işte, ilgili amaçlara duyarlılık gösterme
becerisidir. Bu seviye, yönlendirmelerin oluşması ve sürecin gözlemlenmesini içerir.
Örneğin; hastanın kendisine yapılan pansumanı izlemesi. Örn, öğrenci hemşire tarafından
yapılan IV tedavi uygulamasını izleyecektir.
2. Kurulma: Bu basamak öğrenmede bireyin belli bir aktiviteye hazır olması söz
konusudur. Kurulma; zihinsel, fiziksel ve duyuşsal olarak gerçekleşir. Öğrenenin hazır
bulunuşluluğunu göstermek için belirli bir çeşit eylemi meydana getirmesidir. Mesela; bir
yönlendirmeyi takip etme, istekli oluşunun ifade edilmesi, beden dili gibi. Örn, öğrenci IV
enjeksiyon uygulaması yapmak için gerekli pozisyonu alacaktır.
3. Kılavuzla Yapma: Bu basamak öğrenmede, bireyin bir beceriyi rehber eşliğinde
işlem basamaklarına uyarak gerçekleştirmesi yer alır. Öğrenenin eğitim veren kişinin kontrolü
altında bir davranışı bilinçli olarak taklit etmesidir. Örn, öğrenci hemşire eşliğinde IV
enjeksiyon uygulayacaktır.
4. Mekanizma: Bu basamak öğrenmede birey davranışı kendi başına, yardım almadan
ve istenilen nitelikte yerine getirir. Öğrenenin belirli bir güvenle istenilen beceriyi aşama
aşma tekrarlarla yapması yeteneğidir. Örn, öğrenci yardım almadan IV enjeksiyon
uygulayacaktır.
5. Karmaşık İşlevler: Bu basamak öğrenmede karmaşık yapıdaki motor beceriler
yerine getirilir. Becerilerin istenilen nitelikte ve sürede yapılması söz konusudur. Öğrenenin
motor hareketi; bağımsız, yüksek seviyede beceri ve tereddüt etmeden, az bir enerji ve
zamanla yapama yeteneğidir. Örn, ağlayan ve zorluk çıkaran çocuğa damar yolu
açabilecektir.
6. Duruma Uydurma: Bu basamak öğrenmede bireyin kazandığı becerileri yeni bir
duruma kolayca uyarlaması yer alır. Öğrenenin motor davranışı, kendisine ve değişik
davranışlara uygun olması için geliştirmesi ve adapte etmesi yeteneğidir. Örn, öğrenci yaşlı
hastaya IV enjeksiyon uygulayacaktır.
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7. Yaratma: Bu basamak öğrenme yeni davranış örnekleri ortaya koyma gibi çok
karmaşık becerileri içerir. Öğrenenin yeni motor davranışlar üretmesi yeteneğidir. Öğrenen
yeteneğini anlar ve bunun üzerine yeni beceriler geliştirir. Yapılanın aynısını ya da benzerini
yapmak yaratma basamağında yer almaz. Örn, öğrenci intravenöz bir enjeksiyon uygularken
farklı ve yeni bir tespit yöntemi geliştirecektir.
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi eğitim programlarında hedeflerin doğru şekilde
ifade edilmesi önemlidir. Sözü edilen bu üç öğrenme alanı, öğrenme-öğretme sürecinin her
aşamasını ilgilendirdiği için hemşirenin etkin bir eğitimi planlayıp uygulayabilmesi bu
alanların özelliklerini kavraması ile mümkündür.

7.7. İçerik Planı Hazırlama
Eğitimin amaç ve temel hedefleri belirlendikten sonra ihtiyaç duyulan bilgi ve
bahsedilecek ana konular seçilir. Ana konulara karar verdiğiniz zaman, bu bilgiler mantıklı bir
sıraya dizilmelidir. Sonra her temanın ne kadar ayrıntıya ihtiyaç duyduğunu düşünüp, karar
verilmelidir. Hangi bilgileri hatırlatılmalı, hangi bilgiler dikkati çekmek için kullanılmalı ve
hangi bilgiler referans olarak gösterilmeli gibi.
7.7.1. İçerik ve İçerik Düzenleme
İçerik; eğitim programının hedeflerine ulaşabilmek için öğretme-öğrenme sürecinde
öğrenenin kazanması istenilen bilgi, beceri, tutum ve davranıştır. İçerik, hedef davranışlara
göre düzenlenmeli, hedefin düzeyi dikkate alınmalıdır. İçerik basitten karmaşığa, kolaydan
zora, somuttan soyuta, birbirlerinin önkoşulu oluş özelliklerine göre hem kendi içinde hem de
dersin diğer konularına göre sıralanmalıdır. İçerik düzenlemede iki boyut vardır.
Mantıksal düzenleme; İçerik daha önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde
düzenlenerek kolay uygulanabilir niteliğe kavuşturulur. Bu tür düzenlemede bazı kavramlar
merkezi bir yere yerleştirilerek, diğer kavramlar için ön koşul olarak hizmet verirler.
Psikolojik düzenleme; Yeni öğrenilecek bilgi, anlamlı bir bütün içinde verilmelidir.
İçerikte yer alan davranışsal özelliklerin, basitten karmaşığa doğru yapılandırılarak
tanımlanması ve düzenlenmesi önemlidir. Böyle bir hiyerarşide, her yetenek, sonraki daha
karmaşık becerilerin temel düzenlemesidir. Öğrenenin ilgi ve gereksinimleri içerik seçiminde
temel alınmaktadır. Bu yaklaşımda kuramdan çok uygulamaya ağırlık verilir.
7.7.2. Belirtke Tablosu Düzenleme
Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla, program içeriğinin bir
çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu/hedef-içerik çizelgesi denir. Belirtke tablosu;
yatay boyutta konuların kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve birbirinin
önkoşulu olarak yakın çevre ve zamandan uzağa doğru sıralandığı, dikey boyutta ise
hedeflerin aşamalı olarak bulunduğu ve içerikle hedefler arasındaki ilişkilerin gösterildiği bir
tablodur. Bu tablo özellikle sınama durumlarının belirlenmesinde gereklidir. Belirtke
tablosunun oluşturulurken; öğretim hedefleri belirlenir(genelde dikey boyuta yazılır), ders
içeriği belirlenir (genelde üst tarafta yer alan yatay boyuta yazılır).
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Belirtke Tablosu (Hedef- İçerik Çizelgesi)
İçerik/Konular

Toplam ağırlık:
%

Hedefler
Bilişsel

Duyuşsal

Psikomotor

1.
2.
3.
4.
Toplam ağırlık:
%
7.7.3. İçeriğin Düzenlenmesinde Kullanılan Stratejiler
Doğrusal programlama yaklaşımı: Tyler ve Bloom tarafından geliştirilen içerik
düzenleme yaklaşımıdır. Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul
öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılır. Özellikle aşamalılık
özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Örneğin; matematik, fizik, kimya, biyoloji vb. olduğu
gibi. Bu tür içeriklerde bir ünite öğrenilmeden sonraki ünitenin öğrenilmesine geçilmemelidir.
Sarmal programlama yaklaşımı: Bruner tarafından geliştirilmiştir, içerik doğrusal
bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, gerektikçe tekrar edilebilir. Bazı
konuların her yıl tekrarlanması gibi. Bu tekrarlarda tercihen konuyu sadece hatırlatmaktan çok
kapsamı da genişletilir. İçeriği bu tip yaklaşımla hazırlanmış programlar daha esnektir. Ancak
öğrenilecek konular ve öğrenme süresi kontrollüdür. Özellikle dil öğretim programlarının
içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmaktadır.
Modüler programlama yaklaşımı: Vygotsky tarafından geliştirilmiştir, konular
öbekler halinde düzenlenir. Bu öbeklerin birbiriyle ilişkili olması beklenemez. Bu programla
öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından
esnektir, ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği taşır.
Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. Her modül, kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı
yaklaşımla düzenlenebilir. Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir; önemli
olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Canlılar modülü madde ve enerji modülü,
istatistiğe giriş modülü vb. olduğu gibi. Hizmet içi eğitim programlarında sık kullanılır.
Piramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı: Piramitsel yaklaşımda; ilk yıllarda
geniş tabanlı konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve
daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşıma göre içerik, ayrıntılı ve kesin bir biçimde
belirlenmiş konular bütününden oluşur. Program esnek değildir. Bilgiler karmaşık ve özel bir
formata büründürülür ve konuların kapsamları giderek daralır. Öğrencinin programa
başlamadan önceki ve programı bitirdikten sonraki durumu kesinlikle bilinmektedir. Öğrenci,
o programı bitirdikten sonra uzman olur. Dewey'in savunduğu bir yaklaşım olan çekirdek
yaklaşımda ise ortak üniteler, temalar, dersler belirlenir. Bunları her öğrenci alır. Daha sonra
ilgi duyduğu üniteleri, dersleri seçebilir.
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Konu ağı-proje merkezli program yaklaşımı: John Dewey'in savunduğu bir içerik
modelidir. Konu Ağı- Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir
harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu
yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler.
Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir.
Sorgulama merkezli program yaklaşımı: Dewey'in
savunduğu
bir
diğer
yaklaşımıdır. İçerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım
öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi
görüşe göre temellendirilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık
alanlarına ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenir. İçerik düzenlemede veliler,
eğitimci, öğrenen ve uzmanlar birlikte çalışabilir.
İçerik Seçiminde Dikkate Alınacak Ölçütler


Kullanım sıklığı: Yaşamın değişik aşamalarında gerekli olan bilgi, tutum ve
becerilerin gelişmesine temel oluşturacak konulara ve yazılı metinlerde kullanım
sıklığı en çok olan sözcüklere yer verilmelidir.



Nitelik: Bilgi, tutum ve becerilerin eğitim yoluyla kazandırılmasına önem
verilmelidir. Nitelikle ilgili ölçü, araştırmalar sonunda ortaya çıkmalıdır.
Önemlilik: Suni solunum konusu üzerinde durulması gereken önemli konulardır.
Kullanım sıklığı çok fazla olmasa bile yaşamsal önemi olduğu için programlar
içinde yer almalıdır.
Evrensellik: Uzun süre insanlara yararlı olan bilgi, tutum ve beceriler ortaya yeni
çıkanlardan daha değerlidir. Aynı şekilde, daha geniş coğrafi alan üzerinde yararlı
olan bilgi, tutum ve beceriler sınırlı bir bölgedekinden daha değerlidir.
Verimlilik: Eğitimde verimlilik, çok önemli konuların seçiminde değerli konuların
programda yer alması ve zamana bağımlı olarak öğretimin etkili olarak
yapılmasına bağlıdır. Konu seçiminde verimlilik, büyük oranda etkili öğretime
bağlı kalmaktadır.
Zorluk: Okul dışında öğrenilmesi zor olan bilgi, tutum ve beceriler okulda
öğretilmeli, bu tür zorluk değeri olan konular programda yer almalıdır.
Eğitsel gereklilik: Nüfusun genelinde olmadığı gözlenen gerekli bilgi, tutum ve
beceriler okul programının içeriğinde yer almalıdır.
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Uygulamalar
1. Aşağıda sıralanan davranışsal hedeflerin bileşenlerini (performans-koşullar-ürün-ölçüt)
bulunuz.






Hemşire, ameliyat setini hatasız bir şekilde sıralarına uygun olarak dizecektir.
Öğrenci, gerekli malzemeleri kullanarak, kenar ölçüleri verilmiş olan bir
çokgenin tüm kenarlarını %5'lik bir hata payı ile çizecektir.
Öğrenci, ağız bakımı için gerekli malzemeleri, çoktan seçmeli bir sınavda
doğru olarak işaretleyecektir.
Öğrenci bir İngilizce ses kaydını dinledikten sonra, dinlediği diyalogu telaffuz
hatası yapmadan aynı şekilde sözel olarak tekrarlayacaktır.
Öğrenci verilen bir konuda, akıcı ve anlaşılır şekilde, en fazla iki gramer hatası
ile 300 kelimelik bir kompozisyon yazacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Eğitim hedeflerini oluşturmanın yararlarını açıklayınız.
2. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan bir kadına kendi kendine meme muayenesi
hakkında eğitim yapmayı planlıyorsunuz. Bilişsel-duyuşsal ve psikomotor alana
yönelik hedef örnekleri yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eğitim planlamada hedeflerin belirlenmesi ve içerik planın hazırlanması çok
önemlidir. Hedefler, öğrenme-öğretme süreci sonunda kazanması istenen bilgi, beceri ve
tutumdur. Hedeflerin belirlenmesinde eğitimci ve öğrenen işbirliği yapmalıdır. Öğretilecek;
içeriği, metodu, materyalleri seçmeden önce öğrenenlerden ne beklendiği bilinmelidir.
Eğitimin planlanması, sürecin etkin yönetilmesini sağlar, öğretim etkinliklerinin
hatasız ve sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Yazılı belge olduğu için bilimsel bir
kanıt oluşturur, eğitimleri görünür kılar.
Unutmayalım; "Söz uçar yazı kalır"

179

Bölüm Soruları
1.

Hemşire hasta eğitimi yaparken amacını belirlemek için hangi soruyu sorar?
A. Ne derece
B. Nasıl
C. Niçin
D. Ne zaman
E. Kim

2.

“Öğrenci hemşirenin ağız bakımını doğru bir şekilde yapmasını sağlama” hedefinin
taşıdığı özellikler hangileridir?
1. Hedef istenilen öğrenmeyi göstermektedir.
2. Hedef öğrenen merkezlidir.
3. Hedef konu başlığı şeklindedir.
4. Hedef tek bir davranışı göstermektedir.
5. Hedef anlaşılır bir ifadeye sahiptir.
A. 1-2-3
B. 2-4-5
C. 1-2-5
D. 2-3-4
E.1-4-5

3.

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alan hedeflerinin alt basamaklarından biridir?
A. Sentez
B. Kurulma
C. Niteleme
D. Kılavuzla yapma
E. Örgütleme

4.

Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi bilişsel alana yöneliktir?
A. Kendi kendine meme muayenesi yapma
B. Tedavinin etkilerini bilmek isteme
C. El yıkama tekniğini doğru şekilde uygulama
D. İzolasyon önlemlerinin önemini kavrama
E. Sigarayı bırakma yöntemlerinin etkili olduğuna inanma

5.

Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi duyuşsal alana yöneliktir?
A. Hemşirelik eğitiminde tarihsel olayları kronolojik olarak sıralama
B. Hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olması gerektiğini savunma
C. Hemşirelikte yüksek lisans programının amacını ifade etme
D. Ülkemizde var olan doktora programlarını söyleme
E. Florence Nightingale hemşirelik müzesini gezme
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6.

“Becerilerin istenilen nitelikte ve sürede yapılması” psikomotor alanın hangi
basamağında yer alır?
A. Kurulma
B. Kılavuzla yapma
C. Mekanizma
D. Duruma uydurma
E. Karmaşık işlevler

7.

Aşağıdakilerden hangisi içerik belirlemede dikkate alacağımız bir kriter değildir?
A. Kullanım sıklığı
B. Nitelik
C. Evrensellik
D. Ekonomiklik
E. Zorluk

8. Eğitim planında yer alması gereken öğeleri sıralayınız.
9. Hedef yazarken yapılan hatalardan beşini sıralayınız.
10. İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan program yaklaşımlarından birini açıklayınız.

Cevaplar
1.

C

2.

E

3.

A

4.

D

5.

B

6.

E

7.

D
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hemşire olarak hangi ortamlarda eğitim yapıyorsunuz? Ortamın düzenlenmesinde
eğitimcinin rolü olduğunu hiç düşündünüz mü? Hangi faktörler eğitim ortamını etkiler?
Eğitim ortamının taşıması gereken temel özellikler ve eğitim ortamı oluşturulurken dikkat
edilmesi gereken ilkeler nelerdir?
Bu bölümde, eğitim ortamını oluşturan ögeler ve etkileyen faktörler ayrıntılı olarak
açıklanmakta, ortamın etkinliğini artırmaya yönelik bilgi ve uygulamalardan söz edilmektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Eğitim Ortamı Düzenleme
Yaklaşımları

Eğitim ortamının
düzenlenmesinde kullanılan
yaklaşımları bilecek
Eğitim ortamını etkileyen
faktörleri açıklayacak
İdeal bir eğitim ortamının
fiziksel özelliklerini
açıklayacak
Sosyal ve psikolojik olarak
uygun bir eğitim ortamı
yaratmada istekli davranacak

Eğitim Ortamını Etkileyen
Faktörler
Fiziksel Ortamın
Düzenlenmesi
Sosyal-Psikolojik Ortamın
Düzenlenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar







Ortam
Fiziksel çevre
Sosyal çevre
Motivasyon
Güdülenme
Disiplin
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Giriş
Eğitimin uygulanmasını etkileyen pek çok faktör vardır. Eğitim ortamı da bunlardan
biridir. Eğitim ortamı fiziksel, sosyal ve psikolojik özellikleriyle canlı, dinamik bir ortamdır.
Eğitimci, katılımcı ve fiziksel mekân özellikleri ortamı oluşturan ögelerden birkaçıdır. Her bir
ögeye ilişkin değişkenler, öğrenmeyi olumlu yönde etkileyebildiği gibi engel de oluşturabilir.
Eğitimde bu faktörlerin dikkate alınması ve ortamın istenen özellikler açısından düzenlenmesi
öğrenme hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.
Hemşirelerin eğitim yaptıkları ortamlar çok çeşitlidir ve farklı özellikler taşır. Okul,
hasta odası, hastane, iş yeri, ev ve buna benzer birçok alanda eğitim gerçekleştirilir. Bu
farklılık, seçenekleri artırması açısından olumludur ancak her ortamın yapısı ve özelliği
değiştiği için ortamın kontrolünü de zorlaştırır. Bundan dolayı eğitim planlanırken eğitimin
nerede yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
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8. EĞİTİM ORTAMININ DÜZENLENMESİ
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ortam, bir kimsenin veya topluluğun yaşayışını
etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünüdür. Eğitim ortamı, eğitim
etkinliklerinin yerine getirildiği alan ve zaman şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda,
çevre ayarlaması, eğitim durumu olarak da açıklanan eğitim ortamı, eğitsel etkinliklerin
meydana geldiği, öğretme-öğrenme sürecindeki iletişim ve etkileşimin gerçekleştiği kişi, araçgereç, tesis ve örgütlenme gibi öğelerin oluşturduğu çevre olarak tanımlanmaktadır. Eğitim
ortamı bilgi iletişiminin yer aldığı, öğrenenin etkileşimde bulunduğu, eğitim-öğretim
etkinliklerinin meydana geldiği yerdir.
Eğitim ortamı, sınıftaki fiziksel ve davranışsal ögeleri içerir. Amaçlara ulaşmaya en
uygun fiziksel düzenlemeler, çok yönlü hazırlıklara dayalı etkili bir eğitim-öğretim planı, bu
planı uygulayan eğitimci ve öğrenenin davranış örüntüleri ortamın öğeleri olarak
sınıflanabilir. Eğitim ortamı, fiziksel özellikleri, öğrenci katılımını, konulara uygun öğretme
ve öğrenme yöntemlerini, eğitim teknolojisini, zamanı, öğretmenin niteliğini, kişiler arası
etkileşimi, pekiştireç, ipucu, dönüt-düzeItmeyi ve değerlendirmeyi kapsayan zengin bir
atmosferdir.
Eğitim ortamları, bireylerin sağlığını geliştirme ve hastalık risklerini azaltma amacıyla
öğrenmelerini sağlayan çevrelerdir. Hemşirenin eğitimci olarak yer aldığı ortamları tanıması,
eğitim uygulamalarını etkileyebilen çevresel etkenleri dikkaete almasını sağlar. Her ortamda
hangi faktörlerin etkili olduğunu tanımlamak ve bu faktörlerin bireyi, eğitimciyi ve öğrenmeöğretme sürecini nasıl etkilediğini bilmek önemlidir.

8.1. Eğitim Ortamı Düzenleme Yaklaşımları
Eğitim ortamında istenen düzeyde bir düzenin sağlanması, eğitimcilerin
sorumluluğudur. Eğitim ortamının düzenlenmesinde yapılması gereken ilk iş, eğitim öncesi
planlama yapmaktır. Planda yer alan basamaklar; hazırlık, eğitim, değerlendirme evreleridir.
Hazırlık evresi: Hangi davranışların kazandırılacağı, kullanılacak araç ve gereçler
belirlenir. Katılımcılar hakkında bilgi toplanır.
Eğitim evresi: Katılımcılar birbiriyle tanıştırılır. Eğitim etkinlikleri açıklanır.
Katılımcıların beklentileri öğrenilir. Hedef davranışlar açıklanır. Konuya dikkat çekilir, konu
örneklerle açıklanır. Özetleme yapılır, alıştırma/ödev verilir, kapanış ile sonlanır.
Değerlendirme: Hedef davranışlara ne derece ulaşıldığını ortaya çıkaracak etkinlikler
belirlenir. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlıkta ne yapılacağına karar verilir.
Eğitim ortamının yönetiminde benimsenen bazı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar;
geleneksel, tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel yaklaşımdır:
Geleneksel yaklaşım: Geleneksel anlayışın hakim olduğu yaklaşımdır. Eğitimci,
tasarlayıp hazırladığı bir takım davranış kurallarına öğrenenlerin boyun eğmesini ve bu
kuralları harfiyen yerine getirmesini bekler. Eğitimcinin odağı, gerçekleştirmek istediklerini
öğrenenlere nasıl yaptırabileceğidir.
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Tepkisel yaklaşım: İstenmeyen davranışlara tepki gösterilerek uygulanan yaklaşımdır.
Amaç, istenmeyen durum veya davranışların değiştirilmesidir. Bu modele sık başvuran
eğitimcilerin eğitimi iyi yönetemedikleri, tepkisel davranışın iletişimi zorlaştıracağı ve fırsat
ve ortam olduğu zaman karşı tepkiye yol açabileceği öne sürülmektedir.
Önlemsel yaklaşım: Geleceği kestirmeye, istenmeyen davranışı ve sonucu olmadan
önlemeye dayanır. Sorunların ortaya çıkmasına olanak vermemek için yapılacak
düzenlemeleri içerir. Eğitim ortamının, öğrenenlerin uygun olmayan davranışlarını inceleme
ve düzeltmede davranışsal yöntemler kullanılarak yönetilmesidir. Bu yaklaşım, istenmeyen
davranışlara imkân vermeyen sosyal bir sistemin oluşumuna neden olur.
Gelişimsel yaklaşım: Öğrenenin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olan eğitimi
gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Eğitim ortamı, öğrenenlerin kişisel ve psikolojik
gereksinimlere dayanılarak yönetilir. Öğrenen, birey ya da grup şeklinde öğrenme etkinlikleri
için yönlendirilir. Yaklaşım, sadece eğitimci davranışı ile sınırlanmamaktadır, konu ve
yöntem açısından öğrencilerin düzeylerine uygun bir öğretimi hedefler.
Bütünsel yaklaşım: Bahsedilen modellerin tümünü kullanmaya dayalı genel bir
yaklaşımdır. Duruma göre tepkisel, önlemsel olunan veya karşıdaki kişilerin gelişim
özelliğine göre izlenen karma bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımların hiçbiri tek başına sürekli
olarak kullanıldığında yeterli olmayacaktır. Her bir yaklaşımın kullanılabileceği farklı
durumlar vardır. Bu farklı yaklaşım türleri incelendiğinde; eğitimcinin girişimleri, amaca
ulaşmada izleyeceği yollar farklı olsa da planlı bir süreçle öğrenende davranış değişikliği
yaratmanın esas hedef olduğu görülmektedir.

8.2. Eğitim Ortamını Etkileyen Faktörler
Eğitimin yapıldığı ortamlarda, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin başarısını etkileyen
faktörler; bireysel, çevresel kurumsal ve eğitimciye bağlı değişkenler olarak sınıflandırılabilir.
8.2.1. Öğrenene Ait Faktörler
Bireylerin demografik özellikleri, gelişim düzeyi, okuryazarlığı, öğrenmeye hazır
oluşu gibi özellikleri eğitimi etkiler. Hemşire eğitimciler, her tipte hastalara karşı hazırlıklı
olmalıdır. Hemşire “bilinmesi yararlı” bilgilerden çok “bilinmesi zorunlu” olanları öğretmeye
öncelik tanımalı, her şeyi öğretmeye çalışmamalı, hastanın/bireyin gereksinimine uygun
bilgiler vermelidir. Hastanelere başvuran hastalar, sağlık sorunlarından dolayı endişelidir ve
öğrenmeye daha az isteklidir. Büyük olasılıkla her seferinde farklı bir hemşire ile görüşürler,
bu yüzden, hasta hangi dönemde olursa olsun hastalığın genel kavramları üzerine odaklanılır,
belirti ve bulgular, tedaviye yönelik bilgi verilir. Hemşire, hastayla hangi nedenle görüşürse
görüşsün, süre ne kadar kısa olsa bile hastanın bilgilerini güçlendirmelidir. Yatan hastalar, o
anda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulamadıkları için bilgilerin kalıcılığı azalmaktadır.
Hemşirelerin “daha az yaparak”, ama “daha çok öğreterek” yaptığı uygulamalar yararlıdır.
Bireyin sağlık durumu: Sağlığı iyi olan kişinin kaygısı düşük düzeydedir ve
öğrenmeye daha yatkındır. Hastalığı olanların ise yorgunluk, rahatsızlık, kaygı gibi belirtileri,
hastanın ve ailesinin hastalıkla ilgili algısı, bireyin öğrenme yeteneğini olumsuz etkiler.
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Hastanede yatanlar için, kişisel kontrolün kaybı, mahremiyet eksikliği ve sosyal izolasyon, öz
bakım becerilerinin kazanılmasına yönelik eğitimlere aktif katılımı etkileyen bir durumdur.
Birey ile görüşme: Hastayla görüşme duruma bağlı olarak değişir. Eğer hastanede
yatıyorsa, daha sık görüşme şansı vardır; haftada bir, birkaç günde bir, hatta bazı cerrahi
bölümlerde birkaç saatte bir bile olabilir. Kısalan yatış süresi, hemşirelerin hastalarla daha az
görüşmesi, dolayısıyla eğitime daha az zaman ayrılması ve eğitime daha az istekli olmaları
anlamına gelmektedir. Eğer ev ortamında eğitim veriliyorsa, ziyaretin süresi, ödenecek ücret
veya aynı gün içinde görülecek hasta sayısı gibi nedenlerden dolayı daha sınırlıdır. Ayaktan
bakım, kısa ve aralıklı görüşmeleri içerir, hasta her seferinde aynı hemşire tarafından
görülmeyebilir. Rehabilitasyon ortamları, hastayla yakın ilişki ve öz bakım yeteneklerini
değerlendirme fırsatı veren, uzun görüşmelere imkân sağlar.
Bireyin gelişim düzeyi, dil yeteneği, okuma-yazma düzeyi, engeli ve kültürel inancı:
Özel gruplara, birden fazla dilin konuşulduğu, eğitimsiz veya farklı kültürdeki gruplara
yapılan eğitimde kullanılan yöntem ve araçlar kişilerin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
Eğitimsel stratejiler geliştirilirken popülasyonun homojenliğine dikkat etmelidir.
Bireyin eğitime karşı tutumu: Eğitimin amacı, bireylerin tedaviye uyum sağlaması ve
öz bakım becerisi kazanmasıdır. İçsel kontrollü bireyler, sağlığı üzerinde kişisel kontrolünü
sürdürmeyi tercih eder, sağlığına önem verir ve eğitime açıktır. Dışsal kontrollü kişiler ise tam
tersine, sağlığının kontrolünü ilgili kişilere bırakmayı tercih eder, eğitime aktif olarak
katılmaları için motive edilmeleri gerekir. Birey, eğitimi önemli bulursa, dikkati öğrenmeye
odaklanır. Eğer öğretilenlerin kendi yaşam biçimi ve sağlığıyla ilgili olduğunu düşünmezse,
öz bakımına katılmak ve öğrenmek için daha az istekli olur.
Eğitimin başarısında etkili kaynaklar: Bireyin maddi kaynakları dikkate alınmalıdır,
çünkü önerilen hizmeti, yiyeceği, ilaçları veya gerekli cihazları alabilmesinde maliyet
önemlidir. Aile üyeleri ve birey için önemli kişiler, bireyin öz bakım etkinliklerinde destek
olur ve öğrenme sürecini etkilerler.
8.2.2. Çevresel Faktörler
Eğitim için fiziksel ortam mevcut olsa bile bazı durumlarda zaman ve mesafe
engelleyici faktör olabilmektedir. Hastanelerde, pek çok alana yönelik uzmanlara kolaylıkla
ulaşılabilmektedir. Hasta bekleme salonları, küçük grup veya bireysel eğitim için rahat bir
ortam olarak kullanılabilir. Konferans salonları uygundur, sadece eğitim amaçlı
kullanılmıyorsa, eğitim takvimi önceden ayarlanmalıdır. Hastanın diğer tıbbi girişimlerine
öncelik verilirken eğitime ayrılan alan genellikle sınırlıdır.
Ulaşılabilirlik: Eğitim yerinin tüm katılımcılar tarafından kolayca bulunabilecek ve
ulaşılabilecek bir yerde olması gereklidir. Mümkün olduğunda toplu taşıma araçları ile
ulaşılabilecek yerler seçilmelidir.
Amaca uygunluk: Eğitim ortamının katılımcıların sayısına uygun olması çok
önemlidir. Çok büyük konferans salonlarında 10-15 kişilik bir grupla eğitim yapmak oldukça
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olumsuz sonuçlar doğurur. Diğer yandan küçük salonlarda çok sayıda katılımcının sıkışık bir
biçimde oturtulması da eğitimin kalitesini düşürmektedir. Eğitim için hareketli bir alan
gerektiğinde eğitim ortamının sabit oturum alanlı dizili sıra alanlardan oluşan konferans
salonun gibi bir alanda yapılması da etkinliğine zarar verecek, uygulama olanağı
tanımayacaktır.
Teknoloji kullanımına uygunluk: Teknolojinin hızla önemli bir yer edindiği
günümüzde, eğitim ortamının kullanılan teknoloji ve öğretim materyaline uygun biçimde
düzenlenmesi önemlidir. Hemşirelik eğitiminde kullanılan yeni teknolojik materyaller, uygun
alan ve erişime uygun çevre oluşturulması için önceden hazırlanmalıdır. Hizmetiçi eğitim,
klinik öğretim, hasta eğitimi gibi alanlarda sıklıkla kullanılan projeksiyon cihazının yeri,
perdenin konumu, bilgisayarın bulunduğu yer ve diğer açılardan gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
Temel ihtiyaçlara uygunluk: Eğitim ortamının tuvalete yakın, yeterince askı bulunan,
katılımcılara ulaşabilecekleri bir telefonu olan, dinlenme odalarına yakın, ekipmanların
depolandığı yere kolay ulaşılabilecek (kağıt, kalem vs. ), ara ikramların kolayca yapılabildiği,
rahat sandalye ve masaların bulunduğu, öğle yemeğinin rahatça verilebildiği bir yer olması
gereklidir.
Eğitim sürecini destekleyen ve geliştiren kaynaklar: Bireylerin sağlığının
sürdürülmesinde, eğitimci hemşireler ile birlikte diğer sağlık üyeleri de (hekim, diyetisyen,
psikolog, uğraşı terapisti, fizyoterapist, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı, kişisel
yardım grupları) görev alır. Sivil toplum örgütleri, bilginin yayılmasında ve eğitim için fon
sağlamada en uygun kaynaklardır. Hemşireler, bu kaynakların organizasyon çalışmalarına
katılabilirler.
Eğitim programların geliştirilmesini destekleyen veya engelleyen yapısal özellikler:
Var olan bir programa devam ederken ulaşım süresi, giderler, zamanlama ve ulaşılabilirlik
göz önünde bulundurulmalıdır.
8.2.3. Kurumsal Faktörler
Sağlık sektöründe eğitim, sunulan diğer hizmetlerden ayırmamalıdır. Eğitimin gelir
getirmemesi, uygulanabilirliği önündeki en büyük engeldir. Günümüzde gerek yataklı servis
veya gerek polikliniklerde gerçekleştirilen eğitimler için, sigorta şirketleri ödeme
yapmamaktadır. Genellikle eğitim için herhangi bir bütçe ayrılmamakta ve hasta eğitimi için
gerekli para “genel havuz”dan sağlanmaktadır. Kurumun eğitime verdiği değer, bu
programlara sağlanan maddi desteği belirlemektedir. Bu nedenle, uygulama alanlarındaki
hemşire eğitimciler kurumsal kısıtlamalarla karşılaşmaktadır. Öğretim materyalleri
geliştirmek için kaynak veya bütçe yetersizliği yaşanmaktadır veya konuyu anlatmak için
gereken zaman ayrılamamaktadır.
Yönetimin eğitime bakışı: Yöneticilerin, eğitime karşı tutumu, eğitimin başarısını son
derece etkiler. Yönetimden, eğitim için gerekli kaynakları sağlama konusunda destek olması
beklenir. Sağlık bakımı veren kurumlarda eğitim, nitelikli bakımın bir parçası olarak
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değerlendirilmelidir. Hasta eğitimi uygulamalarının gideri, hastalık sıklığının azalması, yaşam
kalitesinde artış, tekrar yatışın önlenmesi veya sağlık sistemindeki diğer hizmetlerin
gereğinden fazla kullanımının azalması ile dengelenir. Sağlık kuruluşu olmayan yerler
(örneğin iş yerleri), iş güvenliği ve çalışanların sağlığını geliştiren eğitim programlarını
destekleyerek işgücü kayıplarını dolaylı olarak azaltabilirler. Yöneticilerin çalışanlarına veya
hastalarına sunulan eğitim hizmetlerine verdikleri değer, kurum içindeki eğitim programının
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.
Eğitime ayrılan zaman: Eğitsel ortamdan bağımsız olarak, zaman değerli bir kaynaktır
ve eğitimlerde önemli bir etkendir. Her erişilebilir fırsatı kullanabilmek için yoğun bir çaba
gösterilmelidir. Hastaların sağlık sistemi ile olan temas süresi, ekonomik nedenlerden dolayı
giderek azalmaktadır. Kurum içinde eğitime ayrılan zaman da genellikle azdır.
Eğitimi gerçekleştirmek için kullanılan kaynaklar: Hemşire istihdamı, görsel-işitsel
araçların alımı, uygun ortamın sağlanması yeterli kaynak ile mümkündür. Kaynakların
yokluğunda, eğitimin sürekliliği ve bilgilerin kalıcılığını sağlama olanağı azalır. Standardize
edilmiş eğitim materyallerinin kullanımı ve sağlık sektörleri arasında kaynakların paylaşımı
ile alt yapı için gereken giderler ve eğitime gereken zaman azalır.
Sağlık ekibi üyelerinin eğitime desteği: Eğitim becerisine sahip hemşirelerin olması,
eğitimin sağlık hizmetlerine entegre edilmesi için yeterli değildir, bu ancak hekimlerin ve
diğer sağlık profesyonellerinin desteği ile mümkün olmaktadır. Sağlık bakım kurumlarında
hekimlerin ve diğer meslektaşların desteği, eğitimin başarısını artırmak, meslektaşlar arasında
iyi iletişim ve olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek, bakımın devamlılığını sağlamak için
gereklidir.
Hemşirelerin eğitimci rolündeki uzmanlığı: Hemşirelik lisans programı, okullara göre
farklılık göstermekle beraber, eğitimle ilgili temel bilgileri içermekte ancak, hemşireleri farklı
sağlık bakım ortamlarına yönelik eğitim etkinlikleri konusunda yeterince hazırlamamaktadır.
Hemşireler, eğitimi bir görev olarak algılamakta; bireyin yeni beceriler geliştirmesini
destekleyen katılımcı ve uygulamalı eğitimden çok bilgi vermeye yoğunlaşmaktadır.
Alışkanlık ve davranışları değiştirmek zordur. Hemşireler sağlığın korunması, tedavi edilmesi
ve geliştirilmesine yönelik hizmetlerde eğitimin önemi ve gerekliliğini benimsedikçe eğitimci
rollerine daha iyi hazırlanacaklardır.
8.2.4. Eğitimciye Ait Faktörler
Hemşirenin temel görevi ve yasal olarak da sorumluluğu olan işlevlerinden biri
sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumu eğitmektir. Bu işlevler, eğitim programı hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek gibi birçok etkinliği içermektedir. Hemşire, eğitimci rolü ve
örnek oluşturan pozisyonu nedeniyle birey ve topluma dönük gerçekleştirdiği tüm eğitimlerde
bir eğitimci olarak bu özellikleri taşımalıdır. Bu yönlerini geliştirmek için yaşam boyu
öğrenmeyi benimseyerek yeniliklere ve gelişime açık olması gerekir. Hemşirenin bir eğitimci
olarak etkinliği, onun yalnızca öğretme yeteneğine sahip olmasına bağlı olmayıp, kendini bu
rolde donanımlı hissetmesine bağlıdır.
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Eğitim ortamını yöneten kişinin bazı özeliklere sahip olması beklenir. Bu özellikler
entelektüel, kişilik ve sosyal özellikler olarak sınıflandırılabilir. Entelektüel özellikler; genel
kültür, mantıklı olma, analiz-sentez yapabilme, sezgi gücü, hayal kurabilme, muhakeme
yapabilme, konsantre olabilme, açık olma vb. kişilik özellikleri; iyi bir insan olma, empatik,
saygılı, samimi, dengeli, uyumlu, dikkatli, tarafsız, dürüst, girişken, dinamik, kararlı, düzenli,
ciddi olma vb., sosyal özellikler; dış görünüm, hitap edebilme, grubu anlayabilme, iş disiplini,
iş birliği, vb., olarak örneklendirilebilir. Ayrıca eğitim ortamını yönetebilmesi için eğitimcinin
liderlik özelliklerine de sahip olması gerekir.
Bir eğitimcinin sahip olması gereken yeterlilikler üç ana başlık altında toplanabilir:
Alanında uzmanlık; konusu ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmayı içerir. Öğretme yetkinliği;
eğitim becerileri, öğretim yöntem ve araçlarını kullanma, sunum ve sahne becerilerini içerir.
Kişilerarası ilişkilerde yetkinlik; kişisel özellikleri ve iletişim becerilerini içerir.
Eğitimci, eğitim ortamının kontrolünü sağlamak için farklı yönetim tarzları benimser:
Otoriter eğitimci; güce dayanan ilke ve kuralların uygulanmasıyla oluşan yönetim
anlayışını benimser. Eğitimci tüm gücü elinde toplar, isteklerinin koşulsuz yerine
getirilmesini bekler, yapılmamışsa ceza verir. Eğitimci, en iyi bilen kişi olarak görülür.
Öğrenenlerin amaçlara ulaşmak için zorlanması ve sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğine
inanır. Bu eğitimciler eğitim ortamındaki koşulları, hedeflere azami düzeyde ulaşmak üzere
düzenler ancak, öğrenenlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir girişimde bulunmazlar.
Koruyucu eğitimci; eğitimci öncelikli olarak öğrenenleri korumaya çalışır.
Öğrenenleri bağımlı hale getiren bir yaklaşımdır. Bu tür bir yaklaşımda “Siz yapamazsınız
ben yardım etmeliyim” anlayışı hâkimdir.
Destekçi eğitimci; bireylerin desteklendiği yönetim anlayışını benimser. Bu anlayışa
göre eğitimci bireyleri, özgeçmişleri, değerleri, beklentileri ve deneyimleri itibarıyla tanır ve
onlara kendilerini geliştirmeleri için önderlik eder. Bu yaklaşımda holistik bakış açısıyla
destekleyici bir tutumu benimsemek ve öğrenenin etkin olmaya, sorumluluk almaya,
öğrenmeye katılmak istediklerine ve iş birliğine yatkın olduklarına inanmak söz konusudur.
Destekçi eğitimci herhangi bir performansın gerçekleşmesinde engellerin kaldırılmasına
dayalı bir yaklaşım sergiler.
Birlikçi eğitimci; öğrenenlerin kendi kendini yönetme ve denetlemesine fırsat verir.
Birlikte çalışmaya dayalı bir ortam oluşturmaya çalışır. Katılımcıların üretken bir şekilde
çalışabilmelerine olanak sağlar ve böylece yaratıcılıklarının artacağına inanır.
Serbest eğitimci; kendisine başvurulduğunda görüşlerini söyler, gerekirse kaynak
kişileri, diğer araç ve gereçleri sağlamaya çalışır. Öğrenenler kendi amaçlarını kendileri
belirler, sorunlarını çözmek için kendileri uğraşır.
Demokratik eğitimci; eğitim ortamında bulunan kişilerin ihtiyaç ve isteklerini azami
düzeyde karşılar ve eğitimin amaçlarına azami düzeyde ulaşmasını sağlayacak düzenlemeler
yapar. Eleştiri ve aşağılamalardan kaçınır, sorumlulukları paylaşarak ve paylaştırarak
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öğrenenlerin kendine güvenini geliştirmeye çalışır. Hata yaptıklarında hatalarını düzeltmeleri
için cesaretlendirir.
Mükemmel eğitimcilerin ortak özelliği, yeteneklerini sürekli geliştirmeleridir. Yaratıcı
eğiticiler, bazı teknikleri kullanarak öğrenmenin etkisinin arttırır:
Bilgiyi heyecanla sunmak: İyi bir eğitimci, konu hakkında öğrenenin heyecan
duymasını sağlar. Konu ne kadar iyi planlansa ve ne kadar açıkça sunulsa da eğer monoton bir
şekilde verilirse, dinleyiciler sıkılır. Ses tonunu yükseltip alçaltma, vurgulama, yüz ifadesi ve
jestler kullanma, gruptaki herkesle sık sık göz teması sağlama, gerekiyorsa yer değiştirme
dinleyiciyi etkiler ve dikkatini çeker. Beden dili ve hareketler fazla kullanılırsa dikkat dağıtır.
Mizahı kullanmak: Pek çok yaratıcı eğitimci, öğrenenin dikkatini çekmek ve
canlandırmak için mizahı bir teknik olarak kullanır. Mizah, mahcubiyet duymadan hatalar
yapabilmeye izin verir ve öğrenme ortamında hoşgörüyü destekler. Mizah, geleneksel
öğretme yöntemlerini güçlendirir ve günlük yaşama dair komik örnekler, hassas konularla
ilgilenirken duyulan kaygıyı azaltabilir. Uygun mizah, eğitimciyi gruba yakınlaştırır ve ortamı
yumuşatır. Ancak zoraki espri yapılmamalı, asla hiç kimse mizah malzemesi olmamalı,
aşağılama ve alay etme şeklinde espri yapılmamalıdır.
Konuya uygun yöntem kullanmak: Çoğu eğitimcinin tercih ettiği bir öğretme şekli
vardır ve öğretilecek konuyu düşünmeksizin aynı yaklaşımı sergiler. Seçilen yöntem,
öğrenenin ihtiyacından çok eğitimcinin ilgisine göre seçildiğinde, öğrenme ciddi şekilde
sınırlanır. İyi bir eğitimci, yöntemi öğretilecek konuya uygun şekilde adapte eder, öğrenenin
ihtiyacına göre esnek davranır, en iyi öğrenmeyi sağlamak için farklı yöntemler kullanır.
Sorun çözme aktiviteleri seçmek: Eğitim aktiviteleri, katılımcıların eleştirel
düşünme ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmelidir. Hastalar, özellikle kronik bir hastalığı
olanlar kendi durumundaki değişikliklere uyum sağlayabilmek için problem çözme becerisine
ihtiyaç duyarlar. Hasta olduklarında ya da acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini bilmek
isterler. Hastalar ve aileleri, yaşam değişikliği ve düzenleme yapabilmek için daha fazla
bilgiye gereksinim duyar. Eğitimci bu nedenle olası durumlarda doğru tepki verme, eleştirel
düşünme ve analiz etmesi için öğrenme fırsatları tasarlar ve yönetir. Beyin fırtınası yöntemini
kullanır ve geleneksel olmayan öğretme yöntemleriyle olası çözümleri değerlendirir.
Rol model olmak: İyi bir eğitimcinin özelliklerinden biri de, rol model olmasıdır.
Eğitimci, konusunda deneyim sahibi ve karmaşık yetenekleri öğretmede becerili olduğunda,
güvenilir bir rol model olur. Rol modelin inandırıcılığı, eğitimcinin söylediği ve yaptığının
uygunluğuna bağlıdır. Eğitimcinin davranışları bireye uygunsa ve olumlu etkilenirse davranışı
taklit edecektir.
Anekdot ve örnekler kullanmak: Yaratıcı eğitimciler, konuları kavratabilmek için
hikaye, masal ve örnekler kullanır. Anekdotlar, eğlendirici, dikkat çekici ya da üzücü olsun,
durumu kavramada, tartışılan konuyu aydınlatmada ve daha iyi etkileşim kurmada çok
değerlidir. Karışık konuları anlatacak basit örnekler öğrenmeyi kolaylaştırır. Geçmiş
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deneyimlerle ve öğrenenin bilgi tabanıyla ilgili örnekler, öğretilen konu ile bağlantı kurmayı
sağlar.
Teknolojiyi kullanmak: Yaratıcı eğitimciler, öğrenme-öğretme işini çeşitlendirmek
ve zenginleştirmek için teknolojiyi ve teknolojinin avantajlarını kullanarak kendilerini sürekli
geliştirirler. Farklı teknolojilerin kullanımı, öğrenenlerin kişisel ihtiyaç ve öğrenme stillerine
uygun şekilde eğitim sağlar. Teknoloji, eğitim-öğretimi daha uygun, kabul edilebilir ve
erişebilir yapar. Yaratıcı eğitimciler geleceğe bakar, teknolojiyle barışıktır.
Olumlu destek vermek ve kabul etmek: Öğrenenlerin fikirlerini, düşüncelerini veya
yaptığı işleri övmek ve kabul eder şekilde onaylamak, kelimelere dökmeden gülümseyerek
başıyla onaylamak, güven verici şekilde sırtını sıvazlamak, öğrenenin katılımını ve
performansını artırmak için cesaretlendirecektir. Küçük bir başarıyı bile ödüllendirmek, teşvik
edici olabilir, diğer taraftan reddetmek de motivasyonu düşürür. Bireyden deneyimlerini
diğerleriyle paylaşmasını istemek olumlu etki yaratır. Birisi için yeterli olan destek diğeri için
yetmeyebilir. Ödüller değer sistemiyle yakından ilgilidir. Belirgin bir övgü sürekli katılımı
olan birini etkilemezken, çok daha azı başkasında olumlu etki yaratabilir. Desteklerin
etkisinin geçici olduğu unutulmamalıdır, istenilen davranış ile ödül arasındaki açık ilişki,
desteği daha anlamlı kılar. İnsanlar kabullenildiği ortamlarda daha iyi öğrenirler. Öğrenmede
sadece fiziksel ortam değil, kabul ve destek sağlayan psikolojik atmosfer de çok önemlidir.
Eğitimciler, sadece bilgi veren bireyler değildirler, kolaylaştırıcı, uzman ve koçluk özellikleri
ile de öğrenenleri etkilerler.
Organize etmek ve yönlendirmek: Bilgiler mantıklı biçimde organize edilmeli,
amaçlar açıkça belirtilmeli, izlenecek yollar anlaşılabilir şekilde verilmelidir. “Öğrenilmesi
gerekli” bilgiler, “Öğrenilse yararlı olur” konularından daha fazla olmalıdır. İlk ve son
öğrenilen, en akılda kalandır. Bilgiyi planlamak ve verilecek konunun sırasını belirlemek
önemlidir.
Geri bildirim vermek ve almak: Geri bildirim karşılıklı bir süreçtir. Öğrenenden
bilgi almak kadar öğrenene bilgi vermek için de kullanılan bir stratejidir. Eğitimci de öğrenen
de performanslarının kalitesi hakkında bilgi alma ihtiyacındadır. Öğrenen geri bildirim isteme
konusunda desteklenmelidir. Kişiliğe yönelik damgalama yapmadan (zeki, inatçı, isteksiz,
dikkatsiz) davranışa yönelik geri bildirim verilmelidir. Geri bildirim almak da oldukça
önemlidir. Pozitif ya da negatif, sözlü ya da sözsüz olsun, geri bildirim öğrenme sürecine
ilişkin fikir verir. Eğitimci geri bildirim almak için “Sorunuzu cevaplayabildim mi?” “Bu
konu anlaşıldı mı?” “Tekrar açıklamamı ister misiniz?” ya da “Size daha nasıl yardımcı
olabilirim” gibi sorular sormalıdır. Baş sallama, gülümseme, şaşkınlık içeren bir bakış ya da
anladığını gösteren bir kaş çatış gibi ifadelere dikkat edilmelidir. Geri bildirim alırken,
reddetmeden, tartışmadan ve savunmaya geçmeden dinlenilmeli, geri bildirim veren kişiye
teşekkür edilmelidir.
Tekrar etmek: Tekrar etme yöntemi dikkatli kullanıldığında, öğrenmeyi güçlendiren
bir yoldur. Tekrar etme, bilginin kalıcılığını arttırır. Çok kullanılırsa can sıkıntısına ve
gerilime neden olur. Acele etmeden yapıldığında, öğrenenin önemli noktaları fark etmesini
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sağlar. Tekrar, yeni ve zor konular işlendiğinde özellikle önem kazanır. Tekrar etme, basit
hatırlatıcı bir yöntem olarak öğrenilen bilgileri bir daha gözden geçirmeye veya devamlı
pratik yapmaya olanak tanır. Öğrenenin kendini değerlendirmesine, kendi yeteneklerine ve
öğrenme stillerine bağlı olarak bireysel hızlarıyla kendilerini geliştirmesine yardım eder.
Önemli noktaları özetlemek: Özetlemek, hangi konuların işlendiği, amaçlar ve
konuların birbirleriyle ilişkisi ve ulaşılmak istenen sonuç hakkında bilgi verir. Özetleme,
anahtar fikirleri tekrar hatırlatır ve öğrenenin bütünü görmesine yardım eder. Özetleme
bilginin hafızada kalmasını güçlendirir, önceki bilgiler ile sondakilerin birleştirilmesini sağlar.
Yeni bir konuya geçmeden önce kapanış yapılır.

8.3. Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
Eğitim ortamının fiziksel özellikleri; ışık, temizlik, ısı, oturma düzeni, katılımcı sayısı,
duvar ve eşya renkleri, gürültü düzeyleri, görünüm ve donanım vb. gibi özelliklerden
oluşabilir. Planlanan hedef ve davranışlara ulaşmada ortamın fiziksel özelliklerinin etkisi göz
ardı edilmemelidir. Çünkü hem eğitimci ve hem katılımcı/öğrenen içinde bulunulan fiziksel
alanın etkisindedir, fiziksel yapı hedef davranışları kazandırmada destekleyici ya da
engelleyici olabilir.
Araştırmalar, eğitimcilerin öğrenenlerle eşgüdüm ve etkileşimlerini artıracak
nitelikteki eğitim ortamlarının daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bir eğitimin etkililik
ölçütünün göstergesi, eğitim ortamlarındaki eğitimsel hareketlilikle ilişkilidir. Çünkü eğitimin
ham maddesi olan öğrenenlerin bilgi, beceri, tutum, davranış değişikliği ve sosyal gelişimini
sağlayan eğitim-öğretim etkinlikleri, eğitimin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde teknoloji ile
donatılmış eğitim ortamlarında gerçekleştirilir. Eğitim ortamı, sınıf, derslik, anfi, laboratuar,
spor salonu ve kütüphane, klinik ortam, yaşam alanı gibi pek çok farklı alandan oluşabilir.
Farklı konuların öğretilmesi ve öğrenilmesini kolaylaştıran, eğitim teknolojisi ile donatılmış
eğitim ortamları hem eğitimci hem de öğrenen için çok önemlidir. Özellikle hemşirelik
eğitimi dikkate alındığında uygulamalı eğitimin gerçekleştirilebilmesi için uygun donanım ve
gerçeğe yakın ortamların oluşturulması davranış kazanımının nitelikli olması açısından
oldukça önemlidir. Bu nedenle mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanımında gerekli
materyallerin, uygun öğrenme ortamının ve ikliminin oluşturulmasında hemşire eğitimci
sorumluluk almaktadır. Klinik öğretim ve hasta eğitimi genellikle klinik alanda ya da klinik
alan içinde yaratılan eğitim ortamlarında gerçekleştirilmesi nedeniyle bu alanların etkin birer
eğitim alanına dönüştürülmesi için fiziksel hazırlıklar yapılması gerekir.
Eğitim ortamının fiziksel yapısı, çok yönlü etkileşimi sağlayacak şekilde ve planlanan
hedef davranışlara göre düzenlenmelidir. Örneğin kavrama düzeyinde hedef davranışlar
kazandırılacak ve tartışma yöntemi kullanılacaksa, katılımcı sayısının 20’yi aşmaması sayı
fazla olduğunda ise gruplara bölünmesi gerekebilir. Ayrıca öğrenenle göz iletişimi sağlamak
için U ya da yarım daire şeklinde oturulmalıdır. Eğitim ortamında tartışma, panel, açık oturum
gibi tekniklerin kullanılmasında da sınıf düzeni değiştirilmelidir. Farklı öğrenme biçimleri,
farklı öğrenme ortamlarını gerektirir. Düşünme ve analiz gerektiren öğretim çalışmaları için
sessiz-sakin bir ortama ihtiyaç duyulur. Ancak kullanılan öğretim yöntemi, hareket ve
etkileşim gerektiriyorsa daha geniş mekânlarda çalışmak gerekir. Bilgisayar temelli bir
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öğrenme gerçekleştirilecekse ihtiyaç duyulan eğitim ortamı çok daha farklı olacaktır. Bu
nedenle etkili bir eğitim ortamı oluşturulurken esnek kullanım, yalıtım, aydınlatma kontrolü,
bilgisayar ve teknolojik araç-gerek kapasitesi gibi faktörleri dikkate almak gerekmektedir.
Eğitim ortamının fiziksel düzeninin nasıl olacağına karar verirken;





Hareketin olacağı alanları belirlemek,
Katılımcının eğitimciyi kolayca görebildiğinden emin olmak,
Öğretim araç-gereçlerine zaman kaybetmeden ve dikkat dağıtmadan ulaşmak,
Katılımcıların bütün etkinlik ve yöntemleri görüp katılabilecek durumda
olduklarından emin olmak önemlidir.

8.3.1. Oturma düzeni
Oturma düzeninin öğrenen davranışlarına etkisini değerlendiren araştırmalar, klasik
oturma düzeninden çok konuya ve hedef davranışlara göre düzenlenen ortamlarda
katılımcıların daha rahat hissetiğini ve etkin katılımın daha fazla olduğunu göstermektedir.
Oturma düzeni eğitimde kullanılacak yönteme ve eğitimci-katılımcı; katılımcı-katılımcı
etkileşimine göre kararlaştırılmalıdır. Farklı oturma düzenleri;
 U düzeni
 Kafe düzeni
 Tiyatro düzeni
 Klasik sınıf düzeni
 Toplantı odası/konferans düzeni
 Zik zak düzeni
 Kare düzeni
 Dörtlü masa grupları (küme) düzeni
 Yuvarlak masa düzeni
 Yuvarlak sandalye düzeni
 Yarım daire düzeni
 V düzeni olarak sıralanabilir.
Eğitim ortamını düzenlerken ve oturma planını yaparken aşağıdaki durumlar göz
önüne alınmalıdır:







Oturma düzenini eğitim programına ve eğitim amaçlarına göre seçmek gerekir.
Sandalyelerin rahat ve yeterli sayıda olması önemlidir. Bireylerin oturacak yer
bulamaması onları rahatsız eder ve orada istenmediklerini düşünmesine neden
olur.
Sandalyelerin yüksekliğinin ayarlanabilir olması gerekmektedir. Katılımcılar
birbirinden farklı boy ve kilo özelliklerine sahip oldukları için sandalyeleri
kendilerine göre ayarlayabilmelidir.
Not almak, yazı yazmak, bilgisayar kullanmak ve çalışmak için eğitim
ortamlarında masa tercih edilmelidir. Böylece su vb. gibi içecekleri de masaya
koymak mümkün olur.
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Eğitim ortamının yeterince ferah bir yer olması önemlidir, katılımcılar üst üste
sıkıştırılmış gibi hissetmemelidir.
Oturma düzeni, hareket etmeyi ve geçişleri engellememelidir.

Bunların dışında eğitim ortamının hasta odası olması durumunda, hasta ve ailesi için
uygun oturma alanlarının belirtilen özelliklere göre hazırlanması gerekmektedir. Hasta yatakta
yatmak zorundaysa uygun posizyon verilerek hastanın rahatı bozulmaksızın eğitime
odaklanma ve katılımı için en uygun koşullar sağlanmalıdır.
8.3.2. Büyüklük
Eğitimin gerçekleştirileceği alanın büyüklüğü, katılımcıların ve eğitimcinin kolayca
hareket edebileceği, herkesin birbirini rahatlıkla görebileceği ve birbirini işitebileceği
büyüklükte olmalıdır. Ayrıca oda büyüklüğü, görsel materyalin herkes tarafından rahatça
görülebilmesine uygun olmalıdır. Alanın ihtiyaç duyulandan çok büyük olması öğrenenin
kaybolmuş hissi yaşamasına ya da kendisini etkili hissedememesine neden olabilir. Ya da çok
küçük bir alanda gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim sürecinde öğrenen kendisine alan
yaratmada zorlanarak huzursuzluk hissedebilir.
Eğitim alanının büyüklüğü kadar esnek bir fiziksel yapısı olması da önemlidir. Eğitim
ortamında video izleme, bilgisayar kullanma, rol oynama, küçük ve büyük grup tartışmaları
yapabilme gibi etkinlikleri yapabilecek esneklikte düzenlemeler yapılabilmesi, eğitim
ortamının çok amaçlı kullanılabilmesini sağlar. Örneğin, hastalarla grup eğitimi yaparken rol
oynama tekniği kullanmayı planlayan bir hemşirenin fiziksel alanda sahne olarak
kullanabileceği bir alanın olması gerekir. Hemşirenin rol oynama yönteminin kullanımının
ardından katılımcıların dikkatini sahne yerine başka bir alana çekmesi gerekebilecektir.
Fiziksel alanın ona bu değişimleri yapmada imkân sağlayacak biçimde öncesinden
hazırlanması gerekir.
8.3.3. Aydınlık-Renk
Eğitim ortamı içinde öğrenmeyi önemli ölçüde artıran diğer bir etken ise
aydınlatmadır. Işık düzeyi ve ışık kaynakları öğrenmeyi önemli ölçüde artırır, yetersiz
aydınlatma, parlama, gölge vb. etkenler öğrenen performansını düşürür. Ortamda öncelikle
doğal aydınlatma tercih edilmelidir. Doğal aydınlatma sağlayabilmek için pencerelerin büyük
olması ve ışık alması önemlidir. Doğal aydınlatma yeterli değilse değişik aydınlatma
yollarından yararlanılabilir. Aydınlatmanın az ya da çok olması gözü yorma, dikkati dağıtma,
güdülememe gibi sorunlar yaratır. Tümüye karanlık ortamlar kadar tümüyle aydınlık ortamlar
da eğitim açısından uygun değildir. İhtiyaca göre ışıklandırmanın azaltılıp çoğaltılabilmelidir.
Karanlık bir alanda yetersiz ışıkla insan vücudunda yaşanan değişimler, algı ve fiziksel
performansta zayıflamaya, dinamik hızda yavaşlamaya neden olabilirken fazla ışık kaynağı ile
de uyaranın yoğun olması ile kısa sürede dikkatte dağılmaya ve odaklanamamaya neden
olabilir.
Aydınlatma ile uyumlu olarak kullanıldığında renk, etkin kullanılabilecek bir öğedir.
Bir öğrenme ortamındaki renkler zihinsel ve fiziksel durumun uygun hale gelmesine yardım
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eder. Bu nedenle eğitim ortamı hazırlarken renklerin etkilerini bilerek uygun renk seçimi
yapılmalıdır. Genelllke pastel tonda renklerin kullanımı tercih edilir. Örneğin, pastel
tonlardaki sarı ve turuncu renk öğrencilerin yalnız çalışmasını gerektiren mekânlarda, mavi ve
kırmızı renk görsel sunu zeminlerinde, sanat etkinlikleri ve sergi düzenlemelerinde, mavi,
yeşil, gri, bej renk bilgisayar laboratuarları gibi görsel ve zihinsel çaba gerektiren öğrenme
ortamlarında kullanılılır.
8.3.4. Isı-Havalandırma
Ortamın ısısı, dikkati, rahatlığı ve etkinliği etkileyen önemli bir etmendir. Ortam
ısısının uygunluğu öğrenenlerin yaşına göre farklılık gösterebilir. İdeal bir eğitim ortamı
otomatik ısı kontrol sistemine sahip olmalıdır. Aynı zamanda insanların vücut ısılarının
etkisiyle ortamın ısısı bir süre sonrasında değişeceğinden ortam ısısının değiştirilebilir olması
gerekir. Araç-gereçlerin çok olduğu öğretme-öğrenme ortamlarında soğutma olmalıdır.
Havalandırma açısından düşünüldüğünde yüksek tavanlı eğitim ortamları,
havalandırma açısından daha sağlıklıdır. Ortamın havasız kalması, katılımcıların eğitime olan
ilgi ve katkısını olumsuz yönde etkileyecektir. Hava temizliği rahat nefes alınabilmesi,
eğitimci ve öğrenenlerin dikkatli olabilmesi, etkin olabilmesi için uygun oksijenlenmenin
sağlanması için gereklidir. Bu nedenle eğitim ortamları sık sık havalandırılmalıdır.
8.3.5. Ses-Gürültü
Etkili ve verimli bir öğretme-öğrenmenin başarılmasının önemli etkenlerinden biri de
sessiz, düzenli ve katılımcı bir eğitim ortamıdır. Böyle bir eğitim ortamı hem eğitimcinin
yönlendirmesi hem de öğrenenin katılımı sağlanabilir. Eğitim ortamında ses düzeni ses
dalgalarının yayılmasını sağlayan bir etkendir. Ortamın içindeki ses düzeyi kulağa zarar
vermemeli aynı zamanda iletişimi de güçleştirmemelidir. Öğrenme ortamının gürültülü olması
yorgunluk, dikkati toplayamama gibi sonuçlar doğuracağından gürültüyü engelleyici
düzenlemeler yapılmalı, yankının önlenmesi içinde zemin döşemesi, tavan yüksekliği, duvar
yapısı vb. dikkate alınmalıdır. Eğer gürültü eğitim ortamı içindeyse eğitimci bu gürültüyü
bastırmak için sesini yükseltmemeli, ortam yalıtım malzemeleri, ses emici düzeneklerle
desteklenmelidir. Örneğin hemşire hastaya verilecek eğitim esnasında başka bir hastanın
oluşturduğu gürültü önlenemezse hastanın eğitime odaklanması güçleşecektir. Klinik ortamda
gerçekleştirilen bir hizmetiçi eğitimde hemşirenin dışarıdan gelen sesleri algılaması, iş
alanından koparak eğitime odaklanmasını engelleyecektir. Bu nedenle eğitim ortamı dışındaki
seslerin yalıtılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak eğitim ortamı içinde oluşabilecek
olumsuz etki yaratabilecek seslerin önlenmesi için zemininin halı kaplı olması, sürekli hareket
halinde olan kalıtımcı ve öğreticinin ayak seslerinin engellenmesi açısından önemlidir. Ayrıca
yürürken gıcırdamayan, sandalye ya da masaların çekildiğinde rahatsız edici sesler
çıkartmayan bir zemin olması da katılımcıların dikkatinin toplanması açısından yararlıdır.
Tavan, zemin, duvar ve mobilyaların akustik yapıyı ve seslerin kolayca duyulmasını
engellemeyecek biçimde seçilmiş olması önemlidir.
Özetle, eğitim ortamının fiziksel düzeni, eğitimci ve öğrenenin odaklanmasını
kolaylaştırmak, fiziksel olarak rahat ettirmek ve eğitime motive etmek yönünden önemlidir.
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Eğitim ortamının fiziksel hazırlığı eğitim amaç ve hedefleri belirlenmesinin ardından eğitim
öncesi planlanmalıdır.

8.4. Sosyal ve Psikolojik Ortamın Düzenlenmesi
Eğitim ortamı düzenlenirken fiziksel donanım ve hazırlıklar kadar oluşturulan sosyal
ve psikolojik çevre eğitim sürecinde özellikle duyuşsal alan hedeflerine ulaşılması açısından
önemlidir. Eğitimde olumlu bir atmosfer oluşturmak ve öğrenenleri cesaretlendirip
destekleyici bir psikolojik ortam yaratmak eğitimcinin önemli sorumluluğudur.
Eğitim ortamı öğrenenlerin demokrasi kültürünü yaşayarak öğrendikleri bir ortam
olmalıdır. Eğitimcinin demokratik tutum ve davranışlara sahip olması, eğitim ortamındaki
olumlu iklimin ön koşuludur. Demokratik eğitim ortamının özellikleri şöyle sıralanabilir:







Öğrenen merkezli eğitim
Öğrenenler arasında saygı ve paylaşma
Öğrenme konusunda yardımcı iletişim
Eğitim etkinliklerine katılım
Çoğunlukça alınan kararlara saygı göstermek
Eğitim sürecinin parçası olmaktan memnun olmak vs.

Olumlu bir grup ortamı oluşturulmasındaki amaç, eğitim süresince katılımcıların
kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaktır. Grup üyelerinin tümünün bilgi, beceri ve
deneyimlerinden yararlanarak birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunmaları sağlanabilir.
8.4.1. İletişim ve Davranış Yönetimi
İletişim insanlar arasında kurulacak her türlü ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Etkili
eğitim ortamı sağlanmasında ve yönetiminde başarılı olabilmek için eğitimci ve öğrenen
arasında etkili bir iletişim olması önemlidir. Eğitim ortamı içinde iyi bir yapı, öğrenenler ve
gruplar arasındaki iletişimin iyi olmasıyla kurulabilir ve geliştirilebilir. İyi bir yapının başarısı
büyük ölçüde çok yönlü iletişim kanalları kurulmasına ve bunların sağlıklı işleyişine bağlıdır.
Kopuk ya da dağınık görünen ilişkiler iletişim yoluyla belirli bir düzen içine sokulabilir. Bu
niteliğiyle iletişim, eğitim ortamında bireyleri birbirine bağlayan bir unsur olarak görülebilir.
Eğitimcinin eğitim sürecini başarılı bir şekilde yürütebilmesi, öğrenen ile kurabileceği
iletişimin niteliğine bağlıdır. Bu nedenle iletişim, eğitim ortamının hazırlanmasında
etkinliklerin yürütülmesinde yönetsel bir araç olarak da kabul edilebilir. İletişim, amaç,
gönderici, mesaj, kanal, alıcı ve etki gibi unsurlardan oluşan bir süreçtir. Aslında eğitim ve
öğretim sürecini de büyük ölçüde bu unsurların işlemesi ile gerçekleşen bir iletişim süreci
olarak görmek mümkündür.
Davranış yönetimi bireylerin, toplumun ya da kurumun normları doğrultusunda
davranmasını sağlamak için yapılan düzenleme ve denetim sağlama sürecidir. Burada amaç;
kişinin kendi kendini kontrol etmesini sağlamak, yaratılabilecek olumsuzluklardan
başkalarının etkilenmesini önlemek ve iletişimi kolaylaştırmaktır. Davranış yönetiminde
odak, eğitim sürecini aksatan olumsuz, istenmeyen davranışlardır. Olumsuz davranışa neden
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olan faktörler, başka biri ya da eğitimci tarafından yönlendirilen olumsuz davranış, çevre,
uyarılar, öğrenenin karakteristik özellikleri, ihtiyaçların karşılananamaması ve duygusal
tepkiler olarak sıralanabilir. Eğitimci, ortamı yöneten kişi olarak iletişim engellerini ortadan
kaldırmakla sorumludur.
8.4.2. Motivasyon (Güdüleme)
Motivasyon, öğrenmeyi sağlayan itici bir güç, güdü, istek, dürtüdür. Bireyi belirli bir
amaca doğru yönelten iç ve dış kaynaklı uyarandır. Güdüleme, insanı harekete geçiren ve
hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların düşünceleri umutları inançları kısaca arzu; ihtiyaç
ve korkularıdır. Öğrenenleri güdüleme her açıdan önemlidir. İyi ve etkili bir öğrenme için
motivasyon yani güdülenme gereklidir.
Güdülenme kaynağına göre içsel veya dışsal kaynaklı olarak meydana gelir. İçsel
güdü; merak, bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği, gelişme arzusu iken dışsal güdü; bir
öğrenenin eğitimci ya da destek kaynaklarınca cesaretlendirilip desteklenmesidir. Güdüleri
öncüllere göre sınıflandırmak da mümkündür. Birincil güdüler, biyolojik temelli dürtülere
(açlık, susuzluk, öğrenilmemiş güdüler) dayanan güdülerdir. İkincil güdüler ise, psikolojik ve
sosyal (sevecenlik ve birlikte olma isteği, sosyal onay, kendilik değeri ve başarı) temellidir.
Bu güdüler öğrenilmiş veya öğrenilmemiş olabilirler. Birincil güdüler gerçekleşmeden ikincil
güdülenme olmaz. Psikodinamik kuramda ise öğrenme insanın doğal bir gereksinimi olarak
tanımlanır. İnsanın kişiliğini geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için öğrenmek
zorunda olduğu, belirtilir. Bu kurama göre insan, doğumuyla birlikte gereksinmelerini
karşılayarak kişiliğini kazanmaya başlar ve bunu yaşam boyu sürdürür. Bu süreç içinde insan
sürekli öğrenir.
Öğrenenlerin güdülenmesi, geçmiş deneyimlerinden, inançlarından, dikkatinden,
uyarılma düzeyinden, ihtiyaçlarından, öğrenme amaçlarından, etkin katılımdan, kalıplaşmış
düşüncelerden, özgüven ve sosyal çevreden etkilenmektedir. Bu nedenle hemşire eğitim
ortamı oluştururken öğrenenleri güdülemek için bu faktörleri dikkate almalıdır.
Motivasyona konusunda pek çok bilimsel çalışma yapılmış, insanların güdülenmesini
etkileyen faktörler araştırılmış ve birçok kuram geliştirilmiştir.
Başarı ihtiyacı teorisine göre, ihtiyaçların öğrenmeyle sonradan kazanılabileceği ileri
sürülmektedir. Bu kurama göre insan, ilişki kurma, güç kazanma ve başarma şeklinde üç
ihtiyacının etkisi altında davranır, insanı ve toplumu en fazla etkileyen ihtiyaç, başarı
ihtiyacıdır. Başarılı olmayı çok isteyen insan, aynı derecede başarısız olmaktan da korkar.
Motivasyon açısından başarı ihtiyacının önemi, insanı harekete geçmekten alıkoyan
korkuların ortadan kaldırılması ve kendine güven duygusunun verilebilmesidir. Bundan sonra
insan harekete geçecektir.
Amaç kuramına göre kişilerin belirlediği amaçlar onların motivasyon derecelerini de
belirler. Amacın, belirli bir işin nesnesi olduğunu ifade edilir.
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Koşullandırma kuramına göre davranışlar, sonuçlar tarafından şartlandırılır. İnsan
sonuca göre davranışı tekrarlar ya da tekrarlamaz. İnsan kendine mutluluk veren davranışları
tekrarlarken acı veren davranışlardan kaçınır. Belli bir hareketin yapılışı devamlı
ödüllendirilirse o hareket ödüle bağlı bir refleks haline gelir. Tam tersi durumda bir hareket
devamlı cezalandırılırsa, o hareket bir süre sonra ortadan kalkar. Ancak ceza ortadan
kaldırılırsa kaybedilmiş olan hareket bir süre sonra tekrar canlanır.
Eğitimci öğrenenlerin motivasyonel durumlarını dikkate alarak ihtiyaç halinde
güdülemelidir. Eğitim ortamında güdü öğrenenin davranışlarının yönü, şiddeti ve kararlılığını
belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir. Öğrenme ortamında disiplin ve olumlu
iklimin sağlanması da öğrenenlerin motivasyonunu etkiler. Eğitimci öğrenenleri neyin
güdülediğini bilmeli ve desteklemelidir.
8.4.3. Disiplin
Disiplin, kişilerin yaşadığı toplumun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını
sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünüdür. Disiplin eğitimin amacına ulaşmasını sağlayan
ortak amaca hizmet için seçilerek konulmuş kuralları kapsar. Disiplin, olumsuz davranışların
meydana gelmesini önlemek için tutarlı ve kararlı davranışlarda bulunmaktır.
Disiplin, öz disiplin ve yükümlü disiplin olarak ele alınmaktadır. Öz disiplin; kişinin
içsel olarak kendisine yüklediği davranış yönelimlerinin bütünü, kurallar çerçevesindeki
yapısıdır. Yükümlü disiplin ise; kişiye başkaları (bireyler, kurumlar ya da toplumsal yapılar)
tarafından yüklenen uyulması gerekli kurallar bütünüdür. Eğitimde etkinliğin sağlanabilmesi
daha çok öz disipline bağlıdır. Bireyin içsel olarak disiplini sağlaması, başarılı olmasını
kolaylaştırır. Öz disiplin sağlanamadığı durumlarda eğitimci benimsediği yaklaşım
doğrultusunda disiplin sağlamaya odaklanır.
Disiplin sağlamaya ilişkin farklı görüş ve yaklaşımlar vardır:







Disiplin sağlamada en önemli faktör eğitimcidir. Eğitimci istenmedik davranışları
önlemede kendisi doğru model olmalıdır.
Eğitimcinin öğrenenlerin temel ihtiyaçlarını dikkate alması gerekir. Eğitimci
istenmeyen davranışlar olursa hemen fark edip müdahale edebilmelidir.
Eğitimci, bir öğrenenin istenmeyen davranışını düzeltince, bu olay diğer
öğrenenlerin davranışını etkiler. Eğitimcinin, eğitim ortamında olan biten her
şeyden haberdar olduğunu hissettirmesi gerekir.
Öğrenenlere kendini kontrol etmeleri adına destek sağlanmalıdır. Eğitimci
öğrenenleri cesaretlendirmeli ve bireysel olarak desteklemelidir.
Öğrenenlerin sorumlu davranış sergilemeleri ve disiplin sağlamak için eğitimci
başlangıçta beklentilerini açıkça belirtmelidir.

Disiplin sağlanamamasında bazı faktörler etkili olabilir:
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Verilen görevi yapamamak: Yönergeler açık ve anlaşılır olmadığı zaman öğrenen
ne yapacağı konusunda şüpheye düşebilir. Anlamakta güçlük çektiği bir işi
yapmaktan kaçar ve uyumsuz davranışlar göstermeye başlar.
Olumsuz önyargı: Öğrenenlerin bazıları eğitim öğretim yaşantılarına ön yargılı
yaklaşabilirler. Bu anlamda çaba harcamaktan çabuk vazgeçerler.
Akademik güvensizlik: Bazı öğrenenlerin öğrenme konusunda özgüvenleri güçlü
değildir. Geçmişte yaşadıkları akademik başarısızlıklar, onlarda öğrenilmiş
çaresizliğe yol açmıştır. Tekrar aynı başarısızlıkları yaşamamak için, ilgisiz
davranabilir ve öğrenmeden kendilerini soyutlarlar.
Duygusal problemler ve sosyal ilişkiler: Öğrenenlerin sosyal yaşantılarında
karmaşık bir süreç yaşamaları ya da öğrenen hasta ise içinde bulunduğu hastalık
süreci eğitime odaklanmalarını etkileyebilir. Duygusal anlamda huzurlu süreçte
olmayan birey eğitim ortamına uyum sağlayamayabilir.

Eğitim ortamında etkili ve yapıcı bir sosyal ve psikolojik ortam oluşturulması, eğitim
hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracağı gibi kalıcılığını da artırır. Eğitim ortamının
düzenlenmesi sırasında eğitim ortamının sosyal boyutu dikkate alınarak eğitimci-öğrenen,
öğrenen-öğrenen ilişkisi ve öğrenme koşullarını geliştiren ve destekleyen bir yaklaşımın
benimsenmesi gerekir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;


Katıldığınız hizmet içi eğitimlerin yapıldığı yeri, fiziksel ortam özellikleri açısından
değerlendiriniz. Yapılabilecek düzenlemeler hakkında eğitimci ve diğer katılımcılarla
beyin fırtınası yapınız.



Eğitimcinin sahip olması gereken özelliklerini düşünerek öz değerlendirme yapınız.



Katıldığınız eğitimlerde eğitimcinin disiplin sağlamak için kullandığı yaklaşımı
gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Yetişkin eğitiminde kullanılabilecek motivasyon yaklaşımları sizce nelerdir?
2. Sizce ortamın fiziksel özellikleri mi yoksa sosyal atmosferi mi eğitimi daha çok etkiler?
Arkadaşlarınızla tartışınız.
3. Hastanedeki eğitim ortamlarının uygunluğu konusunda kurumunuz çalışanlarıyla görüşme
yapınız, sonuçları yöneticinizle paylaşınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eğitim ortamı, hemşirenin eğitim etkinliklerini etkileyen önemli dinamiklerden biridir.
Eğitim ortamının düzenlenmesi sırasında kurumsal ve çevresel faktörler kadar eğitimci ve
katılımcı ile ilgili değişkenlerin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle eğitim ortamı ve
eğitim ortamının bileşenlerini, etkileyen faktörleri bilmek önemlidir. Hemşire; eğitim
yaklaşımlarını, ortamı oluşturan fiziksel, sosyal ve psikolojik etkenleri, öğrenenin öğrenme
gereksinimine uygun ortam özelliklerini bilmeli, bir eğitimci olarak sahip olması gereken
becerileri geliştirmelidir. Öğrenenin gereksinimleri ve motivasyon kaynaklarını belirleyerek
uygun yaklaşımları seçmek eğitimin başarısını artıracaktır. Bu bölümde eğitim ortamı, eğitim
ortamını oluşturan ögeler ve ortamı etkileyen bu faktörlerin nasıl uygun hale getirilebileceği
konusunda temel ilkeler hakkında bilgi verilmiştir.
Hemşire olarak yapacağınız sağlık/hasta eğitimi, hizmetiçi eğitim ve klinik öğretim
sırasında bu bölümde edindiğiniz bilgi ışığında eğitim ortamının kontrolünü sağlayacağınız ve
verimli/etkili bir ortam yaratacağınızı ümit ediyoruz.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eğitim ortamının yönetiminde benimsenen yaklaşımlarından birini açıklayınız.
Eğitim ortamını etkileyen kurumsal faktörler nelerdir? Sıralayınız.
Bir eğitimcinin sahip olması gereken yeterlilikler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Demokratik eğitimcinin özelliklerini yazınız.
İdeal bir eğitim ortamın fiziksel özellikleri nasıl olmalıdır?
Öğrenenin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun eğitim gerçekleştirmek isteyen bir
eğitimci hangi yaklaşımı benimsemiştir?
A. Geleneksel yaklaşım
B. Tepkisel yaklaşım
C. Gelişimsel yaklaşım
D. Önleyici yaklaşım
E. Bütünsel yaklaşım

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamında disiplin sağlanamamasının nedeni değildir?
A. Eğitimcinin otoriter davranış sergilemesi
B. Öğrenenlere yönerge verilmemesi
C. Öğrenenlerin öz güven eksikliği
D. Başarısızlık kaygısı
E. Akademik güvensizilik
8. Eğitimde birden fazla yöntem ve alan kullanmayı planlayan bir hemşire eğitimci
ortamının aşağıdaki hangi özelliğine öncelikle dikkat etmelidir?
A. Aydınlık ve ferah yapıda olmasına
B. Esnek ve değiştirilebilir yapıda olmasına
C. Huzurlu ve psikolojik açıdan rahat olmasına
D. Katılımcılarca ulaşılabilir olmasına
E. Gürültü ve ses yalıtımı bulunmasına
9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin fiziksel ortamı açısından uygun değildir?
A. Doğal havalandırma olması
B. Sandalyelerin sabit olmaması
C. Oda ısının merkezi olmaması
D. Büyük camların olması
E. Duvarların canlı renkte boyanmış olması
10. Aşağıdakilerden hangisi klasik eğitim sisteminde kullanılan oturma düzenidir?
A. Konferans düzeni
B. Küme düzeni
C. U düzeni
D. Yuvarlak masa düzeni
E. Yarım ay düzeni
Cevaplar
6. C 7.

A

8.

B

9.

E

10. A
208

KAYNAKLAR
1.

Aydın İ. (2014). Kamu ve Özel Sektörde Hizmetiçi Eğitim El Kitabı. 2. Baskı. Pegem
Akdemi Yayıncılık. Ankara.

2.

Başaran İ. E. (2005). Eğitim Psikolojisi (Gelişim, Öğrenme ve Ortam). Nobel Yayın
Dağıtım. 6. Baskı. İstanbul.

3.

Baştepe İ. (2009). Etkili Okulun Eğitim-Öğretim Süreci ve Ortamı Boyutlarının
Nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8(29): 76-83.

4.

Çifçili V. (2009). Sınıf İçi Disiplinde Otorite. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi.
11(1): 91-103.

5.

Dilekmen M, Ada Ş. (2005). Ögrenmede Güdülenme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Dergisi. Sayı:11: 114-123.

6.

Erden M, Akman Y. (2014).
Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretme). Arkadaş
Yayınları. 21. Baskı. İstanbul.

7.

Erdoğan İ. (2015). Sınıf Yönetimi. 17. Baskı. Alfa Yayıncılık. İstanbul.

8.

Hayran Z. (2010). Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Kavram Gelişimine
Etkisi. Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 158.

9.

Koç Y, Okumuş S, Öztürk B, Çavdar O, Doymuş K. (2014). Fen ve Teknoloji
Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki
Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 134-149.

10. Küçükoğlu A, Özerbaş M.A.(2004).
Eğitim Ergonomisi ve Sınıf İçi Fiziksel
Değişkenlerin
Organizasyonu.
edergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000110.
11. London F. (2009). No Time to Teach. Pritchett & Hull Associates, Inc. Atlanta, USA.
12.

O’Halloran V.E. (1997). Instructional Settings. Jones and Bartlett Publisher Inc. Ed:
S.Bastable Nurse as Educator. Jones and Bartlett Publisher Inc. pp: 318-340

13. Pimparyon P, Roff S, Mcaleer S, Poonchai B, Pemba S. (2009). Educational
environment, student approaches to learning and academic achievement in a Thai nursing
school. Medical Teacher, Vol. 22, No. 4.
14. Saarikoski M, Leino-Kilpi H, Warne T. (2002). Clinical learning environment and
supervision: testing a research instrument in an international comparative study. Nurse
EducationToday 22: 340-349.
15. Soemantri D, Herrera C, Riquelme A. (2010). Measuring the Educational Environment in
Health Professions Studies: A Systematic Review. Medical Teacher, 32.12, 947-952,
DOI: 10.3109/01421591003686229.
209

16. Sönmez V. (2015). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 8. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara.
17. Üredi I, Üredi L. (2007). Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme
Ortamının Oluşturulması. EDU.7(2).
18. Wulf C. (2010). Eğitim Bilimi. Çev. H. H Aksoy. Dipnot Yayınları 1. Baskı. Ankara.

210

9. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM/ÖĞRENİM STRATEJİLERİ
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ*

* Bu bölüm, Dr. Öğretim Üyesi Gönül BODUR tarafından hazırlanmıştır.
211

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
8. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM/ÖĞRENİM STRATEJİLERİ YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ
9.1. Temel Kavramlar
9.1.1. Öğretim Stratejisi
9.1.2. Öğretim Yöntemi
9.1.3. Öğretim Tekniği
9.2. Eğitim Sürecinde Kullanılan Öğretim Stratejileri
9.2.1. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
9.2.2. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
9.2.3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
9.3. Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Temel Öğretim Yöntemleri
9.3.1. Düz Anlatım
9.3.2. Soru-Cevap
9.3.3. Beyin Fırtınası
9.3.4. Tartışma
9.3.5. Örnek Olay Yöntemi
9.3.6. Gösterip Yaptırma
9.3.7. Rol Oynama
9.3.8. Sorun Çözme
9.3.9. Kavram Haritaları
9.3.10. Balık Kılçığı
9.3.11. Altı Şapkalı Düşünme
9.4. Öğretim Yöntemi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
KAYNAKLAR

212

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular








Öğretim Stratejisi, öğretim yöntemi kavramları nelerdir?
Eğitim sürecinde kullanılan öğretim stratejileri nelerdir?
Hemşirelik eğitiminde kullanılan temel öğretim yöntemleri nelerdir?
Hemşirelik eğitiminde kullanılan yöntemlerin yararları nelerdir?
Hemşirelik eğitiminde kullanılan yöntemlerin sınırlılıkları nelerdir?
Hemşirelik eğitiminde öğretim yöntemi seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?
Hemşirelik eğitimi etkinliklerinde amaca uygun yöntem kullanımı neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Öğretim stratejisi
ve yöntemleri ile
ilgili temel
kavramlar

Öğretim stratejisi ve yöntemleri
ile ilgili temel kavramları
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Eğitim sürecinde
kullanılan öğretim
stratejileri

Eğitim sürecinde kullanılan
öğretim stratejilerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik
eğitiminde
kullanılan temel
öğretim yöntemleri

Hemşirelik eğitiminde
kullanılan temel öğretim
yöntemlerini amacına uygun
kullanabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Gözlemleyerek/
Eğitim sunumu yaparak

Hemşirelik
eğitiminde öğretim
yöntemleri
seçiminde dikkat
edilecek noktalar

Hemşirelik eğitiminde öğretim Okuyarak/Araştırarak/Yaparak
yöntemleri seçiminde dikkat
edilecek noktaları
değerlendirebilmek/aralarındaki
ilişkiyi analiz edebilmek
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Anahtar Kavramlar






Öğretim stratejisi
Öğretim yöntemi
Öğretim Tekniği
Eğitim etkinlikleri
Hemşirelikte eğitim süreci etkinlikleri
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Giriş
“Eğer bir eğitimci nasıl öğretileceğini biliyorsa hangi konu alanı olursa olsun onu başarı
ile öğretilebilecektir”.
(M.Bilen)
Bilindiği gibi öğretim stratejileri, öğretme-öğrenme sürecinde hedeflere ulaşmayı
sağlayan ve öğretim yöntemlerinin seçimine yön veren genel bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Sümer’lerden ve Eski Yunan’dan beri süregelen, hazır bilginin öğrenciye öğretildiği, özünde
ezber olan öğretim stratejilerinin istenilen sonuçları vermediği 20.yüzyılda araştırmalarla
ortaya konmasına karşın, bugün hala geçerliğini korumaktadır. Oysa öğrenci, bilgi, beceri,
tutum ve davranışı neden ve hangi hedefe ulaşmak için kazanmak zorunda olduğunu bilmeli,
bunları sorgulayıp çözümleyerek uygulamaya geçirip değerlendirmeli, özetle, öğretmeöğrenme sürecine etkin şekilde katılmalı, öğretim stratejilerinin çıkış noktası da bu olmalıdır.
Zira öğretme-öğrenme sürecinin verimli olması, öğrenenleri edilgen olmaktan çıkarıp
harekete geçirebildiği, etkileşim sürecine katılımını sağladığı ölçüde artacaktır.
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9.HEMŞİRELİK
EĞİTİMİNDE
STRATEJİLERİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM/ÖĞRENİM

9.1. Temel Kavramlar
Yükseköğretim kurumlarında çağdaş eğitim anlayışıyla etkili ve verimli eğitim
etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,
öğretme-öğrenme sürecinde öğrenenleri düşünmeye,
sorgulamaya, tartışmaya, sorun çözme becerisi kazandırmaya ve kuramsal bilgilerini
uygulamalarına yansıtmaya yönlendiren eğitim etkinliklerini gerçekleştirilmesi ile
mümkündür. Hemşirelik eğitim programlarında yetiştirilecek hemşirelik öğrencilerinin bu
nitelikleri kazanması ve gelecekte eğitim etkinliklerine yansıtması ancak hemşire
eğitimcilerin etkileşim sağlayan etkili ve verimli eğitim etkinliklerini uygulama becerilerine
sahip olması ile mümkündür. Bu bağlamda eğitimcilerin amaca uygun eğitim etkinliklerini
belirlemede öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerini kavraması oldukça önemlidir.
Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında çağdaş hemşireliği ve çağdaş
öğrenme kuramlarını yansıtan yenilikçi öğretim stratejileriyle, hemşirelik öğrencilerinin
öğrenme yollarını değiştirmek gerekmektedir.
9.1.1. Öğretim Stratejisi (Öğretim Yaklaşımı)
Öğretim stratejisi, bir eğitimcinin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe
ulaşmak için seçeceği öğretim yöntemi ve tekniklerinin uyum içinde olduğu oldukça genel bir
yoldur. Bir başka tanımla, öğretme-öğrenme sürecine yön veren, öğretim etkinliklerinin
belirlenmesinden başlayıp değerlendirilmesine kadar tüm etkinlikleri içeren genel bir
yaklaşımdır.
9.1.2. Öğretim Yöntemi
İstenilen eğitsel amaçlara ulaşmak için eğitimci ve öğrenci etkileşimini sağlayacak
öğretim stratejilerine temellenen eğitim yoludur.
9.1.3. Öğretim Tekniği
Öğretim tekniği ise; öğretim yöntemlerinin uygulanma biçimidir. Öğretim
materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen yol olarak da
tanımlanabilir. Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır. Bazı
eğitimciler, öğretim yönteminin bir "öğretim tekniği" olduğunu savunurlarken, bazıları da
tekniği, daha geniş olan yöntemin içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar.
Literatürde bazı öğretim yöntemleri uygulamaya yansımış şekilleriyle öğretim tekniği olarak
yer almaktadır.
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9.2. Eğitim Sürecinde Kullanılan Öğretim Stratejileri
Öğretim yöntem ve tekniklerini irdelemeden önce eğitim sürecinde yöntem ve teknik
seçimine yön veren öğretim stratejilerini değerlendirmek gerekmektedir. Bu öğretim
stratejileri hemşirelik eğitiminde de sıklıkla yer almaktadır. Öğretim stratejileri eğitim
bilimleri alanında Jacobsen ve ark. (1985) de belirttiği gibi üç ana grupta toplanmaktadır.


Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi



Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi



Araştırma-İnceleme yoluyla Öğretim Stratejisi

Sunuş yoluyla
Genelden özele
bilgi aktarılır.

Buluş yoluyla
Öğrenci
problemi
çözmeye çalışır.

Araştırma
yoluyla
Öğrenci
araştırma
inceleme yapar.

9.2.1. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Bu strateji, eğitim kurumlarında çok yaygın bir şekilde bilginin aktarılması, kavram,
ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılmaktadır. Eğitimci merkezli bir stratejidir.
Asubel tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda öğrenmenin anlamlı olması için bilginin
mutlaka öğrenci tarafından bulunması gerekmez, birey kendisine sunulan bilgileri anlamlı
olarak öğrenebilir. Hemşirelik eğitiminde sıklıkla bu yaklaşım temelinde yöntemlere yer
verilmektedir.

Bu yaklaşımda;
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Öğrenen yeni bilgilerle geçmiş bilgileri arasında bağ kurar.
Öğrenen üst düzey düşünmelere yönelir.
Eğitimciler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri
yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit
ederler.
Bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olması gerekmektedir. Öncelikle, genel ilke ve
kavramlar verilir, bunu ayrıntılı bilgilerin kazandırılması izler.
Öğrenenlerin etkin katılımını sağlamak için eğitimci ve öğrenciler arasında yoğun
bir etkileşim olmalıdır.
Sunulan bilgiler bol örneklerle desteklenmelidir.
Sunulan bilgiler genelden özele doğru bir sıralama izlemelidir.
Bu yaklaşımın temelinde en sık kullanılan öğretim yöntemi düz anlatım
yöntemidir.

9.2.2. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Bu strateji, öğrenen etkinliğine dayalı öğrenenleri güdüleyen bir öğretim yaklaşımıdır.
Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’a göre birey kendi deneyimleri yoluyla yaparak,
yaşayarak öğrenir. Eğitimci, öğrencinin eğitim sürecine etkin katılmasını buluş yoluyla
öğretim stratejisi ile sağlayabilir. Eğitimcinin temel görevi öğreneni yönlendirmek ve cevabı
ona buldurmaktır.
Bu yaklaşımla eğitim, öğrenenlerin merakını uyandıracak bir problemle başlar,
öğrenen keşfetme heyecanıyla daha önce bilinmeyeni bulmaya çalışır. Burada eğitimcinin
görevi, sorulan soru ve verilen örneklerle öğrenenleri öğrenmeye hazır hale getirerek
öğrenenlerin konuyu analiz ve sentez yoluyla geliştirmelerini ve pekiştiricilerle öğrenenlerin
konu
hedeflerine
ulaşmalarını
sağlamaktır.
Bu yaklaşımın temelinde en sık kullanılan öğretim yöntemi beyin fırtınası yöntemidir.
9.2.3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
Bu strateji, izlenen yol öğrenenlerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren
sorun çözümleyici bir yaklaşımdır. Eğitim bilimci Dewey tarafından geliştirilmiştir. Buluş
yoluyla öğretim stratejisinden farkı bu stratejide var olan sorunun çözümü için sorun çözme
yaklaşımı uygulanır. Eğitimci, bu stratejide yol gösterici, yönlendirici ve rehber
konumundadır.
Bu yaklaşımın temelinde en sık kullanılan öğretim yöntemi sorun çözme ve örnek olay
yöntemidir.
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9.3. Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Temel Öğretim Yöntemleri
Eğitim sürecinde yöntem kavramı ele alındığında öğrenenlere yeni davranışları
kazandırma hedefinin nasıl gerçekleşeceği karşımıza çıkmaktadır. Eğitim hedeflerinin
gerçekleşmesi uygun bir yöntem seçimiyle mümkün olabilir. Hemşire eğitimcilerin,
öğrenenleri eğitimin hedeflerine ulaştırmadaki başarısı dinamik farklı öğrenme alanlarına,
öğrenenlerin öğrenme stillerine, kullanılan öğretim yöntemlerine ve bu yöntemlerin
etkinliğini arttıran öğretim materyallerine doğrudan bağlıdır. Bu nedenle her eğitim etkinliği
için tek bir yöntem ile değil; ilgili öğrenme hedefine uygun birden fazla yöntemin birbirleriyle
eş zamanlı kullanımı ile mümkün olacaktır.
Literatürde öğretim yöntemlerine ilişkin pek çok sınıflandırma yapılmıştır. Bu
sınıflandırmalar temelde, eğitim hedeflerine ve öğrenenlerin özelliklerine göre
şekillenmektedir. Günümüzde her eğitim etkinliği için özel öğretim yöntemlerinin kullanımı
gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu bölümde eğitimde ve dolayısıyla hemşirelik eğitiminde yaygın
kullanılan genel öğretim yöntemleri üzerinde durulacaktır.
9.3.1. Düz Anlatım
"Şayet eğitimin amacı sadece bir konuda veya alanda bilgi sahibi kılmaksa düz
anlatım yöntemini kullanmak tartışma yöntemini kullanmaktan çok daha iyidir. Yok, eğer,
eğitimin amacı sorun çözümleyecek nitelikte bazı yetenek ve hünerlerin geliştirilmesi ise, o
takdirde en yetersiz sınıf tartışması bile birçok düz anlatımdan daha üstündür."
B.Bloom
Düz anlatım yöntemi eğitimci merkezli bir öğretim yöntemi olup eğitim tarihinde ve
günümüzde en yaygın, en çok kullanılan ve aynı zamanda "en eski" niteliğini de taşıyabilecek
bir öğretim yöntemidir. Dolayısıyla, geleneksel bir yöntemdir.
Kullanımı
 Aynı anda birçok kişiye bilginin aktarılmasını sağlar.
 Etkinliklerin sunuluşunda, sözel bilgiler verebilmek için kullanılır.
 Etkili dinleme alışkanlığı kazandırır.
 Yeni, anlaşılması ya da ulaşılması güç konuların, temel kavram, tanım, teori ve
genellemelerin öğretilmesinde etkilidir.
 Konuların özetlenmesinde kullanılır.
 Kalabalık gruplar için uygundur.
 Öğrencileri güdüler.
 Kısa zamanda çok bilgi verir.
Kritik Özellikleri ve Sınırlılıkları
 Tek bir duyu organına (kulağa) yöneliktir.
 Eğitimci aktif, öğrenen pasif roldedir.
 Öğrenenleri ezberciliğe ve hazır bilgiye alıştırır.
Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
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Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı, konuşma dili uygun, açık, anlaşılır
olmalıdır.
Eğitimcinin konuya hâkimiyeti yüksek olmalıdır.
Anlatım mutlaka belirli bir konu sırası içinde (giriş-gelişme-sonuç) ve içerik
planına uygun anlatılmalıdır.
Ses tonu, jest, mimikleri ve beden dili öğrenenlerin dikkatini çeken şekilde
olmalıdır.
Süre kısa tutulmalı.
Öğrenenleri aktif kılacak farklı yöntem ve tekniklerle desteklenmeli.
Anlatılanların dikkatle dinlenilmesini sağlamak için konunun özeti mutlaka
yapılmalıdır.
Öğrenenlerle etkileşim farklı araç-gereçlerle desteklenmelidir.
Birden fazla duyu organına hitap eden diğer farklı yöntemlerle desteklenmelidir.

9.3.2. Soru-Cevap
Soru-cevap yöntemi düz anlatım yönteminden sonra yaygın kullanılan bir yöntemdir.
Bu yöntemin tarihte esas kullanıcısı, Antik Yunan filozofu Sokrates'tir. Onun idealist
felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü
örtülü ve uyur haldedir. Eğitimin görevi, her insanın kafasında var olan bu bilgilerin üstünü
açmak ve uyandırmaktır. Eğitim, sadece soru sorarak yapılmalıdır. Verilen cevaplara göre
yeniden sorular sorarak, insana, hiç bilmediğini tahmin ettiği bilgiler aktarılır.
Bu yöntem de eğitimci merkezli olmakla birlikte öğrenenin de eğitim sürecine etkin
katılımı vardır. Öğrenenlerin düşünmeye yönelterek farklı soru ve cevaplarla öğrenenlerin
analitik düşünme becerisini geliştirir. Soru-cevap yöntemini kullanan hemşire eğitimciler;
tamamlama soruları, hatırlama soruları, sentez yaptırma soruları, analiz ve karşılaştırıcı
sorular gibi soruları önceden hazırlayarak düz anlatım yöntemiyle beraber bu yöntemi daha
etkin hale getirebilir.
Kullanımı
 Öğrenenlerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirir.
 İyi hazırlanmış sorular, öğrenenlerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir.
 Sorular eğitimde tekrar ve pekiştirmeyi sağlar.
 Öğrencilerin katılımını artırır.
 Konuya ilgi çekmeyi sağlar.
 Bir konuda tartışma başlatır.
Kritik Özellikleri ve Sınırlılıkları
 Zaman alıcıdır.
 Soruları önceden planlamak gereklidir.
 Sorulara doğru yanıt veremeyen öğrenenler olumsuz etkilenebilir.
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Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Derste sorulacak sorular önceden hazırlanmalıdır.
 Sorulan her sorunun amacı olmalıdır.
 Sorulan sorular öğrenenlerin düzeylerine uygun olmalı, öğrenenlerin anlayacağı
dilde ifade edilmelidir.
 Soru önce bütün sınıfa sorulmalı, tüm öğrenenlerin soru üzerinde düşünmeleri
sağlanmalı ve daha sonra soruyu yanıtlayacak öğrenci seçilmelidir.
 Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli, yanlış cevaplar doğrusu söylenerek
düzeltilmelidir.
9.3.3. Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası yöntemi, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla
düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir yöntemdir. Öğrenenlerin etkin katılımını
sağlayan bu yöntemde düşünme sürecine tüm öğrenenler katılır ve bir öğrenenin belirttiği
görüş, başka bir öğrenende uyarı etkisi yapar. Yöntem kullanılırken bir sorunu çözmekle
görevlendirilen bir grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir öne sürerler. Dile getirilen
her çözüm önerisi diğer öğrenenleri daha iyi ve yeni fikirler ortaya çıkarmaya yöneltir. Ancak
ortaya atılan fikirlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanması ya da savunulması istenmez. Sadece
mümkün olduğu kadar hızlı ifade edilmesi, yazıya geçirilmesi ya da ifade edilmesi ve
değerlendirilmesi istenir.
Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Beyin fırtınası için kullanılacak sorunun amacı iyi belirlenmelidir.
 Zaman sınırı iyi belirlenmeli, bu süre içinde tüm öğrenenlerin görüş belirtmesi
istenmelidir.
 Tartışılan sorunun birden fazla çözüm yolu olmalıdır.
 Eğitimci konu hakkında hiçbir görüş belirtmemelidir.
 Konu sonunda mutlaka fikirler özetlenmeli ve değerlendirilmelidir.
9.3.4. Tartışma
Tartışma yöntemi bir konu üzerinde öğrenenleri düşünmeye yöneltmek, iyi
anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan öğrenen
merkezli bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavraması aşamasında karşılıklı
olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme
çalışmaları yaparken kullanılır. Buluş yoluyla öğretim stratejisine temellenen ve kavrama
düzeyindeki davranışların kazanılmasında kullanılan bir yöntemdir. Tartışma yöntemi sorucevap yönteminden daha özgür ve kapsamlı bir yöntemdir. Öğrenenlere değişik bakış açıları
sağlar ve onların sözlü anlatım ve kendini ifade etme becerileri kazandırır. Sorunlara çözüm
yolları aramada kullanıldığı için öğrenenlere analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini
kazandırır. İlgi uyandırma, alıştırma, pekiştirme gibi öğretim ilkeleri sıklıkla kullanılır.
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Tartışma yöntemi büyük grup ve küçük grup tartışmaları olarak farklı sınıflandırmalar
içermektedir. Konferans, sempozyum, panel, zıt panel, forum ve seminer gibi türleri
mevcuttur. Hemşirelik eğitiminde eğitim programlarında, klinik senaryo çalışmalarında,
uygulama derslerinde ve küçük grup çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Kritik Özellikleri ve Sınırlılıkları
 İyi bir ön hazırlığı gerektirir. Eğitim ortamındaki oturma düzeninden eğitim yeri,
süresi, öğrenen sayısı ve sorulacak sorulara kadar pek çok hazırlık yapılması
gerekir.
 Tartışmaya açılacak konular öğrenenlerin ilgisini çeken konular olmalı ve önceden
belirlenmelidir.
 Tartışmada kullanılacak sorular konunun amacına uygun hazırlanmış olmalıdır.
 Bu yöntem her derste ve konuda uygulanamayabilir. Özellikle bilimsel veriler,
sayısal konular gibi bilimsel olarak kesin geçerli konularda tartışma yöntemini
kullanmak uygun değildir.
 Kalabalık sınıflarda uygulaması zordur. Özellikle küçük grup tartışmalarının 25
kişiden fazla olmaması gerektiği literatürde vurgulanmaktadır. Büyük grup
tartışmalarında ise tartışmayı yöneten eğitimcinin özellikleri ve yetkinliği
uygulamayı kolaylaştırabilir.
 Çok zaman alır.
 Tartışmada mutlaka bir yönetici bulunmalıdır. Yönetici olmadan yapılan
tartışmalarda kontrol kısa sürede kaybolur. Tartışmayı yöneten eğitimci, konuyu
toparlamalı, herkese adilce söz vermeli, konudan uzaklaşmaları ve gereksiz zaman
kayıplarını önlemeli ve mutlaka tartışma sonuçlarını özetlemelidir.
Tartışma Yönteminin Yararları
 Grup içi etkileşimin gelişmesi ve sürdürülmesini sağlar.
 Problem çözme yollarını arttırır.
 Liderlik becerisini geliştirir.

9.3.5. Örnek Olay
Öğrenmeyi sağlamak amacıyla yapılandırılmış gerçek ya da benzetilmiş bir sorundur.
Gerçek hayatta karşılaşılan sorunların sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin
sağlanmasıdır. Buluş yoluyla öğretme stratejisine ve araştırma-inceleme yoluyla öğretme
stratejisine temellenir. Kavrama düzeyindeki davranışların kazanılmasında etkilidir.
Öğrencilere, bir konuyu açıklamak ya da bir beceriyi kazandırmak ve uygulama yaptırmak
amacıyla kullanılır. Bu yöntemde önemli olan en iyi çözüm yolunu bulmak değil, örnek alınan
olayın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkaran çözüm yollarını bulmaktır. Örnek olayın
seçiminde, dersin amacı ve hedefleri, öğrencilerin yaşam biçimi ve düzeyi dikkate alınmalıdır.
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Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar, gazete ve dergi haberleri örnek olay olarak
kullanılabilir. Örnek olay, gerçek ya da hayali olabilir. Örnek olayda ele alınabilecek konular;
insanların kötü alışkanlıkları, trafik canavarı, görgü kuralları, beslenme sorunları, çevre
kirliliği, zenginlik-fakirlik sorunları, toplum sağlığını ilgilendiren konular, ruhsal sorunlar,
tıbbi hatalar, ebeveynlerin çocuklara ilişkin yaptığı yanlışlar, sahip olduğumuz değerler
şeklinde sıralanabilir.
Örnek olay; tartışma, rol oynama, yaratıcı drama, soru-cevap gibi yöntemlerle birlikte
kullanıldığında etkinliği artar. Hemşirelik eğitiminde kullanılan senaryo çalışmaları, vaka
tartışmaları örnek olay yönteminin kullanımına kuramsal dersler dışında örnek olarak
verilebilir.
Örnek Olay Uygulama Aşamaları
 Derse örnek olay ile başlama ve dersin konusunu seçilen örnek olay etrafında
düzenleme.
 Seçilen örnek olayın öğrenenlerin yaşamları ile yakından ilişkisini kurma.
 Öğrenenlere kendi öğrenmelerinde sorumluluk verme.
 Sınıfta küçük gruplar oluşturma.
 Öğrenenlerin, öğrendiklerini bir ürün ya da performans biçiminde sunmalarını
sağlama.
Kullanımı
 İlgi çekicidir.
 Öğrenen merkezlidir.
 Öğrenenlerin yaratıcılıkları ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 Öğrenenlerin işbirliği içinde çalışmasına olanak verir.
 Sorunların bilimsel bir yaklaşımla çözülmesini sağlar.
Kritik Özellikleri ve Sınırlılıkları
 Öğrenenlerin ilgisini çekmeyen konularda katılım düşük olabilir.
 Uzun zaman alabilir.
 Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.
 İyi bir hazırlık ve planlama gerektirir.
 Örnek olay, gerçeği olduğu gibi yansıtmadığı zaman uygulamada sıkıntı
yaşanabilir.
Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Örnek olayda ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalıdır (Örnek olay gerçek mi? Örnek
olay anlamlı mı? Örnek olay mantıklı bir bütünlük taşıyor mu? Örnek olay farklı
bir görüş getiriyor mu? Örnek olay orijinal mi? Örnek olay öğrenme ilkelerine
göre düzenlenmiş mi?).
 Örnek olay, hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmelidir.
 Örnek olayın açıklığa kavuşmasını ve arzu edilen yönde tartışılmasını sağlayacak
kilit sorular önceden hazırlanmalıdır.
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Örnek olay, düşündürücü ve eğitsel olmalıdır.
Lider, öğrenenlerin yanlış çözümlere gitmelerini önlemelidir.
Tartışma sonunda ortaya çıkan ve görüş birliğine varılan öneriler belirlenip bir
yere kaydedilmelidir,
Örnek olayda elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden kurumlardaki
çalışmalarda ne şekilde yararlanılacağı konusu üzerinde durulmalıdır.

Örnek Olay Çözümlemesinde Şu Sorulara Cevap Aranabilir:
1. Sorunun kaynağı nedir?
2. Bu olaydan nasıl/hangi sonuçlar çıkartılabilir?
3. Bu durumu engellemek için ne yapılabilirdi?
Örnek Olay Yöntemi Örneği
Ünite: Sağlık Eğitimi
Konu: Beslenme Alışkanlıkları
Süre: 10 kişilik küçük gruplar belirlenerek hazırlık için 20 dk., tartışma için 30 dk., sunum
için 10 dk., genel tartışma özeti için 20 dk. süre planlandı.
Amaç: Dengeli beslenmenin önemini kavrayabilme.
Olay: Tuna, küçüklüğünden beri yemek seçiyordu. Sebze yemeklerini yemiyor, sürekli olarak
yağ, bal, reçel, hamburger, gibi gıdalarla besleniyordu. Bu kadarla da kalmayıp meyve yemeyi
de kesinlikle reddederek “Onları yiyeceğime çikolata, şeker yerim.” diyerek itiraz ediyordu.
Annesi ve babası büyüdükçe bu huyundan vazgeçeceğini düşünerek Tuna’nın üstüne
gitmiyordu. Daha sonraları Tuna’nın bu şekilde beslenmesine karşı çıkmalarına rağmen Tuna
aç kalmayı, sebze yemeklerini yemeğe tercih ediyordu.
Şimdi Tuna 12 yaşında ve yaşına göre aşırı kilolu bir çocuk oldu. Her ne kadar
umursamıyormuş gibi görünse de arkadaşlarının şakaları onu üzemeye başladı. Ayrıca
dengesiz beslendiği için sürekli hasta oluyor ve okula gidemediği için derslerinden de geri
kalıyor...
1. Sorunun kaynağı nedir?
2. Bu olaydan nasıl/hangi sonuçlar çıkartılabilir?
3. Bu durumu engellemek için ne yapılabilirdi?
9.3.6. Gösterip Yaptırma
İşitirim, unuturum; görürüm, hatırlarım; yaparım, öğrenirim.
Çin Atasözü
Gösterip yaptırma yöntemi hemşirelik eğitiminde psikomotor becerilerin
kazandırılmasında oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Öğrenenler beceriyi yaparakyaşayarak öğrenir. Bu yöntemde iki teknik bir arada kullanılmaktadır. Gösteri tekniği eğitimci
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merkezli, yapma tekniği de öğrenen merkezlidir. Bu yöntemin en önemli özelliklerinden biri
de; yanlışların anında düzeltilebilmesidir.
Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Beceri öncelikle bir uzman tarafından aşamalar halinde gösterilip açıklanmalıdır.
 Bireyin bilişsel, duyuşsal, devimsel alanları yönünden hazır bulunuşluk düzeyleri
yeterli olmalıdır.
 Beceri gerçek ya da gerçeğe yakın bir ortamda yapılmalı ve gerekli araç-gereç,
teknik donanım sağlanmalıdır.
 Her bireye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman verilmeli, uyguladığı
beceri ile ilgili öğrenene tekrar yapma fırsatı verilmelidir.
Örnek:
 İntramusküler enjeksiyonun simülatör üzerinde gösterilmesi.
 Kan basıncı ölçümünün hasta üzerinde yapılarak öğrenenlere gösterilmesi.
 Klinik öğretimde öğrenenlere kolostomi bakımının gösterilmesi.
9.3.7. Rol Oynama
Rol oynama yöntemi gerçek yaşamdaki bir durumun gruplar halinde ya da bireysel
roller alarak canlandırıldığı, daha esnek bir benzetişim uygulamasıdır. Öğrenenlerin kendi
duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlayan bir öğretim
yöntemidir. Rol oynama yöntemi duyuşsal alana yönelik hedeflerin kazandırılmasında etkin
kullanılmakta olup hedef grubun dikkatini hemen çeken, uyarıcı ve eğlendirici bir öğretim
yöntemidir. Rol oynama yöntemi hemşirelik eğitiminde özellikle iletişim vb. duyuşsal alan
öğrenmelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.
Rol oynama yöntemi sıklıkla yaratıcı drama yöntemi ile karıştırılmaktadır. Yaratıcı
drama yöntemi, önceden yazılmış hazır bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı
buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem
durumları ve doğaçlama canlandırmalarıdır. Rol oynama yönteminde ise; yine
öğrenenlerde yaratıcılık ve empatik düşünceyi geliştirmekle birlikte; sabit bir metin üzerinden
oynanır. Rol oynamada roller önceden dağıtılır. Öğrenenler bu rollere göre
konuyu canlandırırlar. Yaratıcı dramada öğrenen canlandıracağı durum üzerinde serbesttir,
istediği biçimde canlandırabilir. Rol oynamada birey, başka birinin kimliğine bürünerek
dünyaya başkasının penceresinden bakmaya çalışır. Yaratıcı dramada ise bireyde gelecekte
veya başka ortamlarda karşılaşabileceği durumlara muhtemel çözüm yollarını oynayarak
hazırlıklı olmayı içerir.
Özellikleri
 Rol oynama yönteminde esas amaç, öğrenenlerin belli durumlara ilişkin olarak
kendi duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardım etmek ve kendilerini çevreleyen
sosyal dünya hakkında bir anlam oluşturmalarını sağlamaktır.
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Rol oynama yönteminde, yaşamdaki pek çok güncel sorun ya da işlenmekte olan
ders veya konu ile ilgili bir durum veya olay seçmek önemlidir.
Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu
izler ve konunun ayrıntısına inerler. Rol oynamayı izleyenler ise, olayı yalnız
yaşarken; rol oynayanlar, hem yapma hem de yaşama durumundadırlar.
Rol oynama sayesinde öğrenenler, başkalarının kimliğine bürünerek onların nasıl
düşündüklerini, nasıl hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışırlar.
Birçok duyu organını harekete geçirdiği için etkili ve kalıcı bir öğrenme ortamı
oluşmasına olanak sağlar.
Küçük grup gerektirir, sınıfın tamamı görevlendirilemez.
Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
Sosyal farkındalığın artmasını ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.
Bağımsız düşünme ve karar vermeyi geliştirir.
Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar.
İşbirliği içinde çalışma yeteneğini geliştirir.

Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Öğrencilerin durumu tamamen eğlence ve oyun aracı olarak görme ihtimali
fazladır, grup kontrolü sağlanmalıdır.
 Rol oynama yöntemi, sistematik bir hazırlık süreci ve zaman gerektirir.
 Rol oynama yönteminde, eğitim ortamı rol oynamaya müsait olacak şekilde
düzenlenmelidir.
 Rol oynama yönteminin başarılı olabilmesi için, uygulamadan önce yapılacak
etkinliğin ayrıntıları iyi belirlenmeli ve söz konusu etkinlikte görev alacak
katılımcıların seçimine özen gösterilmelidir.
 Rol oynama yönteminin uygulanmasında görev alacak öğrencilere
canlandıracakları roller hakkında bilgiler detaylı verilmeli ve onlara bu rolleri
prova etmeleri için gerekli zaman tanınmalıdır. Gerekirse gerekli bölümler
tekrarlatılmalıdır.
 Rol oynama becerisi fazla öğrenciler için öne çıktıkları, daha az yetenekli,
çekingen ve öğrenme isteği olmayan ya da konulma sorunları olan öğrenenler için
geri planda kaldıkları bir yöntem olabilir.
 Uygulamaların sonucunda mutlaka geribildirim verilmelidir.
Rol Oynama Süreci
 Hazırlık
Bu aşamada rol alacaklar ön bir hazırlık yaparlar. Rollerin hangi beceriler ile ilgili
olduğunu öğrenirler. Rollerinin yapısını ve sonuçta neler olabileceğini öğrenirler. Sahne
düzenlemesini de bu aşamada yaparlar.
 Rolü Sergileme
Bu aşamada belirlenen roller sergilenir.
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Yönetici ya da öğretmenin gerekli görmesi halinde rollerin sergilenmesini durdurup
yeniden başlatabilir.
Rolleri olmayanlar izleyici konumundadırlar.
 Süreci İnceleme/Değerlendirme
Rollerin sunuluşu ve sunulan durum üzerinde tartışma yapılır.
Bu aşamanın düzenlenmesinin iki aşaması vardır:
 İzleyicilere ve rol oynayıcılara ne hissettikleri ve gördükleri ile ilgili inceleme
fırsatı verir.
 Sergilenen olayın ana fikri etrafında tartışma sağlanır.
Örnek: 20 kişilik bir hemşire grubuna 4 kişiden oluşan bir grup hemşire, “Sağlık Ekibi
üyeleri ile iletişim” ile ilgili bir eğitim planlamaktadır. Hangi öğretim yöntem ve tekniği
kullanırsınız, nasıl bir eğitim hazırlığı yaparsınız?
9.3.8. Sorun Çözme
Sorunları tanımlama ve onlara mantıklı ve etkili çözümler üretme, 21. yüzyılda
bireylerin sahip olması gereken en önemli yeterlik olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
sorun çözme yöntemi eğitim etkinliklerinin verimliliğini arttırması bakımından oldukça
önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem, araştırma-inceleme yoluyla
öğretme stratejisine temellenir ve bilişsel alan, duyuşsal alan öğrenmelerinde kullanılır.
Hemşirelik eğitiminde kullanılan hemşirelik süreci sorun çözme yönteminin kullanımının bir
örneği olarak verilebilir. Bunun yanı sıra, sorun çözme yönteminin hemşirelikte klinik
uygulamalarda yaşanan sorunlara yönelik etkinliklerde kullanımı uygundur.
Özellikleri
 Kalıcı izli öğrenmeleri oluşturur.
 Öğrenen merkezlidir.
 İlgi ve güdülenmeyi arttırır.
 Bilimsel tutum kazandırır.
 Yaratıcılığı geliştirir.
 Sorumluluk duygusunu geliştirir.
Bu yöntem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Seçilen problemin güncel olması ve dersin hedeflerini kazandıracak düzeyde olması
önemlidir.
 Problem, öğrencilerin seviyesine uygun olmalı; ne çok zor ne de çok basit olmalıdır.
 Problem iyi tanımlanmalı ve sınırları iyi belirlenmelidir.
 Problemin çözümü için gerekli olan ortam, araç-gereç ve koşullar önceden
hazırlanmalıdır.
 Öğretmenin rehberliği yeterli düzeyde olmalıdır.
 Öğrenci problemin çözümüne ulaşamayabilir ve olumsuz davranışlar geliştirebilir.
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 Problemin çözülmesi uzun zaman alabilir.
Örnek Sorun Çözme Süreci
SORUNUN TANIMI: Okul sonrası hangi alanda çalışacağım konusunda karar vermede
güçlük yaşıyorum.
* Hangi sonuçlara ulaşmak istiyorum?
İleride mesleğimi icra etmekten keyif almak için,
İşimde daha verimli ve mesleğimden memnun bir birey olmak için,
Hayatımda mutlu olmak için.
* Sorunu açık ve anlaşılır şekilde nasıl ifade edebilirim?
İlgi alanlarımın birden fazla seçenek (Cerrahi Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve
Doğum hemşireliği, eğitim hemşireliği) olmasından dolayı bir sorun yaşıyorum. Hangi
alana daha çok ilgim var, hangi alan daha ağır basıyor, bunu belirlemeliyim.
SORUNUN SINIRLARINI BELİRLEME
* Sorunun kapsamı ne? Sınırları belli mi?
Sorunun sınırı belli, bir kişinin çözebileceği nitelikte bir sorun.
* Bu sınırlar içinde seçenekler nelerdir?
 Üç alan hemşireleriyle konuşup, yaşadıkları zorluklar ve iş memnuniyetleri hakkında
konuşmak.
 Kendi bilgi ve staj deneyimlerime dayanarak bu üç alanın olumlu ve olumsuz
özelliklerini liste halinde çıkarmak.
 Bu üç alanın her birinin altına bu alanı neden seçiyorum sorularına cevap veren bir
liste oluşturmak.
 Bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar ile konuşmak. tartışmak.
HER SEÇENEĞİN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ
* Üç alan hemşireleriyle konuşup, yaşadıkları zorluklar ve iş memnuniyetleri
hakkında konuşmak.
Olumlu Yön: Bir başkasının deneyimlerinden yararlanmak, fikir alışverişinde bulunmak
yol gösterici olabilir.
Olumsuz Yön: Danıştığın hemşire açısından, onun yorumuyla duruma bakmış olmak
yanlış yönlendirebilir.
*Kendi bilgi ve staj deneyimlerime dayanarak bu üç alanın olumlu ve olumsuz
özelliklerini liste halinde çıkarmak.
Olumlu Yön: Geçmişini gözden geçirip bu üç alanın olumlu ve olumsuz özelliklerini
kendi bakış açınla ortaya koymak ve olumlu/olumsuz özellikleri yazılı olarak görmek
yararlı olabilir.
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Olumsuz Yön: Bu alanlarda şu ana kadar bir öğrenci olarak yer aldığın ve bir meslek
üyesi gibi isin içinde tam anlamıyla olmadığın için yeterli değil.
*Bu üç alanın her birinin altına bu alanı neden seçiyorum sorularına cevap veren bir
liste oluşturmak.
Olumlu Yön: Hepsini seçme nedenlerini sıralamak. Bu sıralamaları yazılı olarak görmek
faydalı olabilir.
Olumsuz Yön: Bu liste sadece senin yaşadığın kısa deneyime dayalı olacağı için başka
destekleyen unsurlara ihtiyacın olabilir.
*Bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar ile konuşmak, tartışmak.
Olumlu Yön:
Arkadaşların bu sorunu çözmek için nasıl bir çözüm yollarına
başvuruyorlar. Bunları öğrenmek faydalı olabilir. Başkaları ile fikir alışverişinde
bulunmak faydalı olabilir.
Olumsuz Yön: Arkadaşlarından olumsuz olarak etkilenebilirsin.
ÇÖZÜM NE
* Hangi seçenek uygulanacak? 1, 2, 3 ve 4 uygulanacak.
* Bu seçeneğin uygulanması için hangi adımların atılması gerekir?
* Üç alan hemşireleriyle konuşup, yaşadıkları zorluklar ve is memnuniyetleri hakkında
konuşmak.
Üç alan hemşireleriyle görüşme ayarlayıp bilgilerine ve deneyimlerine başvurmak.
*Kendi bilgi ve staj deneyimlerine dayanarak bu üç alanın olumlu ve olumsuz
özelliklerini liste halinde çıkarmak.
Bir sayfayı 6 parçaya ayırıp, üç alanın olumlu/olumsuz özelliklerini listesini yapmak.
*Bu üç alanın her birinin altına bu alanı neden seçiyorum sorularına cevap veren bir liste
oluşturmak.
Bir sayfayı üçe ayırıp, liste çıkarmak.
* Bu konuda ayni sorunu yasayan arkadaşlar ile konuşmak, tartışmak.
Bu konuda ayni sorunu yasayan arkadaşlarını belirlemek, bu bireylerle tek tek veya hep
birlikte konuşmak, tartışmak
DEĞERLENDİRME
* Uygulanan seçenek sorunu çözümledi mi? Çözümlendi.
* Çözümlemediyse ne tür değişiklikler yapılması gerekir?
(Kaynak: Doç. Dr. Hülya Kaya, Eleştirel Düşünme Dersi Yayınlanmamış Ders Notları).

9.3.9. Kavram Haritaları
Kavram, olayları, insanları, eşyaları, düşünceleri benzer özelliklerine göre
gruplandırma sonucu bu gruplara verilen addır. Kavram haritaları yöntemi ise 1960 yılında
Joseph D. Novak tarafından geliştirilen kavramlar arasındaki ilişkiyi ele alıp görsel hale
getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Kavram haritalarının
temel dayanağı anlamlı öğrenmedir. Yani önceki bilgilerin yapısı yeni bilgilerin oluşumunun
temelini sağlar.
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Hemşirelik eğitiminde hemşirelik, sağlık ve hastalılarla ilgili temel konuların ve
kavramların sınıflandırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır.
Kavram haritası;
 Yeni ünitenin tanıtılması,
 Öğrenenlerin hazırbulunuşluk düzeyinin belirlenmesi,
 Öğrenenlerin kavram yanılgılarının belirlenmesi,
 Öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya konması,
 Öğrenenlerin özetlenmesi,
 Öğrenenlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
Kavram Haritasının Yararları
 Öğrenenlerin ilgi ve dikkatini arttırır.
 Yaratıcı düşüncelerin gelişmesine olanak sağlar
 Eski bilgilerin hatırlanmasına, yeni bilgilerin kazanılmasına ve ikisi arasında ilişki
kurulmasına olanak sağlar.
 Öğrenenlerin derse aktif katılımını sağlar.
 İşbirliği ve dayanışma duygularını geliştirir.
 Öğrenmeyi kolaylaştırır.
Kavram Haritasının Sınırlılıkları
 Kavram haritasını her konuda uygulamak zordur.
 Öğrenenlerin konuyla ilgili ön bilgilerinin olması gerekir.
 Eğitimcinin kavram haritasını iyi bilmesi, sorularıyla öğrenciyi yönlendirmesi ve
rehberlik etmesi gerekir.
Kavram Haritası Örnekleri
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8.1.1. B
8.1.2.

9.3.10. Balık Kılçığı
Balık kılçığı yöntemi öğrenenlere kavramları sınıflandırma, gruplandırma ya da bir
bütünün parçalarını ve her bir parça üzerindeki ilişkileri görme olanağı veren bir yöntemdir.
Bu yöntemde kavramlar sınıflandırılırken aynı zamanda karmaşık sorunların çözülmesi de
sağlanmış olur. Bu bakımdan kavram haritalarından farklıdır. Bu yöntem, öğrenenlerin sorun
çözme ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirir. Yeni, farklı ve karşıt fikirlerin ortaya çıkması
sağlanır. Hemşirelik eğitiminde kuramsal, uygulama ve yönetim alanlarında yaşanan
sorunların çözümüne ilişkin sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Bu teknik kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
 Kısa ve öz sözcükler kullanılmalıdır.
 Problem net olarak belirlenmelidir.
 Probleme neden olan faktörlerin önem sırasına göre işaretlemesi önemlidir.
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Problemin alt nedenleri (ayrıntıları) belirlenmelidir.
Balık Kılçığı Örnekleri
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9.3.11. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Altı şapkalı düşünme tekniği, Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır.
Edward De Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekniği’nin temelinde, altı farklı bakışı
simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak düşüncelerimizi ortaya koymak ve
yaratıcılığımızı geliştirmek yatmaktadır.
Bu yöntem bir konu hakkında çok yönlü düşünme için, bir karar varma ve sonuçların
ortaya çıkması için kullanılabilir. Bu yöntem kullanılırken bir konu üzerindeki görüşleri farklı
alanlara göre sistematikleştirilmiş olur. Böylelikle öğrenenlerin yaratıcılıkları artar, farklı
fikirler ortaya çıkar, konuya farklı bakış açılarından bakma fırsatı doğar. Sıklıkla eğitim
kurumlarında, kurumsal iş yerlerinde kullanılan bu yöntem hemşirelik eğitimi etkinliklerinde
de kullanılabilir. Özellikle küçük grup çalışmalarında kullanılması yararlıdır.
Beyaz şapka: Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar. Görüşülen konu ile
ilgili net bilgi, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış verileri ortaya koyar.
*Hangi bilgilere sahibiz? Hangi bilgiler eksik? İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?
Kırmızı şapka: Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir
dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.
*Bu olay, durum, öneri veya sorun hakkında neler hissediyorum, önsezilerim,
izlenimlerim ne?
Sarı şapka: İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu
görüşler söylenir. Getirileri göz önüne alınır.
*Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar, yararlar ne olabilir?
Siyah şapka: Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun
riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkarılır.
*Bu önerinin bize zararları ne olabilir?
Yeşil şapka: Yenilikçi şapkadır. Belli kuralların, normların reddedilmesini, olaylara
daha tepeden bakmayı temel alır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır.
Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır.
*Bu konudaki değişik önerileriniz neler olabilir?
Mavi şapka: Serinkanlı şapkadır. Geniş ve farklı görülerin sentezidir. Mavi şapka
zekâsına erişildiğinde öğrenciler farklı durumları karşılaştırabilir, uzlaştırılabilir ve en iyi
fikirlere ulaşabilir. Sonuç ortaya çıkartılır ve özetlenir.
*Ne oldu? (geçmiş), Ne oluyor? (şimdi), Sonra neler olmalı? (gelecek)
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Örnek: Hemşirelik eğitimini gelecekte etkileyecek değişimleri altı şapkalı düşünme
yöntemini kullanarak tartışınız.

9.4. Öğretim Yöntemi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Hemşirelikte eğitim sürecinde yukarıda sıralanan öğretim strateji, yöntem ve
tekniklerin uygulamaya geçirilmesinde gereken nokta, hiçbir yaklaşımın, yöntemin, akıl
yürütme yolunun tek başına her durum için yeterli olmayacağıdır. Hemşirelik eğitiminde
hedef davranışlar sıklıkla, bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanın farklı basamaklarında yer alır.
Bu nedenle, tek bir strateji, tek bir yöntem uygulanamaz. Örneğin; yeni bilgi için sunuş yolu
stratejisi ve düz anlatım; kavrama için buluş yolu stratejisi ve güdümlü tartışma; uygulama
için gösterip yaptırma yöntemi seçilebilir. Bir ders içinde uygun olan değişik yöntemlerin
kullanılması karma yöntem olarak isimlendirilmektedir. Sıklıkla başvurduğumuz bu yöntem,
hem daha etkili, hem daha ekonomiktir. Karma yöntemle, her yöntemin üstün yanlarından
yararlanılarak eksiklikler giderilebilir.
Yukarıdaki stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde seçilecek yöntem,
 Anlatılacak konunun amaç ve hedefleri,
 Anlatılacak konunun içeriği,
 Öğrenen özellikleri (sayı, yaş aralığı, öğrenen düzeyi, hazırbulunuşluk düzeyi)
 Eğitimcinin özellikleri (deneyimi, isteği, akademik hazırlığı, bireysel özellikleri ve
yetenekleri)
 Öğrenme ortamı (öğrenme yeri, hava, ışıklandırma, ses, oturma düzeni)
 Zaman/süre
 Mevcut kaynaklar (insan gücü, maddi, fiziksel, öğretim materyalleri, maket,
model, görsel-işitsel araçlar) dikkate alınarak belirlenmelidir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1. Demirel, Ö. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı (12. Baskı). Ankara.
PegemA Yayıncılık.
2. Özden, Y. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş (4. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
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Uygulama Soruları
1. 25 kişilik bir gruba bilmedikleri bir konuda beceri kazandırma ile ilgili bir eğitim
programında kullanabileceğiniz yöntem/yöntemler nelerdir? Nedenleri ile tartışınız.
2. 100 kişilik bir grubu bilmedikleri bir konuda düşünmeye yöneltmek istiyorsunuz.
Hangi yöntem/yöntemleri kullanırsınız? Nedenleri ile tartışınız.
3. 60 kişilik bir grupta kolostomi bakımı ile ilgili bir sorunu çözmek amaçlı bir eğitim
programı planlıyorsunuz. Hangi yöntem/yöntemleri seçersiniz? Nedenleri ile tartışınız.
4. 20 kişilik bir hemşire grubuna “Ekip iletişimi” ile ilgili bir eğitim planlamaktasınız.
Hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanırsınız, neden?
5. Hemşirelikte Eğitim dersinde “Çevre Sağlığı” konulu bir proje hazırlamaktasınız.
Hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanırsınız, neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, hemşirelik eğitiminde kullanılan öğretim strateji, yöntem ve teknikleri; öğretim
stratejileri, hemşirelik eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri, öğretim yöntemi seçiminde
dikkat edilecek noktalar başlıkları altında örneklerle açıklanarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin dayandığı en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrencilerin güdülenmesi önemlidir.
B. Sonuçtan çok çözüm yolları önemlidir.
C. Eğitimci merkezlidir.
D. Öğrencinin bireysel gelişimi önemlidir.
E. Öğrencinin merakı, öğrenmesinde önemli bir role sahiptir.
2. Beyin fırtınası yönteminin etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A. Doğru cevaplar dikkate alınır.
B. Belirli bir zaman belirlenir.
C. Az zamanda çok karar alınır.
D. Aktif katılıma önem verilir.
E. Ortaya çıkan fikirler özetlenir.
3.

Bir eğitimci aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, öğrencilerin öğretmeöğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır?
A. Tartışma
B. Düz anlatım
C. Problem Çözme
D. Gezi
E. Rol Oynama

4. 6 kişilik bir grupta “Hemşirelik Eğitiminin Güncel Sorunları” üzerine çözüm önerileri
geliştirmek istiyorsunuz. En uygun hangi yöntem kullanılmalıdır?
A. Beyin fırtınası
B. Rol oynama
C. Örnek olay
D. Altı şapkalı düşünme tekniği
E. Düz anlatım
5. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
A. Örnek olay, düşündürücü ve eğitsel olmalıdır.
B. Örnek olay gerçek ya da gerçeğe yakın olaydan seçilmelidir.
C. Örnek olay kalabalık sınıflarda uygulanmalıdır.
D. Örnek olay yöntemi iyi bir hazırlık gerektirir.
E. Örnek olay öğrencilerin sorun çözme becerisini geliştirir.
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6. Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, kendi
düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak, anlaşılmayan konuların ortaya çıkması ve
düzeltilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A. Problem çözme
B. Düz anlatım
C. Tartışma
D. Soru-cevap
E. Örnek Olay
7. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde düz anlatım yöntemini olumsuz yönde etkiler?
A. Sözsüz iletişimi sağlama
B. Süreyi uzun tutma
C. Soru-cevap tekniği ile destekleme
D. Görsel işitsel araçlarla destekleme
E. Kısa, öz, anlaşılır ifadeler kullanma
8. Aşağıda bazı eğitim uygulamalarıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerde kullanılacak
olan öğretim yöntem/yöntemleri nedenleri ile yazınız.
a) 60 kişilik bir grupta kolostomi bakımı ile ilgili bir sorunu çözmek amaçlı bir eğitim
programı planlıyorsunuz. Hangi yöntem/yöntemleri seçersiniz? Nedenleri ile tartışınız.
b) 20 kişilik bir hemşire grubuna “Ekip iletişimi” ile ilgili bir eğitim planlamaktasınız.
Hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanırsınız, neden?
9. Hemşirelik eğitimini gelecekte etkileyecek değişimleri altı şapkalı düşünme yöntemini
kullanarak tartışınız.
10. Gösterip yaptırma yöntemi kullanılırken dikkat edilecek noktaları sıralayınız.

Cevaplar
1. E 2.

A

3.

B

4.

D

5.

C

6.

C

7.

B
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecine/eğitime katkıları nelerdir?
2. Öğretim materyallerinin seçiminde dikkate alınması gereken temel öğeler/faktörler
nelerdir?
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Uygulayarak

Öğretim Materyallerinin
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245

Anahtar Kavramlar
 Öğretim Materyali
 Görsel materyaller
 İşitsel materyaller
 Sunum materyalleri
 Hemşirelik Eğitimi
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Giriş
Eğitim, bireyleri yaşama hazırlama süreci olmasının yanı sıra, yaşamın kendisidir. Bu
gerçekten hareketle eğitim ortamlarının yaşamla iç içe olması, dikkate alınması gereken bir
gerçektir. Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi diğer bir deyişle
somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan
etkenlerin başında gelmektedir. Bu noktada eğitimcilerin, bazı kritik becerilere ve özelliklere
sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin başında ise eğitim ortamlarının öğrenci
ihtiyacına ve gerçek hayata uygun olarak düzenlenmesi gelir. Eğitim ortamlarının etkin
düzenlenmesi her zaman zor ve pahalı bir iş değildir. Bazen basit bir biçimde hazırlanan resim
veya asetat vb. öğretim materyalleri, sözlü olarak vermek istediğimiz bilginin çok daha kısa
sürede ve kalıcı verilmesini sağlar. Eğitim ortamında öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve
davranış kazandırmak amacıyla kullanılan birçok öğretim materyali; eğitimin daha nitelikli
hale getirilmesinde en belirleyici öğelerden biri olup eğitimcilerin en büyük yardımcılarıdır.
Eğitimde kullanılan öğretim materyalleri, öğrenenin ne kadar fazla sayıda duyu
organına hitap ederse öğrenme o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da o kadar geç
olmaktadır. Öte yandan bu materyaller, öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenmelerini
kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu nedenle öğretim materyallerini eğitim
sürecini oluşturan diğer öğelerden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.
Eğitimde etkili dersler hazırlamak ya da öğrencilerin oluşturmasını sağlamak
gerekmektedir. Bunun için öğretim materyallerinin hepsi, yerine göre önemli ve etkilidir.
Ancak ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı
olamazlar. Bu bağlamda iyi bir ister klinik alanda görevli bir hemşire olsun, isterse öğrenim
kurumunda görevli bir hemşire akademisyen olsun iyi bir eğitimci; öğretim materyallerini
tanımalı, kullanımda dikkate edilecek noktaları, özellikleri bilmelidir, konusunu
anlatırken/sunarken uygun öğretim materyallerinin seçimini yapabilmeli ve etkili ve doğru bir
şekilde bu materyalleri kullanabilmelidir. Bunun yanı sıra, eğitimi tasarlama/planlama
bilgisini kullanarak etkili öğretim materyalleri hazırlamalı ya da öğrenenlerin hazırlamasına
rehberlik etmelidir.
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10.HEMŞİRELİK
EĞİTİMİNDE
MATERYALLERİ ve BİLGİ KAYNAKLARI

ÖĞRENİM-ÖĞRETİM

10.1. Öğretim Materyali
Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde eğitimci tarafından değişik
ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır.
Öğretim materyali, örgün eğitimde kurumlarında sınıf veya laboratuarlarda yani
öğretme-öğrenme sürecinin olduğu her ortamda kullanılan gerek elektronik gerekse basit
malzeme ve kaynakların tümüdür.
Öğretim materyalleri, öğretim hedeflerine ulaşmak için seçilip, belli ilkeler
doğrultusunda düzenlenen içeriğin görsel, işitsel ya da yazılı biçimleridir. İletmek istediğimiz
içeriği ya da mesajı; görsel, işitsel, yazılı ya da dokunsal formlarda taşıyan öğrenme ortamı
unsurlarıdır. Önemli olan araçları derste kazanımları gerçekleştirmek üzere yaratıcı bir
biçimde sentezleyip, materyal hazırlama ve tasarlama ilkelerine göre geliştirmektir.
Tebeşir ve kağıttan başlayarak günümüzde bilgisayar ve ilişkili teknolojilere kadar
basitten karmaşığa çeşitlilik gösterir. Öğretim materyalleri, eğitimin etkisini arttırmak için
kullanılan tüm materyaller; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, kitaplar gibi ilk bakışta
anlaşılır nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim
duyan ses kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlarda da
sunulabilir.
Öğretim materyalleri, konuyu öğrencilere aktarmada ASİSTANLIK yapar. Asıl hedef
materyal kullanma değil, materyali kullanarak öğrencinin hedeflere ulaşmasını sağlamaktır.
10.1.1. Yaşantı Konisi
Yaşantı konisi, Amerikalı eğitim teknologu Edgar Dale’in yaşantılarla kavramların
oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci ve
eğitimcilere yardımcı olabilmek üzere geliştirdiği bir modeldir.
Farklı öğretim materyallerinin, öğretim ortamındaki işlevleri ve önemini Edgar Dale
tarafından oluşturulan yaşantı konisinde gösterilmektedir.
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Yaşantı konisi, karmaşık yaşantıların basitleştirilmiş şekli olsa da, öğretim
materyalleri ile yöntemlerin yararlı olabileceği yolları göstermede ve incelemede pratik bir
rehberdir.
Yaşantı Konisi’nin Dayandığı Bilimsel İlkeler
 Öğrenmeye katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç
unuturuz.
 En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak-yaşayarak öğrendiklerimizdir.
 Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu şeylerin gözlerimiz yardımıyla öğrenebiliriz.
 En iyi öğretim, somuttan-soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.
Yaşantı Konisinin Temel Özellikleri
Bu ilke ve sonuçlara uygun olarak Dale' in modelinde;
 Kavramların oluşumuna temel olan yaşantı türleri sırası göz önünde tutularak bütün
duyu organlarıyla edinilebilecek somut yaşantılar koninin tabanına, sayısı gittikçe
azalan duyu organlarıyla edinilebilecek daha soyut yaşantılar daha yukarılara
yerleştirilmiştir.
 Bireylerce kendi kendine edinilebilecek, yaparak öğrenme ürünü yaşantılar koninin
tabanına, başkaları yardımıyla edinilebilecek yaşantılar ise daha yukarılara
konulmuştur.
 İkisinden biri göz olan iki duyu organı söz konusu olduğunda, diğer koşullar eşitse,
gözle edinilen yaşantılar koninin tabanına, karmaşık olanlar ise sırayla daha yukarılara
konulmuştur.
Dale’nin yaşam konisine benzer bir sınıflandırma da 1937’lerde Hoban tarafından
görsel-işitsel araçların sınıflandırılmasında da kullanılmıştır. Buna göre, eğitim ortamında
kullanılan materyaller, sundukları eğitim ortamının soyuttan somuta oluş özelliğine göre
sınıflandırılmıştır.
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Bu sınıflandırmadan da anlaşılacağı gibi, eğitim materyallerinin en etkin kullanım
amaçları, öğretilecek içeriğin soyuttan somuta doğru aşamalandırılması ve öğrencinin birden
fazla duyu organına hitap etmesini sağlamaktır. Örneğin Piget’e göre, ilkokul çağındaki
çocuklar somut işlemler dönemindedir. Bundan dolayı da bu dönemdeki çocuklara
kazandırmak istediğimiz davranışlar için hazırladığımız ders içeriği, onların beş duyu
organına hitap edecek özellikte somut materyaller ile desteklenmiş olmalıdır.
Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;
okuduklarından %10’u
işittiklerinden %20’si
gördüklerinin %30’u
hem görüp hem işittiklerinin %50’sini
söylediklerinin %70’ini
yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar.
Bir eğitimci, öğretim materyallerini bu bulguları göz önüne alarak hazırlamalı ve
öğretim ortamında öğrencinin kullanımına sunabilmelidir.

10.2. Öğretim Materyallerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Katkıları
Öğretim materyallerinin kullanımının eğitim ortamına sağladığı yararlar şu şekilde
sıralanabilir;




















Soyut fikirleri somutlaştırır.
Öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısını arttırarak daha fazla, çabuk ve
kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olur.
Dikkat çekici olması nedeniyle güdüleyicidir.
İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır.
Öğrencinin ilgi ve dikkatini canlı tutmada etkilidir.
Hatırlamayı kolaylaştırır.
Öğrencilerin duygusal tepkiler vermelerini sağlar.
Anlatılması ve anlaması zor kavramları basitleştirir.
Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesi sayesinde kolay algılanmasını sağlar.
Zamandan tasarruf sağlar.
Önceki bilgileri hatırlamaya yardımcı olur.
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar.
Öğretim ortamını zenginleştirir.
Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar.
Öğretimde zaman kazandırır.
Düşüncenin devamlılığını sağlar.
Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar.
Sözcük gelişimine katkı sağlar.
Çoklu öğrenme ortamı sağlar.
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Öğretim Materyallerinin Sınırlılıkları
 Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
 Dil kullanımını kısıtlayabilir.
 Materyalin edinmesi pahalı, taşıması zor olabilir.
 Materyalin etkili kullanımı için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir.
 Bazı materyallerin (özellikle işitsel araçlar) kullanımında ilgi daha çabuk
dağılabilir.
 Öğretim materyalleri ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak
kullanılmadıkları zaman yararlı olmazlar.

10.3. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Etmenler
Öğretim materyallerinin seçiminden önce cevaplandırılması gereken bazı sorular
vardır.












Öğrenci grubunun özellikleri nelerdir?
Öğrencilerin bilgileri, yetenekleri, ilgileri ve güdülenmişlik düzeyleri nelerdir?
Eğitimci, öğrenci gereksinimlerine uygun mevcut öğretim materyallerinden ne
derece haberdardır?
Öğrenci gereksinimlerine uygun materyal geliştirmede eğitimci ne derece
yetkindir?
Eğitimci uygun öğretim materyallerini geliştirmek için yeterli kaynaklara sahip
midir?
Dersin hedefleri ile uyumlu mu?
Kullanılan dil uygun mu?
Bilgi içeriği uygun mu?
İçeriğin doğruluğundan emin misiniz?
İçerik güncel mi?
Öğretim materyali öğrencinin motivasyonunu arttırıyor mu?

Bu sorulara verilen yanıtlar, belli bir eğitim durumunda çok çeşitli öğretim materyali
kullanmak yerine en uygun olanı seçmek açısından önem taşımaktadır. Öğretim
materyallerinin seçiminde şu ana başlıklardaki ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.
 Öğretim Hedefleri: eğitim ortamında kullanılacak öğretim materyalleri, dersin
hedeflerine uygun olmalı ve öğrencilerin öğretim hedeflerine kolayca ulaşmalarına
yardımcı olmalıdır.
 Öğrencinin Özellikleri: Öğrenciler genel özellikler (yas, sağlık, sosyo-ekonomik
yapı), giriş davranışları (ilgi, tutum, hazırbulunusluk, beceri, öğrenme hızı), öğrenme
stilleri (görerek, işiterek, dokunarak) gibi özellikler açısından farklılık gösterdiğinden
bu doğrultuda farklı araç-gereçler kullanılmalıdır.
 Eğitimci Özellikleri: Eğitimci kullanımda kendisini yetersiz hissettiği materyaller
yerine kendine güvenerek kullanabileceği ve öğrencileri kolaylıkla yönlendirebileceği
materyalleri tercih etmelidir. Eğitimcinin tutumu, becerileri, öğretme stilleri, bilgi
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düzeyi ve öğrenme-öğretme sürecini planlama ve yönetme biçimi öğrenme
etkinliğinin gerçekleşme düzeyini etkileyecek en önemli faktördür.
 Öğretim Yöntemi: Eğitimci, öğrenme-öğretme sürecinde farklı yöntemlere yer
vermelidir. Öğretimde konu, hedef ve öğrenciler farklılaştığından yöntemler de
farklılaşmalıdır. Dolayısıyla öğretimde kullanılan yöntemlerle birlikte araç-gereçler de
farklılık göstermelidir.
 Öğrenci Sayısı: Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda hemen hemen tüm
öğrenciler, öğretim materyallerinden yararlanabilirler.
 Öğretim Ortamının Özellikleri: Öğretim ortamı ışık, renk, büyüklük gibi
özellikler bakımından öğrenenler üzerinde farklı etkilere sahiptir.
 Araç-Gereçlerin Özellikleri: Öğretim araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde iyi
planlanarak etkin kullanımı halinde öğrenciyi güdülemektedir. Öğrenme – öğretme
sürecinde kullanılan duyu organı sayısı öğrenme miktarını ve öğrenmenin kalıcılığını
artırmaktadır.
 Kısıtlamalar: Öğretim için ayrılan zaman, bütçe, eğitim ortamı, materyal
kullanımı hakkında bilgi yetersizliği ve sınıf mevcudunun kalabalık olması vb.
nedenler etkilemektedir.

10.4. Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri
Öğretim materyallerinin hazırlanması ve derste kullanılması özel bir önem ve dikkat
ister. Bunlar;
 Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır: Hazırlanacak öğretim
materyali konuyu basitleştirebilen, öğrenci için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz
bilgilerle donanık olmayan bir özellik taşımalıdır. Materyal fazla ayrıntılı olursa, öğrencilerin
belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleşir. Öğretilecek konular mümkün olduğunca basite
indirgenmelidir. Bunun için sade bir anlatımın yanında bazı kodlamalardan, formüllerden
yararlanılabilir.
 Öğretim materyali dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve
hazırlanmalıdır: Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış
olsa bile öğretimsel etkinliği düşük olacaktır. Çünkü her derste kazandırılması amaçlanan ve
önceden özel olarak belirlenmiş hedeflerin öğrenciye kazandırılması için, öğretimsel
etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Öğretim etkinlikleri içinde yer alan öğretim materyallerinin
geliştirilip kullanılması da hedef davranışlara göre belirlenir. Örneğin; hedefler uygulama
düzeyinde ise, öğretim materyali de öğrenciye uygulama yapma fırsatı sunabilmelidir.
Önemli enjeksiyon yapmanın kuramsal bilgisine sahip olmak değil enjeksiyon yapabilmektir.
Bu nedenle enjeksiyon konusu işlenirken tepegöz, powerpoint, video gibi teknolojilerin
kullanılmasının yanı sıra bizzat uygulama da yaptırılmalıdır. Bizim hedefimiz namaz kılmayı
öğretmektir. Bu da uygulama olmadan tam manasıyla gerçekleştirilemez.
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 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli
ve özet bilgilerle donatılmalıdır: Öğretim materyallerinin bütün içeriğin öğrenciye
aktarılması amacıyla değil, içeriğin önemli ve ana temalarının öğrenciye sunulmasında
kullanılması en etkin yaklaşımdır. Bu yüzden hazırlanacak materyaller konunun ana hatlarını
sunan, anlaşılması güç olabilecek konuları açıklayan, içeriği soyuttan somuta taşıyabilen ve
görsel-işitsel özellikler kullanarak anlaşılmayı kolaylaştıran türden olmalıdır.
Mesela enjeksiyon konusunun şekiller, şemalar, resimler ile anlatılması öğretmenin soyut ve
sözel olarak anlatmasından daha etkilidir.
 Anlatılacak konular tamamıyla materyale aktarılıp laf kalabalığı
yapılmamalıdır. Materyalde anahtar kelimeler, semboller, konunun ana hatları ve başlıklar
yer almalıdır. Mesela IM enjeksiyonun nasıl yapılacağını sözlü olarak eğitimci ifade
etmelidir. Materyalde ise, IM enjeksiyonun uygulama bölgeleri resimlerle
aktarılmalıdır. Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.)
materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan
kaçınılmalıdır: Görsel-işitsel özelliklerin, öğrencinin dikkatini çekmede ve öğrenciyi
güdülemede etkin olduğu bir gerçektir. Ancak amaca hizmet etmeyen ve gereğinden fazla
kullanılan görsel-işitsel öğeler, öğrenci dikkatini dağıtabilir ve öğrenme güdüsünü yok
edebilir. Örneğin; powerpoint’te hazırlanmış bir sunumda, öğrencilerin dikkatini sunuma
çekmek için, ilk sayfada ses kullanımı bu amaca hizmet edebilir. Ancak sunumun her
aşamasında aynı sesin kullanılması artık öğrencinin dikkatini çekme özelliğini
kaybedip, öğrenci için bıktırıcı ve dikkatini dağıtıcı olabilir. Öğretim ortamında tasarlanan her
türlü etkinlik öğretimsel nitelikte olmalı ve öğretimsel değeri olmayan hiçbir etkinlik öğretim
ortamında yer almamalıdır.
 Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel
öğeler, öğrencinin pedagojik özeliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla
tutarlılık göstermelidir: Öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki işlevlerinden biri de
öğrencinin gerçek hayatıyla öğretim ortamı arasında bir köprü kurabilmektir. Bu yüzden
öğretim materyalinin içerdiği her türlü görsel-işitsel öğe öğrencinin yakın çevresinde
görebildiği ve anlamlaştırabildiği gerçek nesneleri yansıtmalıdır. Ayrıca, materyal öğrencinin
bilişsel, fiziksel, sosyal ve duyuşsal hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır.
 Öğretim materyali öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır:
Öğrenciler için en etkin öğrenme ortamları öğrencilerin aktif olduğu ortamlardır. Öğrenci
için, öğrenme ortamındaki etkinliklere katıldığı ölçüde kalıcı izli öğrenme gerçekleşir.
Örneğin; powerpoint sunumu öğrencinin kendi kendine kullanabileceği, sayfalar arasında
dolaşıp konu ile ilgili test, bulmaca vs. çözebileceği bir şekilde hazırlanmalıdır.
 Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır:
Hazırlanan öğretim materyalinin gerçeğe uygunluğu sağlanmalıdır. Mümkünse gerçek hayatı
en iyi sınıf ortamına taşıyabilecek materyallerin seçilmesi gerekir. Öğretim ortamlarının
düzenlenmesinin en temel amacı gerçek hayatı sınıf ortamına taşıyabilmektir. Ancak gerçek
hayata ulaşılamadığı durumlarda en yakın modeller seçilmelidir.
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 Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır:
Kullanılacak her türlü materyal, bütün öğrencilerin kullanabileceği ve yararlanabileceği
türden olmalıdır. Öğretimsel materyallerin kullanımı bazı öğrencilerin sahip olabileceği özel
özelliklerin değil, her öğrencide bulunulduğuna inanılan ortak yeteneklerin ve özelliklerin
kullanılmasını gerektirmelidir. Örneğin bir bilgisayar yazılımı öğretim materyali olarak
kullanılacak ise bütün öğrencilerin yazılımı kullanmaları için gerekli bilgisayar bilgisine ve
becerisine sahip olması gerekir. Aksi takdirde, böyle bir materyal sadece bilgisayar kullanma
becerisine sahip olan öğrenciler için etkin olacaktır.
 Öğretim materyalleri sadece eğitimcinin rahatlıkla kullanabildiği türden
değil, öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır: Öğretim ortamında
kullanılacak her türlü materyalin mümkün olduğu ölçüde öğrencinin, öğretmenin rehberliği
olmadan da kullanabileceği şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi gerekir. Kullanımı çok
karmaşık olan öğretim materyalleri öğrenciyi öğrenme ortamında pasif kılabileceği
gibi, öğretim ortamını da öğretmen merkezli hale getirebilir. Bunun sonucunda öğretim
materyalinin öğrencinin yaratıcılık, problem çözme ve analitik düşünme gibi eğitimde çok
kritik kabul ettiğimiz özelliklerini geliştirmesi beklenemez.
 Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir
defalık kullanımlarda zarar görmemelidir: Öğrenme ortamında, öğrencilerin farklı
öğrenme hızlarına sahip oldukları bir gerçektir. Bazı öğrenciler, konuyu anlayabilmek için
daha fazla örneğe ve tekrara ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden, öğretim materyali öğrencinin
ihtiyacına paralel olarak farklı zamanlarda ve sürelerde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
 Hazırlanan öğretim materyalleri gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir
ve güncelleştirilebilir olmalıdır: Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve gelişen bilgi birikimi
eğitimsel içeriklerin ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının da hızla değişmesine neden
olmaktadır. Eğitim ortamının gerçek hayatla tutarlılık göstermesini sağlamak ve öğrencinin
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, kullanılan materyallerin içeriğinin mutlaka gerçek ve en
güncel bilgileri içermesi gerekir. Bu yüzden, öğretim materyalleri, içerikte meydana gelen
yenilikleri ve gelişimleri yansıtabilen türde ve güncelleştirilebilir yapıda olmalıdır.

10.5. Öğretim Materyalleri
10.5.1. Görsel Materyaller
Soyut kavramları daha somut bir hale dönüştürmek amacıyla kullanılan öğretim
materyalleridir. Bu öğretim materyallerinin kullanımı; sözel bilgilerin somutlaştırılmasına
yardım eder. Araştırmalara göre; öğrenmelerin çoğu görsel betimlemeler yoluyla
gerçekleşmektedir.

10.5.1.1. İki Boyutlu Görsel Materyaller: Sözel mesajların öğrenciler
tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında sınıf ortamında en sık/yaygın olarak
kullanılan öğretim materyalleridir. Sözel olarak anlatılması çok zor olan da rakamsal olarak
anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim, şekil, grafik ya da karikatür aracılığı ile
kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir. İki boyutlu görsel materyaller; durumun nasıl gelişeceğini,
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bilinmeyenleri bulmayı ya da yeni bilinmeyenleri yaratmayı çok daha açık olarak
gösterebilecek bir sistemdir. Resimler, çizimler, çizelgeler, grafikler, kavram haritaları,
posterler, karikatürler bu öğretim materyallerinden bazılarıdır.
 Resimler: İnsanlara, nesnelere ve doğaya ait fotoğrafa benzer görsellerdir. Bir alan
gezisi sırasında çekilmiş fotoğraflar, uydu görüntüleri, doğa resimleri gibi farklı görseller
öğretim sürecinde rahatlıkla kullanılabilir.
 Çizimler: Çizimler insanları, nesneleri ve kavramları ifade etmek amacıyla
çizgilerin grafiksel olarak düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan görsellerdir. Çizimler resimlere
göre daha az detay içerirler.
 Şemalar: Kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkiler görsel olarak
gösterilebilir. olarak gösterimidir. Bunlar çoğunlukla ders kitaplarında tablo akış şeması
olarak yer alır.Ayrıca şemalar, gruplara gösterilmek üzere duvarlara asılabilir.
 Grafikler: Sayısal verilerin görsel olarak sunulması için kullanılır. Bunlar ayrıca
veriler arasındaki ilişkileri ve değişimleri göstermek için kullanılır. Verilerin tablo ile
verilmesinden daha etkilidir.
 Posterler: Posterler, resim, çizgi, renk ve sözcükten oluşan sözel birleşimler yer
alır. Etkili olması için posterlerin renkli ve dinamik olması gerekir. Bunlar ilgi çekmeli ve
iletiyi hızla aktarmalıdır.
 Çizgi Resimler: Karikatüre çizgi resim de denilebilmektedir. Özellikle mizah ve
yerme amacıyla hazırlanan çizimlerdir. Her yaştaki insanın hemen dikkatini çekerler.
Öğretme-öğrenme sürecine mizah katarak ortamdaki gerginliği azaltarak öğrencilerin
rahatlamasını sağlar. Eğitim sürecinde ilgi çekmek, düşündürmek, tartışmak gibi farklı
işlevleri olabilir. Eğitimci bunları eğitimde verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla da
kullanmalıdır. Ancak bunların yorumlanması öğrenenlerin deneyimlerine bağlıdır. Bu nedenle
eğitim amacıyla kullanılacak çizgi resimlerin, çocukların yaşantı ve entelektüel düzeyine
uygun olmalıdır.
 Tablolar (Çizelgeler): Çizelgeler soyut ilişkilerin görsel oluşumlarıdır. Kronoloji,
değişimler ve hiyerarşiler gibi konuları anlatırken kullanılırlar. Tablolar ve akış şemaları
olarak da çıkabilirler. Çizelgeler mesajın anlaşılabilirliğini kolaylaştırıcı olmalıdır. Zaman
çizelgeleri, sınıflandırma tabloları örnek verilebilir.
İki Boyutlu Görsel Materyallerin Yararları







Kullanımları kolaydır.
Materyallerin kullanımında herhangi bir donanıma gerek yoktur.
Önceden hazırlanabilir.
Ekonomiktir.
Tek başına kullanılabilir. Farklı öğretim materyalleri ile desteklenmesi gerekmez.
Tüm konu ve eğitim düzeylerine uygundur.
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 Karmaşık konuları daha anlaşılır hale getirir, basitleştirir.
İki Boyutlu Görsel Materyallerin Sınırlılıkları





Genellikle kâğıt oldukları için çabuk zarar görebilirler.
Kullanılmadıkları zaman saklamak güç olabilir.
Görselin boyutu tüm sınıf tarafından görülemeyecek kadar küçük olabilir.
Üç boyutlu kavramları anlatmak istediğimizde sınırlı kalabilir.

10.5.1.2. Üç Boyutlu Görsel Materyaller:

Gerçek hayattan alınmış
nesnelerin ya da modellerin eğitim amaçlı kullanılması, öğrencilerin gerçek dünyayı
anlamalarına yardım eden öğretim materyalleridir. Gerçek nesneler, modeller, maketler ve
çoklu ortam takımları bu öğretim materyallerinden bazılarıdır.
 Gerçek Nesneler: Gerçek nesneler; para, araç, bitki, hayvan gibi kolay ulaşılan
materyallerden bazılarıdır. Somut olduğundan gerçek nesneler; Dale’in yaşantı konisinin
tabanına yakın bir yere aittir. Bu nedenle gerçek nesneler, günlük yaşamlarında doğrudan
yaşantının az olduğu konuyu öğrenenler için uygundur. Yaşantılarında anlamı ve ilişkisi olan
şemalar oluşturulması için öğrencilerin somut yaşantı örneklerine ihtiyaç vardır ve sınıfa
gerçek nesnelerin getirilmesi bu sürece yardımcı olabilir. Gerçek nesneler oldukları gibi
kullanılabilir ya da eğitimi daha etkili hale getirebilmek için değiştirilebilir.
 Modeller/Maketler: Modeller gerçek bir nesnenin üç boyutlu gösterimidir. Model;
gerçek nesnelerin öğrenme ortamına getirilemediği durumlarda, bu nesnelerin farklı
maddelerden gerçeğine uygun olarak imal edilmesiyle öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan
öğretim materyalleridir.
Modeller bazen gerçek olmayan, ancak insanlar tarafından tasarlanan cisim, yapı ya da
düşünceleri temsil edebilir. Modeller, temsil ettikleri nesnelerden büyük ya da
küçük, ayrıntılı ya da basit olabilirler.
Modeller, gerçek nesnelerin sağlayamayacağı öğrenme yaşantıları da sağlayabilir.
Karmaşık araç ya da süreçlerin basitleştirilmiş şekilleri olan modeller, beceri ağırlıklı
hemşirelik gibi mesleklerin eğitimlerinde; 3 boyutlu kavramları, boyut, şekil veya renkle
belirtilen işlevleri anlatmak için uygulamalara ve laboratuar ortamında yaygın olarak
kullanılır.
 Maketler: Maketler, karmaşık sistemleri basitleştirerek anlatmak için tasarlanır.
Bazen gerçek bir aracın nasıl çalıştığını anlatmak için gerçekten çalışan maketler kullanılır.
Bu öğretim materyalleri de hemşirelik öğrencilerine beceri kazandırılmasında etkin olarak
kullanılabilecek önemli materyallerdendir.
 Çoklu Ortam Takımları: Çoklu ortam takımı bir konuya ilişkin birden fazla
medya türü içeren öğretme- öğrenme materyalleri bütünüdür. Çoklu ortam takımları gerçek
nesne, model ve maketlerden oluşur. Ayrıca CD, DVD, ses kasetleri, resimler, tepegöz
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asetatları, çalışma yaprakları, kitapçıklar, slaytlar, haritalar ve grafikler gibi farklı materyalleri
de içerebilirler.
Üç Boyutlu Görsel Materyallerin Yararları









Birden fazla duyu organına hitap ettiği için ilgi çekicidir.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olduğundan somut, izli ve daha kalıcı
öğrenmeler sağlar.
Her öğrencinin kendi hızına göre ve kendi yaşantıları yoluyla öğrenmelerini sağlar.
Karmaşık yapıları basit ve açık hale getirerek derse olan ilgiyi arttırır.
Soyut kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Bilginin etkin olarak iletilmesini ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.
Öğrenciyi düşünmeye sevk eder.
Zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan cisimleri, nesneleri göstermede etkili rol
oynar.

Üç Boyutlu Görsel Materyallerin Sınırlılıkları
 Gerçeğine uygun olmayan modeller, öğrencilerin bazı nesneleri yanlış algılamasına
neden olabilir.
 Maket/model kullanılarak yapılan eğitim zaman aldığından, derslerin zaman ve
kapsam yönünden, planlanmasını, yürütülmesini ve sınıf yönetimini güçleştirir.
 Kalabalık sınıflarda kullanımı zordur.
 Bazı maket ve modeller öğrenciler için güvenlik sorunu oluşturabilir.
 Maddi kaynak ve bakım/saklama gerektirir.
 Her ders için yaşantı oluşturacak üç boyutlu öğretim materyallerinin sağlanmaya
çalışılması zaman, çaba ve bazen de yüksek miktarda mali kaynağı gerektirir

10.5.1.3. Yazılı Materyaller: Eğitim ortamının en vazgeçilmez ve en yaygın
kullanılan materyalleridir. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim
ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla
çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. Tüm ders
kitapları, ders notları, hikâye ve romanlar, kitapçıklar, broşürler, çalışma/araştırma kitapları,
kılavuzlar, çalışma yaprakları ve dergiler vb. yazılı materyal kapsamına girmektedir.
Ancak yazılı materyallerle etkileşime giren öğrenci pasif bir rol üstlenir. Yazılı
materyallerin güncelleştirilmesi zordur. Yazılı materyallerden dönüt almak zaman alır. Bu
nedenle yazılı materyallerin amaca uygun olup olmadığı kontrol edilmeli; yazılı materyallerle
yapılan çalışmalarda öğrenciye performansı ile ilgili bilgi verilmeli, yazılı materyallerde yer
alan metinlerin görsel öğelerle desteklenmesine özen gösterilmelidir.
Yazılı materyallerin hazırlanması sırasında yazıl materyal tasarımı ile ilgili ilkelere
dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Yazılı Materyallerin Yararları





Elde edilmesi ve taşınması kolaydır.
Uygun tasarlanmış olanların kullanımı kolay ve etkilidir.
Eğitime destek amacıyla yararlanılabilir.
Tekrarlara olanak sağlar.

Yazılı Materyallerin Sınırlılıkları





Okuryazarlık gerektirir.
Konuyla ilgili ön koşul bilgileri olmayanlara bilgi aktaramaz.
Ezberlemenin desteklenmesine neden olabilir.
Bazı metinlerin az bir yerde çok sayıda sözcük ve kavram sunması öğrencilerde
bilişsel
yükün artmasına yol açar.
 Etkileşimsel olmayan çoğu yazılı materyal kavrama olmadan pasif şekilde
kullanılır.
 Rastgele materyal seçimi amaçlara yeterince ulaştırmayabilir.

10.5.1.4. Yazım ve Gösterim Tahtaları: Hem öğrencinin hem de öğretmenin
aynı anda konu üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayan en etkili sınıf içi iletişim aracıdır.
Ancak günümüzde emektar kara tahtanın yerini yavaş yavaş boyalı kalemlerin kullanıldığı
beyaz tahtalar almaya başlamıştır.
Tüm eğitim kurumlarında bulunmaktadır. Temini diğer öğretim materyallerine göre
oldukça kolaydır. Temini kolay olmasına karşın kullanımı her zaman kolay değildir. Yazı
tahtaları, elektronik beyaz tahtalar, bülten tahtaları, kumaş tahtalar, manyetik tahtalar, kâğıt
tahtalar vb. yazım ve gösterim tahtaları kapsamına girmektedir.
Yazım ve gösterim tahtaları; öğretim etkinliklerinin yönlendirilmesi söz konusu ise,
eğitimcinin hazırladığı öğretim materyaline destek olarak kullanılacaksa, öğrenilmesi
beklenen konuya ilişkin okuma gerekiyorsa kullanılabilir. Ayrıca, konunun ana hatlarını
sunmada, sözcük ya da kavramları sunmada, bir süreç ya da yöntemin basamaklarını
sıralamada, grup projelerinin planlanmasında, önerileri sıralamada, sorular ve yanıtları
yazmada, çeşitli somut ya da soyut görsel sembolleri iletişim ve öğretim materyali olarak
sunmada kullanılır. Ancak, planlı ve düzenli kullanılmazsa yazı ve gösterim tahtalarından
verim alınamayabilir.
Yazım ve gösterim tahtalarının kullanılmasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir.
Bu noktalar şunlardır;





Nasıl kullanılacağı, yazılacaklar önceden planlanmalıdır.
Yazı ve çizimler temiz, anlaşılır ve düzenli olmalıdır.
Yazı ve çizimler her öğrencinin görebileceği büyüklükte ve yerde olmalıdır.
Yazarken ve çizerken konuşulmamalıdır.
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Vurgulamalar için renkli tebeşir/kalem kullanılmalıdır.
Çok yazı ve çizimle doldurulmamalıdır.
Yazarken yan dönerek yazılmalıdır.
.

Yazım ve Gösterim Tahtalarının Yararları







Sınıflarda bulunabilir.
Kullanışlı ve ucuzdur. Hem eğitimci hem de katılımcılar kullanabilir.
Beyin fırtınası, sorun çözme vb. katılımlı etkinliklerde kullanmak için çok
uygundur.
Daha önceden hazırlanıp sunum sırasında uygun yerlerde gösterilebilir. Üzerine
resim, pano, grafik veya harita asılabilir.
Defalarca silinip yazılabilir, kullanışlıdır.

Ucuz bir öğretim materyalidir.

Yazım ve Gösterim Tahtalarının Sınırlılıkları






Üzerine çok fazla şey yazılamaz.
Yazılan bilgiler uzun süre saklanamaz.
Yazmak zaman alıcıdır.
Silindiği zaman bir daha kullanılamaz. Kalıcı değildir.
Aynı anda hem yazı tahtasına yazmak hem de katılımcılarla konuşmak güçtür.
Etkileşimi azaltır, sınıf yönetimini güçleştirir.
 Yazı tahtası üzerindeki yazılar düzensiz olabilir, tahta plansız kullanılabilir.
 Yazım ve çizim için kullanılan tebeşir ya da kalemler sağlığa zarar verebilir.
 Tahtadaki resimleri ya da çizimleri her öğrenci rahat göremeyebilir.

10.5.2. İşitsel Materyaller
Özellikle işitmeye dayalı eğitim gerektiren konularda yaygın olarak işitsel materyaller
kullanılır. Bu tür materyallerin çeşitleri ve kalitesi gelişen teknoloji ile artmıştır.
Özellikle işitmeye dayalı eğitim yapılan dil eğitimi ve müzik eğitimi gibi alanlarda
daha yaygın olarak kullanılırlar. Radyo ve Kaset/CD/Mp3 çalarlara ek olarak günümüzde
birçok özelliği bir arada bulunduran bilgisayarlar ve telefonlar da işitsel materyallerin
kullanımında tercih edilebilmektedir. Bir metni seslendirilmesi isteniyorsa, deneyimleri ve
gözlemleri kaydetmek istiyorsak, sözel örnekleri çeşitlendirmek istiyorsak işitsel materyaller
tercih edilebilir.

10.5.2.1. Radyo: Manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve
dinlenmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemidir. Belirli bilgileri anında yayma ve dinleme,
bunların kasetlere alınıp daha sonra yayınlanmasına olanak sağlar.
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Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanmaktadır.
 Tamamlayıcı Eğitim Programları: Eğitsel işlevi olan, daha çok haber ve genel
kültür veren programlarıdır.
 Doğrudan Eğitim Programları: Ders vermek amacıyla yayınlanan programlardır.

10.5.2.2. Teyp, Kaset ve CD: Teyp, sesleri bir manyetik bant üzerine kaydeden
ya da bir banda kaydedilmiş sesleri okuyan araçtır.
Bu araçlar,





öğrencilerin kendi konuşmalarını dinleyip değerlendirmelerine,
dersler için hazırlanmış kaset/CD’lerin sınıf ortamında dinlenmesine,
radyo programlarının kaydedilip arşivlenmesine ve daha sonra sınıfta dinletilmesine
kaydedilmiş seslerin düzenlenmesine olanak sağlar.

İşitsel Materyallerin Yararları
 Hazırlanması ve kullanılması kolay ve ekonomiktir.
 Dil eğitiminde, okuma-yazma bilmeyenler ve özel eğitime gereksinim duyanların
eğitiminde etkilidir.
 Doğrudan erişilemeyecek seslerin sınıf ortamına getirilmesini sağlar.
 Derste işlenen konuları pekiştirmede yararlıdır.
 Hem bireysel hem de gruplarla kullanılabilir.
İşitsel Materyallerin Sınırlılıkları






Öğrencilerin dikkatini uzun süre canlı tutmak zordur.
Dikkatli kullanım ve iyi bakım gerektirir.
Çizilir ya da bozulursa onarımı olanaklı olmayabilir.
Beceri veya konuyu derinlemesine kazandırmada çok etkili değildir.
Tekrar dinlenilmesi gerektiğinde, ses kasetlerini doğru yerden tekrar başlatmak ve
bitirmek kolay değildir.

10.5.3. Görsel-İşitsel Materyaller
Hem görme hem de işitme duyularına aynı anda hitap eden öğretim materyallerini
içermektedir. TV/video oynatıcı/bilgisayar-projeksiyon sistemi vb. gibi öğretim materyalleri
gruba örnek olarak verilebilir.

10.5.3.1. Film Makinesi: Hareketli ve sesli görüntü yansıtan makinelerdir.
Öğrencilerin güdülenmelerini ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirir.
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10.5.3.2. Televizyon: Eşya, olgu ve olayların bir ekranda iki boyutlu, sesli ve
renkli görüntüler halinde izlenmesini sağlar.
Eğitimde kullanılma amaçları;






Temel eğitim sorunlarını çözme
Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma
Eğitimde maliyeti düşürme
Eğitimin kalitesini yükseltme
Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olmasını sağlama

10.5.3.3. Video: Bir kameradan aldığı görüntü ve sesi manyetik bir bant ya da disk
üzerine kaydederek gerektiğinde bir alıcıya ileten araçtır. Video öğrenci katılımını sağlamada,
öğrenciyi güdülemede kullanılabilecek görsel ve işitsel araçlardan biridir. Bu sistemler
özellikle bireysel öğrenme süreçlerinde, uzaktan öğretim sürecinde çok önemli bir potansiyele
sahiptirler. Önceden kaydedilmiş ders içerikleri video ve televizyon aracılığı ile sınıf
ortamında gösterilebilir.
Görsel İşitsel Materyallerin Yararları











Daha zengin, akıcı ve kalıcı bilgi sağlar.
Işık, renk, hareket ve ses özelliklerini bir arada vererek öğrencinin dikkatini sürekli
olarak bilgiye yoğunlaştırır
Sınıf dışı olay ve ortamları sınıfa getir. Ve bunların gerçek hareket ve sesler ile
sunulmasını sağlar.
Öğrencinin ilgisini çekecek renkli, canlı ve öğretici konuların sınıf ortamına
taşımasını ve canlı bir eğitim ortamının oluşmasını sağlar
Öğrenmeyi zaman ve mekâna bağlı olmaktan kurtarır.
Bireysel ve grupla öğrenme olanakları sağlar.
Eğitimciye öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir.
Ders içi ve dışı etkinliklerin uzun süre arşivlenme imkânını verir.
Nesnelerin gerçeğe uygun bir biçimde doğru algılanmasını sağlar.
Oluşması uzun süre alan bir deney ve sürecin aşamalarının öğrenci tarafından
algılanmasını sağlar.

Görsel İşitsel Materyallerin Sınırlılıkları






Tek yönlü bir iletişim aracıdır.
Verimli bir biçimde kullanılması zaman alır.
Üretilen materyaller üzerinde anında değişiklik yapmak zordur.
Program üretimi ekip çalışması gerektiren güç bir iştir.
Belirli bir maliyet gerektirir.
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10.5.4. Sunum Materyalleri

10.5.4.1. Tepegöz/Asetat: Tepegöz; metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden
saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah-beyaz olarak önceden hazırlanmış bilgilerin
duvara, tahtaya veya perdeye büyüterek yansıtıldığı öğretim materyalidir. Tepegözler büyük,
parlak ve net görüntü sağlarlar. Tepegöz üzerinde kullanılan saydam sayesinde ders sırasında
doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek bir yazı tahtası gibi de
kullanılabilir.
Tepegöz, çok yönlü bir araç olmakla birlikte, eğitimciye yardımcı bir araçtır. Aşırı
kullanılarak eğitimcinin yerini almamalıdır. Bundan dolayı, asetatlar, özellikle, konuşulan
kelimeler iletilmek istenen mesajın anlaşılması için yeterli olmadığı zaman kullanılmalıdır.
Tepegözlerin Yararları
 Eğitimci dersini sınıfı karartmadan, yüzü öğrencilere dönük olarak işleyebilir. Bu
durum, öğrencilere kolayca not tutma; öğretmene de öğretim sırasında öğrencileri
gözlemleme, öğrencilerle göz teması ya da sorular yoluyla doğrudan etkileşim kurma,
öğrencilerin dikkatlerini ve öğretim akışını kontrol altında tutma olanağı sağlar.
 Tepegöz, kullanımı önceden öğrenilmiş teknik bilgi ve beceri gerektirmeyen basit
bir araçtır. Her eğitimci rahatlıkla ve her yerde kullanabilir. Bir kere hazırlandıktan
sonra tekrar tekrar kullanılabilir.
 Kullanılabilen materyal çokluğu: Tepegöz üzerinden çok değişik materyaller
yansıtılabilir. Bütün saydam gereçlerin yanında, yeni tepegöz modellerinde küçük
gerçek eşyalar, modeller, şekiller gibi saydam olmayan materyaller net görüntü olarak
yansıtılabilir.
 Tepegöz hemen hemen her türlü ortamda kullanılabilir. Perde olmayan yerlerde
beyaz duvarlardan da yararlanılabilir. Güçlü ışığı, karartılmış ortamlar gerektirmez.
 Eğitimciler kendi saydamlarını kolayca hazırlayabilirler. Malzeme olarak herhangi
bir saydam naylon olabilir. Kitaplardan fotokopi çekilebilir. Bilgisayarda
hazırlanabilir.
 Sunu sırasında bazı saydamlara yazı yazılıp şekil çizilebilir ve gerektiğinde
silinerek değiştirilebilir; saydam üzerindeki önemli noktalar altı çizilerek ya da
renklendirilerek vurgulanabilir; saydamların yansıtılma sırası sunu akışına göre
önceden ya da sunu esnasında yeniden düzenlenebilirler. Bilgisayarda da eklemeler
yapılabilir.
 Ders esnasında yazı tahtasına yerleştirilmek zorunda olan bilgiler sunu için önceden
hazırlanabilir. Eğitimciler notlarını unutmadan izleyip anlatabilir, öğrenciler doğru ve
tam not alma olanağını bulurlar.
Tepegözlerin Sınırlılıkları
 Resim, çizim, metin, grafik v.b bilgileri her tepegözde anında yansıtmak mümkün
değildir. Bu tür bilgilerin önceden saydamlar üzerine hazırlanmaları gerekmektedir.
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 Tepegöz çok yönlü ve etkili bir araç olmakla birlikte, sunuyu yapan kişilerin
genellikle saydam üzerindeki bilgiye bağlı kalmaları ve tekdüze (monoton) sunum
tekniklerini tercih etmeleri tepegözü bazen sıkıcı bir eğitim aracı durumuna getirebilir.
Tepegöz Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar









Asetatları değiştirirken tepegöz açık bırakılmamalıdır. Ekrana yansıyan ışığın
parlaklığı, izleyenleri rahatsız ederek sununuzun akışını olumsuz etkileyebilir.
Görüntüye getirilen asetatlar arasında tepegözün kapatılması dikkatlerin tekrar
sizin üzerinize çekilmesini sağlar.
Tepegözün kapalı olması, asetatı tepegöz üzerine yerleştirirken bir problemle
karşılaşıldığında, bunun ekrana yansıyarak herkes tarafından görülmesini engeller.
Eğitimci yüzünü ekran yerine izleyenlere dönmelidir. Görüntü üzerinde işaret
edilmek istenen noktalar tepegöz üzerinde değil, bir kalem ya da işaret çubuğu ile
asetat üzerinde gösterilmelidir.
Asetat üzerindeki bilgiler doğrudan okunmamalı, mesaj özetlenmeli ya da farklı
cümlelerle açıklanmalıdır.
Yansıtılan materyal, izleyenlerin en az iki kere gözden geçirebileceği kadar
kalmalıdır.
Tepegöz çalışır durumda iken sarsılmamalı, temizlik yapılmamalı, çok kısa
mesafeye de olsa taşınmamalıdır.

10.5.4.2. Barkovizyon/Saydam: Görsel yansıtıcı bir araç olarak görüntünün
büyütülerek perdeye yansıtılması mantığını temel alan öğretim materyalidir.
Barkovizyonun Yararları













Hazırlanması kolay ve ucuzdur.
Bir işlemin basamaklarını göstermede kolaylık sağlar.
Kolaylıkla taşınabilir ve saklanabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması kolaydır.
Not tutma kolaylığı sağlar.
Fotoğraf görüntülerinin yansıtılması için idealdir.
Animasyon yapılabilir ve ses bantları ile birlikte kullanılabilir.
Yansıtma zamanı ayarlanabilir.
Yaratıcılığı arttırır, eğitime canlılık getirir.
Sunulacak bilgiler daha önce hazırladığı ve birçok kere kullanılabileceği için
zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.
Ardışık materyallerin kullanılmasıyla konu basitten karmaşığa doğru verilebilir.
Sınıf gibi kalabalık grupların ilgisini çekmeyi ve ilgiyi ayakta tutmayı sağlar.
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Barkovizyonun Sınırlılıkları
 Tepegözden daha pahalıdır.
 Hazırlanması bilgi ve beceri isteyen ve zaman alan bir işlemdir.
 Zemin ve harflerin renklendirilmesi uygun olarak yapılmadığı durumlarda etkisi
azalır.
 Etkili olarak kullanabilmek için teknoloji okuryazarı olmak gerekir.
Slayt Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!
























Her sayfada, sayfanın içeriği ile uyumlu başlık kullanılmalıdır.
Başlıklar aktarılacak içerik için bir tür etiket görevi görmelidir.
Sunumun ilk sayfasında anlatılacak konunun başlığı ve sunucu hakkında bilgiler
yer almalıdır (Ad, soyad, kurum, e-posta adresi vb.)
Bir slaytta birden fazla temaya yer verilmemelidir.
El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır.
HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK veya italik yazı karakterinde olmamalıdır.
Yazı Tipi (font) büyüklüğü dikkatli bir şekilde seçilmelidir. (Başlıklar için 44, Alt
başlıklar veya alt başlık kullanılmıyorsa metin için 28-32, Alt başlık kullanılıyorsa
metin için 24-28)
Paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir biçimde yer
almış olmalıdır.
Cümleler kısa ve öz olmalıdır. Mümkün ise anahtar kelimeler kullanılmalıdır.
Tek satıra sığmayan uzun cümlelerde kelimeler bölünmemelidir.
Paragraflar bölünmeden aynı slaytta bitirilmeli ya da tamamı sonraki slayta
geçirilmelidir.
Objeler slayta yatay ve dikey olarak eşit veya dengeli ağırlıkta yerleştirilmelidir.
Bir slaytta altı-sekiz/yedi ile dokuz satır arasında yazı olmalıdır.
Yazı büyüklüğünden dolayı gereksiz boşlukların bulunabileceğinden paragraflara
iki yana yasla biçimi verilmemelidir.
Sunum içerisinde bütünlüğün sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.
 Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılmalıdır.
 Tüm slaytlarda mümkün olduğunca aynı yazı büyüklüğü olmalıdır.
 Tüm slaytlarda, arka plan yada tasarım şablonu aynı ya da uyumlu olmalıdır.
 Tüm slaytlarda kullanılan eylem düğmelerinin slayt üzerindeki konumu,
biçimi, görevi, vb. aynı olmalıdır.
Aynı ekranda, çok sayıda dikkat çekici özelliklerin (Kalın, renk ya da eğik vb.)
aynı anda kullanılmasından kaçınılmalı, bir dikkat çekici unsur kullanılmalıdır.
Hedef kitleye uygun tasarım seçilmelidir
Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır.
Grafikler basit ve anlaşılır olmalıdır, olabildiğince üç renkten fazla
kullanılmamalıdır.
Bir ekranda, dört farklı renkten fazla renk kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Kolay okunmayan görsel materyal kullanılmamalıdır.
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Görsel materyal çok fazla yazılı metin, resimler veya çok farklı renklerle
doldurulmamalıdır.
Ekranda, öncelikle görülmesi istenen ifadeler göze çarpmalı dır.
Görsel materyaller, dinleyici kitlesinin mesajınızı anlamasına yardım etmelidir.
Sunum, özel efektler, sesler, değişik fontlar, göz alıcı renkler veya resimler çok
fazla kullanılarak düzenlenmemelidir.
Ekrandaki elemanların hareketi, göz hareketlerine uygun olmalı ve gözü
yormamalıdır.
Konuların anlatılmasında canlandırılmış resim (animasyon) kullanılabilir.
Bir slaytta bir canlandırma olmalıdır.
Görsel materyaller sayfada rastgele dağıtılmamalıdır.
Görsel materyaller metnin okunabilirliğini etkilememelidir.
Yazım ve dilbilgisi hataı olmamalıdır.
Geriye dönmek gerekirse aynı slayt tekrar konulmalıdır.
Slaytlara numara verilmelidir.
Verilen bir metnin gerektirdiği grafik ya da resim, metinle birlikte aynı ekranda
yer almış olmalıdır.
Kullanılan grafikler gereksiz ayrıntılardan arındırılmalıdır.
Bir ekranda ya resim ya da şekil (grafik) yer almalıdır. İkisi birlikte
kullanılmamalıdır.
Karmaşık şekil ve grafiklerin verilmesi söz konusuysa, bir temel saydam üzerine
aşamalı biçimde diğer asetatlar konularak, tüm şekil aşama aşama
oluşturulmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. Eğitimci
müdahaleyle ilgili
önlemeyi ve doğru
eğitimci, öncelikle
açıklayınız.

ilk yardım dersinde, trafik kazası geçirmiş insanlara yapılacak ilk
teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki yanlış müdahaleleri
müdahale etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre
hangi öğretim materyalini/materyallerini kullanmalıdır? Nedenleri ile
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eğitim, bireyleri yaşama hazırlama süreci olmasının yanı sıra, yaşamın kendisidir. Bu
gerçekten hareketle eğitim ortamlarının yaşamla iç içe olması, dikkate alınması gereken bir
gerçektir. Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi diğer bir deyişle
somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan
etkenlerin başında gelmektedir. Bu noktada eğitimcilerin, bazı kritik becerilere ve özelliklere
sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin başında ise eğitim ortamlarının öğrenci
ihtiyacına ve gerçek hayata uygun olarak düzenlenmesi gelir. Eğitim ortamlarının etkin
düzenlenmesi her zaman zor ve pahalı bir iş değildir. Bazen basit bir biçimde hazırlanan resim
veya asetat vb. öğretim materyalleri, sözlü olarak vermek istediğimiz bilginin çok daha kısa
sürede ve kalıcı verilmesini sağlar. Eğitim ortamında öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve
davranış kazandırmak amacıyla kullanılan birçok öğretim materyali; eğitimin daha nitelikli
hale getirilmesinde en belirleyici öğelerden biri olup eğitimcilerin en büyük yardımcılarıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecine katkılarından
biri değildir?
A. Somut olan kavramların soyutlaştırılmasını sağlama
B. Öğrencilerin dikkatini canlı tutması
C. Anlaşılması zor kavramları anlaşılır kılması
D. Öğrencileri derse karşı güdülemesi
E. Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin seçiminde dikkate alınması gereken
öğelerden/faktörlerden değildir?
A. Eğitim ortamı
B. Kurumun sahip olduğu olanaklar
C. Değerlendirme yöntemleri
D. Öğrenenlerin özellikleri
E. Amaç-hedefler
3. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin seçiminde göz önünde bulundurulması
gereken en önemli unsudur?
A. Eğitimcinin aracı kullanmaya yatkınlığı
B. Öğretim materyalinin içeriği kazandırmaya uygunluğu
C. Öğrenme ortamının fiziki yeterlik durumu
D. Öğretim materyallerinin hedef ve davranışları kazandırma niteliği
E. Öğretim materyalinde açık ve anlaşılır bir dil kullanımı
4. Aşağıdakilerden hangisi genelde resim, çizgi, renk ve yazıdan oluşan sözel birleşimlerin
yer aldığı öğretim materyalidir?
A. Şema
B. Poster
C. Karikatür
D. Grafik
E. Çizim
5. Öğrencileri için yazılı bir materyal hazırlayan eğitimcinin, aşağıdakilerden hangisini
yapması yanlıştır?
A. Paragraflar arası boşlukları, satır arası boşluklardan daha geniş tutması
B. Metnin uzun paragraflar içermesi durumunda tek sütun kullanması
C. Görsellerde fazla ayrıntı veya gerçeğe yakınlıktan kaçınması
D. Satır sonuna sığmayan kelimeleri alt satıra alması
E. Vurgulamalar için tümü büyük harflerle yazılmış ifadeler kullanması
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6.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek nesnelerin yararlarından değildir?
A. Somut, izli ve daha kalıcı öğrenme sağlar.
B. Belli bir konu ile ilgili araştırmaların sonuçlarından haberdar eder.
C. Her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesini sağlar.
D. Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir.
E. Öğrenilenleri genelleme olanağı sağlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi, barkovizyonun yararlarından değildir?
A. Kullanılması, basit ve kolay öğrenilir bir araçtır.
B. Bozulabilecek fazla hareketli ve karmaşık parçaları yoktur.
C. Bilgisayar ekran görüntülerini yansıtabilir.
D. Saydam olmayan her türlü resim ve fotoğrafların sınıf ortamında gösterilmesini sağlar.
E. Özellikle kitaplardaki resim ve şemaların sınıfça incelenmesinde çok yararlıdır.
8. Edgar Dale'nin yaşantı konisine göre en soyut öğrenme hangisidir? Neden?
9. Sizce hemşirelikte beceri eğitimlerinde etkili ve verimli öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi
için ağırlıklı olarak kullanılması gereken öğretim materyali/materyalleri nelerdir?
Gerekçeleri ile birlikte tartışınız.
10.
Eğitim ortamlarında en sık kullanılan öğretim materyali/materyalleri nelerdir? Bu
materyallerin kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını değerlendiriniz.

Cevaplar
1. A

2.

C

3.

D

4.

B

5.

E

6.

B

7.

C
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hemşirelikte ölçme ve değerlendirme neden önemlidir?

2.

Ölçme ve değerlendirme neden yapılır?

3.

Hemşirelik eğitiminde ölçme ve değerlendirmede kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve
değerlendirmeye ilişkin temel
kavramları açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve
değerlendirmenin amacını
incelemek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme

Hemşirelik eğitimde kullanılan
ölçeklerin özelliklerini
tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme

Hemşirelik eğitimde kullanılan
ölçme ve değerlendirme
yöntemlerini değerlendirmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme

Hemşirelik eğitiminde ölçme ve
değerlendirmenin önemine
inanmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Eğitim
 Ölçme
 Değerlendirme
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Giriş
Yaşamımızın ve eğitimin temel öğelerinden biri olan değerlendirme, eğitim sürecinin
ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
Eğitim sürecinde yapılan değerlendirmeler, eğitim sürecine ilişkin geribildirim
sağlayarak, öğrenme eksikliklerinin ya da öğretimde yaşanan aksaklıkların belirlenmesi ile
eğitimin verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmeler,
eğitim sürecinde bireyde oluşması düşünülen davranış değişikliklerinin oluşup oluşmadığını
eğer oluştuysa ne düzeyde oluştuğunu belirlemek amacına dönüktür. Bunların yanısıra,
değerlendirme öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirlemek amacıyla da yapılmaktadır.
Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan değerlendirme, amacına bağlı olarak eğitim
sürecinin başında, süreç sırasında ve sonunda yapılan ölçmelere dayandırılmaktadır.
Dolayısıyla eğitim ve öğrenciler hakkında verilecek kararlar anlamına gelen değerlendirme,
ölçme işlemlerinin bazı nitelikleri taşımasına, uygun değerlendirme yönteminin seçilmesine
bağlıdır. Uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi, yöntemlerin seçilmesi ve kullanılması, elde
edilen sonuçlara dayalı değerlendirmelerin yapılması ölçme ve değerlendirme alanında
donanımlı olmayı gerektirir. Bu ünitede, ölçme ve değerlendirme hakkında genel bilgiye sahip
olarak hemşirenin eğitim rolüne ilşikin etkinliklerinde ölçme ve değerlendirme sürecini etkin
biçimde kullanmak amaçlanmıştır.
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11. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
11.1. HemşireliK Eğitiminde Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Temel
Kavramlar
11.1.1. Ölçme
Ölçme en geniş anlamıyla, belirli bir nesnenin ya da nesnelerin belirli bir özelliğe
sahip olup olmadığının sahip ise sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının
sembollerle, özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Ör: Bir insanın cinsiyetini (kadınerkek), bir günün sıcaklığını(38ºC), bir nesnenin ağırlığını(40kg) belirtmek birer ölçmedir.
Ölçme işleminde söz konusu olan, bir özelliktir. Belli bir özelliğe sahip olup olmama
ya da sahip olma derecesi nesneden nesneye, durumdan duruma, zamandan zamana
değişebilir. Aynı zamanda bireyler arasında farklılıklar gösterebilir. Ölçme işlemi de bu
farklılıkları belirleme işlemidir. Denilebilir ki ölçme fark kavramından ortaya çıkmıştır.
Ölçme bir ölçme aracı ile yapılır. Ölçme ölçülen özelliğe göre değişiklik gösterir.

11.1.1.1. Ölçme Türleri:

Ölçmenin türü, ölçülen özelliğin gözlenme
şekline bağlıdır. Gözlenen sonuçlar elde edilirken ölçme sonuçlarının elde ediliş biçimi,
ölçme türünün belirlenmesini sağlar. Ölçme türleri genel olarak doğrudan ve dolaylı olarak iki
şekilde ele alınabilir.
Doğrudan ölçme: Ölçmek istenilen özellik doğrudan gözlenebilir. Bir sınıfta bulunan
öğrencilerin sayılarının mevcudun 40 kişi olduğunun belirlenmesi, boy uzunluğunun metre ile
ölçülerek 170cm bulunması gibi. Bu ölçmelerin ortak noktası araya başka bir değişken
sokulmadan doğrudan doğruya gözlenerek gözlem sonuçlarının bir sayı ya da sembolle
belirtilmesidir. Bu tür ölçmelerin hepsi doğrudan ölçme olarak isimlendirilir.
Dolaylı ölçme: Ölçülmek istenen özelliğin doğasına bağlı olarak doğrudan gözlem
yapılamaz. Bu durumda ölçme işlemi bir başka özellik yardımıyla gözlenerek yapılmaya
çalışılır. Buna dolaylı ölçme denir. Örneğin; eğitimde başarının doğrudan gözlenememesi
testler aracılığı ile ölçülmeye çalışılması, sıcaklığın doğrudan gözlenememesi termometre ile
civadaki genleşmenin gözlenerek ölçülmesi.
11.1.2. Ölçme Araçları ve Ölçek
Birçok nitelik ya da özellik doğrudan gözlenemez, gözlense bile ölçülemez. Dolayısıyla,
ölçülen özelliğin miktarı hakkında net bir bilgi verilemez. Gerek doğrudan gözlenebilen,
gerek doğrudan gözlenemeyen özellik, nitelik ya da değişkenlerin miktarına ilişkin sonuçlar
verilirken ölçme araçlarından ve ölçülen niteliğe uygun tanımlanmış ölçme birimlerinden
yararlanılır. Ölçme araçları, ölçmeyi kolylaştırmanın yanı sıra ölçme sonunda elde edilen
ölçme sonuçlarının niteliklerini de belirleyici özelliklere sahiptir. Uzunluk ölçmede
kullanılan metre, eğitimde başarıyı ölçmek için kullanılan testler tanımlanmış ve belli
birimlerde ölçümler veren ölçme araçlarıdır. Ölçek, nesnelere sayılar vermede ve nesnelere
verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve kısıtlamaları belirtmek için
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kullanıldığı gibi, belli bir başlangıç noktasından itibaren bir birimle bölmelenmiş bir ölçme
aracıdır. Genel olarak ölçekler dörde ayrılır.
 Sınıflama Ölçekleri; gözlenen özelliği en basit şekilde ifade etmede kullanılan
ölçeklerdir. Örneğin; insanların cinsiyeti (kadın-erkek), medeni hali (evli-bekâr) vb.
özellikler.
 Sıralama Ölçekleri; bu ölçekler, gözlenen özelliği sahip olma miktarı yönünden
sıraya koymak için kullanılan ölçeklerdir. Örneğin; sınavdan alınan puana göre başarı
sırasına koymak gibi.
 Eşit Aralıklı Ölçekler; ölçülen özelliğin tam anlamıyla yok olmadığı anlamına
gelen
itibari bir başlangıç noktasına göre sahip oluş derecesinin belirlendiği
ölçeklerdir. Örneğin; termometre, başarı testlerindeki standart puanlar, zekâ test
puanları vb.
 Oranlı Ölçekler; İtibari sıfır noktası yerine gerçek sıfır noktasının yer aldığı
ölçeklerdir. Örneğin, metre, kilogram, saat vb.
11.1.3. Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
Elde edilen ölçümlerin hatasız ya da en az hatalı olması için ölçeklerin belli niteliklere
sahip olması gerekir. Bu nitelikler:




Geçerlik
Güvenirlik
Kullanışlılıktır.

Güvenirlik; aracın zaman içinde farklı uygulamalarda gösterdiği tutarlılıktır.
Geçerlik; aracın hazırlanma amacına hizmet etme derecesidir. İstenen özelliği başka
özelliklerle karıştırmadan ölçmesidir.
Kullanışlılık; Ölçmenin yapılacağı ortamın tüm olanakları ile ölçülmek istenen
özelliklerin uyum içinde olması, ölçme aracının hazırlanışının ve puanlamasının kısa ve
ekonomik olması gibi.
Hatasız bir ölçme yapmak hemen hemen imkânsızdır. Çeşitli nedenlerle ölçme
işleminde hatalar söz konusudur. Bu hatalar, ölçme aracından, ölçme yönteminden, ölçmenin
yapıldığı ortamdan ve ölçülen özelliğin birçok etkenle etkileşiminden kaynaklanabilir.
Ölçme hatası, ölçülen özelliğin gerçek değeri ile gözlenen değeri arasındaki fark
olarak tanımlanmaktadır.

Hata Türleri
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 Sabit Hata: Bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hatadır. Bir metrede beş
cm’lik bir eksiklik varsa her ölçümde aynı oranda hataya yol açacaktır. Sınav
sonuçlarını düşük bulan bir eğitimcinin tüm öğrencilerin notlarına beş puan ilave
etmesi sistematik bir hatadır.
 Sistematik Hata: Bir ölçmeden diğerine sistematik olarak artan hatadır. Ucu kırık
olan bir metrenin daha büyük bir uzunluğu ölçmek için defalarca kullanılması
durumunda, hata miktarı ölçme aracının kullanım sayısına bağlı olarak artacaktır.
Örneğin; bir eğitimcinin bir sınavda yazısı güzel olanlara fazla puan vermesi gibi
hatalar sistematik hatalardır.
 Tesadüfî Hata: Ölçme sırasında tamamen tesadüflere bağlı olarak ortaya çıkan
hatadır. Bu tür hataları kontrol etmek mümkün değildir, tamamen tesadüflere bağlı
olarak ortaya çıkar. Örneğin; ölçme yapılan ortamda elektriğin kesilmesi, öğrencinin o
anki ruhsal durumu gibi.
Hata Kaynakları
Ölçme sonuçlarına dayalı olarak bir karar varılması amaçlandığından ölçmelerde ne
kadar hata olabileceğini kestirmek zorunludur. Ölçme sonuçlarına karışan hata ve hata
kaynakları iyi tanımlanmalı ve hata miktarını belirleyecek yöntemler bulunmalıdır. Ölçme
sonuçlarına karışan hatalar genel olarak; ölçmeyi yapan kişiden, ölçmenin yapıldığı araçtan,
ölçme ortamından ve ölçmenin yapıldığı kişiden kaynaklanabilir.
Ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar: Ölçmeyi yapan kişinin ölçme yaparken
dikkatsizliği, yorgunluğu vb. ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
Ölçmenin yapıldığı araçtan kaynaklanan hatalar: Ölçme aracının yapısından gelen hata
kaynaklarından birisi testi oluşturan maddelerin örneklemidir.
Ölçme ortamından kaynaklanan hatalar: Ölçme yapılırken ölçme yapılan ortamla ilgili
bazı hata kaynakları, ölçme yapılan bireylerin motivasyonunu ya da dikkatini etkileyebilir bu
da ölçmede hataya yol açabilir.
Ölçmenin yapıldığı kişiden kaynaklanan hatalar: Ölçmenin yapıldığı bireylerin, ölçme
işlemi yapılırken içinde bulundukları heyecan, stres, yorgunluk gibi koşullar ölçülen özelliğe
ilişkin performansını ortaya koymasını engelleyebilir. Bu da ölçme işlemine hata karışmasına
yol açabilir.
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Değerlendirme
Değerlendirme; ölçme sonuçları hakkında bir ölçüte dayalı olarak karara varma,
yargıda bulunma sürecidir. Değerlendirme, belli bir özelliği ya da durumu gözleyip gözlem
sonuçlarını sayı ya da simgeyle göstermeden yapılamaz. Çoğu zaman ölçme ve değerlendirme
kavramları birbirinin yerine kulalnılmaktadır. Oysa bu iki etkinlik birbirini tamamlayan,
birbirinin devamı niteliğindedir.

Değerlendirmenin Amaçları
Eğitimde yapılan ölçme ve değerlendirmenin üç temel amacı vardır.


Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi; onların en iyi
gelişebilecekleri öğretme-öğrenme ortamlarına sokulmaları amacıyla yapılır.
Öğrenmelerin izlenmesi; öğrenme eksikliklerinin zamanında belirlenerek ortadan
kaldırılması amacıyla yapılır.
Öğrenme düzeyinin belirlenmesi; hedeflerin hangi düzeyde gerçekleştiğinin ortaya
konması amacıyla yapılır.




11.2. Hemşirelik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Eğitimde geçerli ve güvenilir ölçümler testlerle elde edilebilir. Test; bireylerin belli
özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu alan herkes için aynı sorulardan oluşan bir ölçme
aracıdır. Eğitimde başarı testleri olarak tanımlanmaktadır. Başarı testleri, bir öğrencilerin
herhangi bir konuda, belli bir öğretim programının uygulanması sonucunda elde ettiği bilgi,
beceri ve tutumu ölçen testlerdir. Eğitimde kullanılan testler; Sözlü Testler, Yazılı Testler ve
Performans Testleri olarak ele alınmaktadır.
Eğitimde geçerli ve güvenilir ölçümler dikkatlice planlanmış testlerle elde edilebilir.
Testin planlanmasında;
Niçin ölçme yapılacak?
Ne ölçülecek?
Nasıl ölçülecek?
Bir test planında;







Sorularına cevap aranır.

Testin amacı saptanmalıdır.
Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır.
Hangi davranışları ölçüleceği kararlaştırılmalıdır.
Kullanılacak soru tipi kararlaştırılmalıdır.
Testin/soruların güçlüğü belirlenmelidir.
Puanlama biçimi belirlenmelidir.
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11.2.1. Sözlü Testler
Sözlü testler, genellikle, yanıtlayıcıların yanıtlarını düşünüp organize ederek sözlü
sunduğu; soruların ise sözlü, yazılı veya sözlü yazılı karışık olarak sorulduğu test türüdür.
Daha çok sözel performansın ölçülmesi durumunda kullanılmaktadır. Hemşirelik eğitiminde
bir öneme sahiptir. Ancak, istenilir düzeyde kullanıldığını söylemek mümkün değildir.
Sözlü Testin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar







Test planı hazırlanmalıdır.
Amaca göre kısa veya uzun cevaplı sorular kullanılmalıdır.
Sorular önceden hazırlanmalıdır.
Cevap anahtarı geliştirilmiş olmalıdır.
İyi bir psikolojik ortam hazırlanmalıdır.
Sorular anlaşılır ve açık bir şekilde sorulmalıdır.

Sözlü Testlerin Değerlendirilmeside Dikkat Edilecek Noktalar
 Ölçülecek hedef davranış önceden yazılmalıdır.
 Öğrencinin ortaya koyması beklenen kritik davranışlar önceden belirlenmelidir.
 Her öğrenciye eşit güçlük düzeyinde sorular sormak için gerekli özen
gösterilmelidir.
 Öğrencinin verdiği cevaplar dikkatle dinlenerek değerlendirme formu kullanılarak
değerlendirilmelidir.
11.2.2. Yazılı Testler
Geleneksel eğitim sisteminde en çok kullanılan test türüdür. Soruların öğrencilere yazılı
olarak verildiği ve bütün öğrencilerin aynı süre içinde cevaplama durumunda oldukları bir test
türüdür.
Yazılı Testlerin Kullanıldığı Durumlar






Sınava girecek öğrenci sayısı az ise.
Sınav öncesi soru hazırlamaya zaman yoksa okumak için zaman varsa.
Sınav sonuçlarının çabuk bildirilmesi gerekmiyorsa
Öğrencinin yazma, ifade etme becerisi ölçülmek isteniyorsa.
Yazılı ifade etme becerisi geliştirilmek isteniyorsa.

Yazılı Testin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar




Öncelikle test planı hazırlanmalı.
Kısa cevap gerektiren çok soru sorulmalı.
Sorular açık, anlaşılır ve sınırlı olmalı.

Cevap için yeterli süre verilmeli.




Puanlamada neye ağırlık verileceği öğrenciye söylenmeli.
Cevap anahtarı hazırlanmalı.
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Yazılı testlerde kısa ya da uzun cevaplı sorular kullanılmaktadır.

Kısa Cevaplı Sorular
Bir sözcük, bir kavram, bir tarih gibi bir kelime ile cevaplandırılacak maddelerden
oluşan soru tipidir. Kısa cevaplı sorular, soru kipinde sorular ve tamamlamayı gerektiren
sorulardan oluşmaktadır.
Örnek soru: Ölçme ve değerlendirme arasındaki en önemli ilişkiyi açıklayınız. Bu soru
kısa yanıt gerektiren bir sorudur.
Örnek soru: Bir ölçme aracında aranması gereken en önemli nitelik hangisidir? Sorusu
soru kipindedir.
Örnek soru: Bir veri grubunda en çok tekrar eden ölçme sonucuna……..denir. Sorusu
tamamlamayı gerektiren bir sorudur.
Örnek soru: Aşağıda eğitimle ilgili üç kavram verilmiştir. Bu kavramları kısaca
tanımlayınız. Sorusu tamamlamayı gerektiren bir sorudur.
Eğitim:…………………………………………………………………………………….
Öğrenme:………………………………………………………………………………….
Öğretim:…………………………………………………………………………………..
Kısa Cevaplı Soru Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar









Soru açık, anlaşılır şekilde ifade edilmeli.
Tek bir cevabı olmalı.
Soruda ipucu olmamalı.
Cümle kitaptan aynen alınıp yazılmamalı.
Cümlede çok sayıda boşluk olmamalı.
Boşluklar mümkünse cümle başına konmamalı.
Cevapların yazılacağı boşluklar eşit uzunlukta olmalı.
Her boşluk puanlanmalı.

Uzun Cevaplı Sorular
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Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla kullanılan sorulardır. Cevap içerik, nitelik ve uzunluk açısından
öğrenciye bırakılır.
Örnek soru: Ölçme ve değerlendirmenin hemşirelik eğitimindeki yeri ve önemi
nedir? Görüşlerinizi gerekçeleriyle açıklayınız. Bu soru sentez ve değerlendirme basamağında
uzun cevap gerektiren bir sorudur.
Örnek soru: Hemşireliğin tarihsel gelişimindeki olayların günümüz hemşireliğine
yansımaları nasıl olmuştur? Görüşlerinizi gerekçeleriyle açıklayınız. Bu soru analiz, sentez
ve değerlendirme basamağında uzun cevap gerektiren bir sorudur.
Yazılı Testlerin Değerlendirilmeside Dikkat Edilecek Noktalar
Yazılı testlerin puanlamasında özellikle uzun cevap gerektiren sorularda dört teknik
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genel izlenimle puanlama: Eğitimci, öğrencilerin kâğıtlarını ayrı ayrı baştan sona okuduktan
sonra herbir kâğıda genel izlenimine göre bir puan verir.
Sınıflama yoluyla puanlama: Eğitmcinin kâğıtları hızlı bir şekilde göz atarak iyi, orta, zayıf
diye sınıflara ayırması ve daha sonra kendi içinde puanlamasıdır.
Sıralama yoluyla puanlama: Eğitimci kağıtları tek tek karşılaştırarak okuduktan sonra en
iyiden en zayıfa doğru sıraladıktan sonra en iyi kâğıda en yüksek, diğerlerine de buna göre
azalan puanlar vermesidir.
Puanlama anahtarı kullanma: Bu teknikte eğitimci beklenen yanıtları listeler ve puanlandırır.
Kâğıtları puanlama anahtarı ile karşılaştırarak puanlar.

Doğru-Yanlış Testler
Doğru-yanlış testler bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış yargı cümleleri içeren
maddelerden oluşur. Öğrenciden verilen bilginin (ifadenin) doğru mu yanlış mı olduğunu
bilmesi istenir. Bu nedenle hatırlama düzeyindeki bilgiler ölçülür. Doğru – yanlış testleri bir
konu alanındaki genellemeleri, konular arasındaki karşılaştırmaları, olayların nedensel
ilişkilerini, olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri, olayların sonuçlarına dönük kestirimleri, bir
sürecin basamaklarını test etme amacı ile kullanılabilir.
Doğru-Yanlış Test Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar







Cümleler açık, anlaşılır, kısa olmalı.
Cümleler kesin doğru/kesin yanlış olmalı.
Yanlışlık önemsiz bir noktada olmamalı.
Cümlelerde mümkün olduğunca olumlu ifadeler kullanılmalı.
Görüş ifadeleri kaynağa dayalı olarak sorulmalı.
Cümleler kaynaktan aynen alınmamalı.
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Doğru-yanlış ifadeler aynı uzunlukta olmalı.
Doğru-yanlış maddeler rastgele sıralanmalı.
Birbiriyle ilgili ifadeler alt alta yazılmalı.

Örnek soru: Yönerge: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki parentez içine D,
yanlış ifadelere Y yazınız.
(

)

1. Hasta eğitimi, hemşirenin eğitimci rolü kapsamındadır.

(

)

2. Geçerlik, ölçme araçlarının tesadüfi hatalardan arılık derecesi olarak tanımlanır.

Eşleştirmeli Testler
Eşleştirmeli testler, iki grup halinde verilen birbirleriyle ilgili bilgilerin, belli bir
açıklamaya göre eşleştirilmesinden oluşur. Eşleştirmeli testlerde birden çok madde kökü bazı
seçeneklerle eşleştirilir. İki sütun vardır. Her iki sütundakilerin ilişkilendirilmesi istenir.
Genelde madde kökü için hangi seçenek doğru ise, bu seçeneğin önündeki harf madde
numarasını belirten kısma yazılır.
Eşleştirmeli Test Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar








Testin tüm maddeleri aynı sayfada yer almalı.
Madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalı.
Öncül ve seçenekler homojen olmalı.
Öncül ve seçenekler aynı sayıda olmamalı. Seçenekler öncüllerden en az iki tane
fazla olmalı.
Doğru cevaplar soru karşısında olmamalı.
Uzun ifadeler öncüllere yerleştirilmeli.
Seçenekler belli bir düzene göre sıralanmalı.

Çoktan Seçmeli Testler
Testi alanların yanıtlarını, belirli sayıdaki seçenek arasından birini seçerek vermesini
gerektiren sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır. Çoktan seçmeli testler eğitimde en çok
kullanılan testlerdir. Seçmeli testlerde sorulara madde denir. Madde kökü sorunun sorulduğu
ve çözüm için gerekli bilgilerin verildiği kısımdır. Seçenekler; madde kökünde sorulan soruya
verilen olası cevaplardır. Seçenekler arasında doğru cevap ve çeldiriciler yer alır. Çeldiriciler;
test maddesindeki doğru cevabın dışında kalan seçeneklerdir. Eksik ya da yanlış bilenleri
yanıltan seçeneklerdir.

Çoktan Seçmeli Testin Özellikleri
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Testte doğru cevap verilmiştir.
Cevaplamak az zaman alır.
Çok sayıda soru sorulabilir, testin güvenirliği artar.
Cevaplar sınırlıdır.
Puanlama objektiftir.
Her düzeydeki öğrenciye göre soru hazırlanabilir.
Hazırlanması zordur, puanlaması kolaydır.

Çoktan Seçmeli Testi Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar















Madde kökü kesin bir ifade içermeli.
Madde kökü açık, anlaşılır, yalın bir dille yazılmalı.
Madde kökü hiçbir yoruma yer vermemeli.
Madde kökü önemli bir problem sunmalı.
Madde kökü sorunun mümkün olan en büyük kısmını kapsamalı.
Madde kökü mümkünse olumlu bir ifade taşımalı, eğer olumsuz ifade taşıyorsa
altı çizilmeli.
Maddenin anlamı bozulmadan mümkünse en az kelimeyle ifade edilmeli.
Sorular kaynaktan olduğu şekilde alınmamalı.
Her test maddesi bir bilgiyi yoklamalı.
Her soru birbirinden bağımsız olarak cevaplanacak şekilde sorulmalı.
Hepsi ve hiçbiri seçeneği dikkatli kullanılmalı. Özellikle doğru yanıt olarak
kullanılmamalı.
Çeldiriciler, sıklıkla eksik ya da yanlış anlaşıldığı düşünülen/bilinen konulardan
seçilmeli.
Testteki doğru cevap şıklarının oranı aynı olmalı.
Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalı.

Örnek soru: Aşağıdakilerden hangisinde bir değerlendirme işlemi yapılmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Öğrencilerin yanıtlarının doğruluk derecesine göre puanlanmak
Öğrencilerin boy uzunluğuna göre sıralanması
Öğrencilerin projelerinin 1-50 arasında puanlanması
Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bir sınır belirlenmesi
Öğrencinin dersten geçip geçmediğine karar verilmesi

Açıklama: Maddenin her seçeneğinde öğrencilerin kelimesi tekrar edilmiştir. Öğrencilerin
kelimesi uygun şekilde madde köküne ilave edilmeli. Ayrıca seçenekler incelendiğinde A
seçeneğindeki ifadenin diğerlerine pararlel olmadığı görülmektedir. Puanlamak kelimesi
puanlaması olarak düzenlenebilir.

Örnek soru: Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testler için geçerli değildir?
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A.
B.
C.
D.
E.

Puanlaması objektiftir
Güvenirlik düşüktür
Puanlardaki hata azdır
Şans başarısı vardır
Yansız puanlanabilir

Açıklama: Maddenin A,C,E seçeneklri birbiri ile bağımlı görünmektedir. Yansız puanlama
ve objektif puanlama birbirinin aynıdır. Puanlamadaki hatanın az olması yansız ve objektif
puanlamaya bağlıdır. Bu üç seçenek birbiriyle içiçedir.
11.2.3. Performans Testleri
Buraya kadar sözü edilen testler bilişsel ve duyuşsal alanı içermekteydi. Devimsel
alan özelliklerinin ölçümünde performans testleri kullanılmaktadır.
Performans: Uygulama, yapma, yerine getirme anlamını taşımaktadır.
Performans testleri; kimin, neyi, ne zaman, hangi ortamda ve hangi performans
düzeyinde öğreneceğini ve bunun ne şekilde ölçüleceğini içerir. Performans testlerinde iki
yaklaşım söz konusudur. Uygulamanın yapılmasında izlenen yolu veya süreci değerlendirme
ya da uygulamanın sonucunu değerlendirme yaklaşımıdır veya her ikisinin birden
değerlendirilmesi yaklaşımı kullanılabilir. Hemşireliğin uygulamalı bir meslek olduğu
düşünüldüğünde hemşirelik eğitiminde performans testlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Performans testlerinde ya bir davranış gerçekleştirilirken gözlenir ya da belli işlemler
sonucu ortaya çıkan ürünün niteliklerine bakılır. Performans testlerinde genellikle iki araç
kullanılır. Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri. Ayrıca gözlem formu, ve puanlama
yönergelerinden yararlanılabilir.
1) Kontrol Listeleri; performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını içerir.
2) Dereceleme Ölçekleri; performansın mükemmellik derecesini belirlemede
kullanılır.
Performans testleri;






Öğrenme hedefleriyle uyumlu olmalı
Öğrenciler ve eğitimci açısından anlamlı ve motive edici olmalı
Öğrenci üst düzey bilişsel becerilerini kullanmalı
Öğrencinin seviyesine uygun olmalı
Puanlama iyi yapılmalı

Kontrol Listeleri
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Öğrencilerin kazanması beklenen davranışların göstergelerinin daha detaylı olarak
belirlendiği değerlendirme araçlarıdır. Kontrol listelrinin yeri hemşirelik eğitiminde oldukça
fazladır. Kontrol listeleri hem davranışın kazanılmasındaki adımları hem de adımların bir
davranışa dönüşmesini değerlendirmek için kullanılır. Bu nedenle hem sürece hem de ürüne
yöneliktir. Kontrol listeleri, hem bir öğrenme-öğretme aracı olarak, hem de ölçme aracı olarak
kullanılabilir özelliktedir. Kontrol listeleri, önceden hazırlanmış davranışların varlığını ya da
yokluğunu saptamaya yönelik olduğundan, gözlemci ya da değerlendirici, ilgili davranışın
veya özelliğin karşısına “Evet” veya“Hayır” gibi açıklama yaparak çetele tutabilir. Bu
bakımdan özellikle gözlemde kontrol listeleri kullanılır. Ancak kontrol listeleri evet, hayır
şeklinde olabileceği gibi evet, kısmen, hayır gibi üç puanlık bir ölçekten oluşan ifadeleri de
içerebilir. Kontrol listeleri özellikle devimsel alanda birkaç adım gerektiren bazı becerilerin
değerlendirilmesinde etkili bir araçtır.
Kontrol listeleri oluştururken izlenecek adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:



Öncelikle öğrencinin gerçekleştireceği beceri belirlenir.
Becerinin başarılı olarak gerçekleştirilmesi için becerinin gerektirdiği adımlar
belirlenir.
 Bu adımlar öncelik sırasına göre sıralanır.
 Yönerge yazılır. Yönerge uygulama koşullarını, nasıl uygulanacağını, becerinin
gerektirdiği özellikleri ve becerinin tanımını içermelidir.
 Mesleki becerilerle ilgili geliştirilecek kontrol listeleri becerinin bileşenlerinin
belirlenmesini ve öncelik sırasına konulmasında etkili araçlardır.
Kontrol Listesi Örneği
BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI DEĞERLENDİRME
FORMU ÖRNEĞİ
ÖLÇÜTLER
Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütü varlığı yada
yokluğunu
göz
önüne
alarak
dosyayı
değerlendiriniz.
Çalışmaların içeriği tamdır.

EVET

HAYIR

Farklı türde çalışmalar yer almaktadır.
Çalışmalar amaca uygundur.
Dosya düzenlidir.
Yaratıcı düşüncenin ürünüdür.
Öğrencinin gelişim düzeyini gösterir.
Çalışmalar araştırma ürünüdür.
Görsel materyallerle desteklenmiştir.
Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılmıştır.

Dereceleme Ölçekleri;
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Öğrencilerin başarılı ve tam başarısız arasındaki performanslarının belirlenmesinde
puanlama ölçekleri kullanılır.
 Öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanları belirlemek,
 Bir alana yönelik bilgi, beceri ve tutumunu ortaya çıkarmak,
Öğrencinin çalışmalarını ölçmek ve performansını puanlamak amacıyla kullanılır.
Dereceleme Ölçek Örneği
AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU
Bu form, grubunuzdaki arkadaşlarınızla ilgili
DERECELER
değerlendirme maddelerini içermektedir. Seçeneklerden
3
2
1
değerlendirmelerinize en uygun olanı işaretleyiniz.
Her
Bazen
Hiçbir
zaman
zaman
1. Çalışmalara istekli katılır.
2. Etkinlik öncesi hazırlık yapar.
3. Görevlerini zamanında yerine getirir.
4. Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.
5. Farklı kaynaklardan bilgi getirip sunar.
6. Arkadaşlarını uyarırken uygun bir dil kullanır.
7. Arkadaşlarının çalışmalarına destek olur.
8. Temiz ve düzenli çalışır.
9. Çalışmalarda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır.

Günümüzde hemşirelik eğitiminde en önemli temel öğe; öğrencilerin, nasıl düşüneceğini, sorunların ne şekilde saptanıp çözümleneceğini ve uygulama alanlarında doğru
kararların nasıl verileceğini öğrenmesidir. Öğrenme-öğretme süreci olarak isimlendirilen bu
sürecin başarıya ulaşması bilimsel yaklaşımla eğitime yönelik etkinliklerin ölçülmesine ve
elde edilen verilerin değerlendirilerek doğru kararlar verilmesine bağlıdır.
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Uygulama Soruları
1. Hemşirelik eğitiminde ölçme değerlendirmenin önemini tartışınız.
2. Hemşirelik eğitiminde ağırlıklı olarak uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini
araştırınız.
3. Hemşirelik eğitiminde devimsel alan öğrenmelerde kullanılan ölçme ve değerlendirme
yöntemlerini arkadaşlarınızla tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özetle, bu bölümde eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi üzerinde duruldu.
Ölçme ve değerlendirme yöntemleri, özellikleri, kullanımında dikkat edilecek noktalar
tartışıldı. Özellikle hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan performans testleri ve kullanım
alanları örneklerle sunuldu.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bir ödevdeki hataları saymak
Bireyleri öğrenim durumlarına göre sınıflamak
Basketbol takımına eleman seçmek
Öğrencilerin ders karşı tutumlarını belirlemek
El işlerini iyiden kötüye doğru sıralamak

2.Ölçme aracının amacına hizmet etmesine ne ad verilir?
A. Geçerlik
B.Kullanışlılık
C. Güvenirlik
D.Yeterlilik
E.Genellik
3.Aşağıdaki durumların hangisinde yazılı testi kullanamayız?
A. Üst düzey davranışlar ölçülecekse
B. Sınava girecek öğrenci sayısı azsa
C. Yazma becerileri ölçülmek isteniyorsa
D. Sonuçları çabuk bildirilmesi gerekmiyorsa
E. Güvenirliği yüksek olması isteniyorsa
4.Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavların bir özelliğidir?
A. Yanıtlayıcının süre sorunu yoktur
B. Yanıtı yanıtlayıcı düşünerek bulur
C. Puanlama yansız olarak yapılır
D. Puanlama güvenirliği oldukça yüksektir
E. Büyük gruplara uygulanır
5.Çoktan seçmeli bir test maddesininanahtara göre yanlış olan seçeneğine ne ad verilir?
A.Şık
B.Kök
C.Doğru yanıt
D.Çeldirici
E.Madde
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6. Değerlendirme kavramını açıklayınız.
7.Ölçmede hata kaynaklarını sıralayınız.
8.Ölçmede önüne geçilemeyen hata hangisidir? Nedenlerini açıklayınız.
9.Performans testleri hangi öğrenme alanında kullanılır?
10.Hemşirelik eğitiminde öne çıkan test türü hangisidir? Nedenlerini açıklayınız.

Cevaplar
1. C 2.

A

3.

E

4.

B

5.

D
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*Bu bölüm, Prof.Dr. Hülya KAYA tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
12. HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM
12.1. Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon
12.1.1. Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyonun Önemi
12.2. Klinik Öğretimde Felsefi Yaklaşım
12.3. Klinik Öğretimde Temel Öğrenme Yaklaşımları
12.3.1. Hümanist Yaklaşım
12.3.2. Yaşantı Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı
12.4. Klinik Öğretimin Temel Özellikleri
12.5. Klinik Öğretimde Eğitimcinin ve Öğrencinin Sorumlulukları
12.5.1. Klinik Öğretimde Eğitimcinin Nitelikleri
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Hemşirelikte klinik öğretim ve entegrasyon neden önemlidir açıklayınız?
Klinik öğretimde felsefi yaklaşımları tartışınız.
Klinik öğretimin özelliklerini sıralayınız.
Klinik öğretimde eğitimci ve öğrenen sorumluluklarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelikte Klinik Öğretim

Kinik öğretimde entegrasyonu
açıklama.

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelikte Klinik Öğretim

Klinik öğretimin felsefi
temellerini tartışma.

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelikte Klinik Öğretim

Klinik öğretimin özelliklerini
sıralama.

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelikte Klinik Öğretim

Hemşirrelikte klinik öğretimin
önemini savunma.

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelikte Klinik Öğretim

Klinik öğretimde eğitimci ve
öğrenen sorumluluklarını
tartışma.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar




Klinik
Öğretim
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Giriş
Temel hemşirelik eğitiminin amacı; öğrencinin etik, sosyokültürel ve bireysel
gelişimini sağlayarak, hemşirelik rol ve işlevlerini etkin biçimde yerine getiren meslek üyeleri
yetiştirmektir. Mesleğin hızla gelişen bilimsel tabanı hemşirelerin kendini yönetebilen, hizmet
alanlarındaki sorunu kavrayarak çözümleyen, kendi rolünü algılayan, yorumlayan, uygulayan
birer meslek üyesi olmasını zorunlu kılmaktadır.
Günümüzde sağlık bakımı gereksinimlerinin kompleks bir yapı içermesi, teknolojinin
gelişimi ve bunun sağlık bakımı sisteminde kullanımı, hemşirelik meslek üyelerinde teknik
becerilerin yanı sıra etkili ve doğru karar verme, eleştirel düşünme gibi profesyonel becerilere
duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Bu becerilerin, öğrencilerde geliştirilmesi ise psikomotor
beceri geliştirme laboratuarlarının yanı sıra, öğretme-öğrenme ve gerçek uygulama
ortamlarında mümkündür.
Hemşirelik eğitimi, kuramsal ve uygulamalı öğrenme yaşantılarını gerektiren bir eğitim
sürecidir. Hemşirelikte kuramsal ve uygulamalı eğitim birbirini tamamlar. Bu eğitim
sürecinin her aşamasında öğrenci, mesleki yaşamında gerekli olan bilgi, beceri ve tutum ve
değerler sistemini geliştirir. Hemşirelik eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan klinik eğitimin
temel amacı; öğrenciye gerçek hemşirelik uygulamaları ile kuramsal bilgi arasında köprü
oluşturma fırsatı vermektir. Öğrenci kendisine rehberlik edilen bu ortamda yaparak-yaşayarak
öğrenme yoluyla kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştirme fırsatı bulmaktadır. Bir başka
deyişle, hemşirelik eğitiminde klinik eğitim yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu
açıklamalardan da anlaşıldığı gibi profesyonel hemşireliğin sağlıklı toplumu gerçekleştirecek
anahtar konuma ulaşmasında temel eğitimin içerisinde yer alan klinik eğitimin niteliği
yaşamsaldır. Hemşirelikte uygulama alanları neyi, niçin, nasıl yapacağını gösteren gerçek
öğrenim deneyimlerini verir.
Hemşirelik eğitimi programlarının amacı; öğrencilere belirlenmiş olan amaç ve
hedeflere ulaştıracak öğrenme yaşantılarını düzenlemek olarak özetlenebilir. Bir başka
deyişle, eğitim programının özü öğrenme yaşantılarının programın amacı çerçevesinde ve
hedefler doğrultusunda düzenlenmesidir.
Hemşire eğitimciler eğitim programının planlanması sürecinde özellikle; hemşirelik
kuram ve modellerinin uygulanması, hemşirelik biliminin özü ve entegrasyonu
gerçekleştirecek yaklaşımlar üzerine odaklanmaktadırlar.
Hemşirelik eğitimi; biyolojik, sosyal, fen bilimleri, hümaniter (konusu insan olan)
bilimler, genel eğitim, hemşirelik mesleğine özgü eğitim konularını kapsar. Öğrenciler bu
yolla hemşirelikle ilgili gerçekleri, kavramları, ilkeleri, becerileri, değerleri ve tutumları
kazanarak bireysel ve profesyonel gelişimini sağlar.
Hemşirelik eğitimi programının planlanmasında hedeflerin birbirini izlemesi ve
bütünleşmesi temel öğedir. Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran tutarlı bir program etkin bir
ardışıklık ve bütünleşme ya da entegrasyon ile sağlanabilir.
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12. HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM
12.1. Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon
Entegrasyon Fransızca integration kökenli olup bütünleşme, birleşme anlamına
gelmektedir.
Hemşirelik eğitimi programları farklı alanları, disiplinleri biraraya getiren konuları
kapsamaktadır. Bu durum öğrencilerin, çok farklı alanlar ve disiplinlerle karşılaşması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle hemşirelik eğitimi programlarında bütünleşme ya da
entegrasyonun önemi artmaktadır.
Eğitim programında bütünleşme kavramı ile koordinasyon/bağlantı kavramının
karıştırılmaması gerekir. Koordinasyon Fransızca coordination kökenli olup belli bir amaca
ulaşmak için çeşitli konular arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eşgüdüm anlamına
gelmektedir. Koordinasyon; öğrencide müfredat içindeki farklı alan ya da dersler arasındaki
bağlantıların tamamlayıcı ancak her bir öğenin kendi orijinal yapısını kaybetmeyecek biçimde
bağlantı kurma sürecidir.
Heathcote ve arkadaşları bütünleşme kavramını; farklı konu veya bölümlerin arasında
bağlantı kurularak kullanılması sonucu bunların birleşip birbiri içinde kaynaşması onun
parçası olması süreci olarak tanımlar. Böylece, her öğe kendi orijinal kimliğini yitirir ve yeni
müfredat çalışma alanları ortaya çıkar. Bir başka tanıma göre entegrasyon; belli bilgilerin,
belli bir amaç için bir araya getirilmesi, bütünleştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasını
kolaylaştırmadır. Entegrasyon çeşitli düzeylerde gerçekleştirilebilmektedir.
Bütünleşme anlamına gelen entegrasyon derecesi ile ilgili olarak Harden onbir
basamaklı bir merdiven tanımlamıştır. Basamaklar ilerledikçe entegrasyon açısından bir üst
aşamaya geçilmektedir. Harden’nin basamakları şu şekildedir.










Yalıtılmışlık(İsolation): Bu basamakta her bir ders için ayrılan zaman belirlidir,
dersler arasındaki ilişki net bir şekilde belirtilmemiştir. Eğitimci diğer derslerde
neler öğretildiği konusunda bilgi sahibi değildir. Örneğin öğrenci önce anatomi
sonra fizyoloji dersine girer. Ancak konular birbirleriyle ilişkilendirilmez.
Farkındalık(Awareness): Bu basamak ders temellidir. Ancak eğitimciler diğer
derslerde hangi konuların işlendiğini bilmektedirler. Bu durum eğitimcilerin
konuya ilişkin iletişim kurmalarını kolaylaştırabilir. Tekrarlar önlenebilir.
Uyumluluk(Harmonization): Eğitimciler işlenecek derslerin içeriğini birbirlerine
danışmakta veya tartışabilmektedir. Bu durum eğitimcilerin konuları
ilişkilendirmelerini sağlayabilir.
İçine Katma(Nesting): Eğitimci bir dersin içine bir başka konuda beceriyi
arttırmak amacıyla konular ilave ederek dersin kapsamını genişletebilir ve
genelleştirebilir. Örneğin; bir hastalığa yönelik koruyucu önlemler konusunu
koruyucu sağlık hizmetleri ilei birleştirebilir.
Zamansal eşgüdüm(Temporal co-ordination): Ders programlarında yer alan ilişkili
derslerin eş zamanlı olarak yürütülmesini sağlayacak biçimde düzenlenmesidir.
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Öğrenci bu derecedeki entegrasyonda konular arası ilişkiyi kurabilmektedir.
Örneğin: Anatomi ve fizyoloji derslerinde solunun sisteminin aynı zaman
diliminde işlenmesi.
Paylaşım(Sharing): İki disiplinin/anabilim dalının ortak bir ders programı
planlayıp uygulayabilmesidir. Ancak, bu durum genele uygulanmamıştır. Örneğin
iç hastalıkları hemşireliği anabilim dalıyla cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim
dalının ortak ders planlaması ve yürütmesi.
Korelasyon(Correlation): Anabilim dalı temelli dersler eğitim programının
çoğunluğunu kapsamakla birlikte, entegre eğitimin gerçekleştiği etkinlikler veya
ortak dersler hazırlayıp uygulanmaktadır. Örneğin çocuk sağlığı ve hastalıkları
hemşireliğine ilişkin tüm konular anlatıldıktan sonra öğrenciden konularla ilgili
rapor hazırlaması istenebilir.
Tamamlayıcı program(Complementery): Anabilim dalı temelli ve entegre eğitim
yan yana sürdürülmektedir. Ancak entegere dersler eğitim programının büyük
kısmını oluşturmaktadır.
Çok disiplinli(Multidisiplinary): Öğrencinin öğrenmesini sağlayacak sorunlar,
kavramlar ve temalarla birçok konunun tek bir derste verilmesidir. Örneğin ağrısı
olan bir hastaya yaklaşımın birçok anabilim dalı tarafından verilmesidir. Bu
basamakta öğrencinin öğrenmesine odaklanılır. Bu entegrasyon türü örümcek
ağına benzetilmektedir.
Disiplinlerarası(Inter-disiplinary): Eğitim belirli temalar üzerine odaklanmaktadır.
Farklı disiplinlerin katkısı olsa da programda belirtilmemektedir.
Disiplin aşırı- Disiplin ötesi(Trans-disiplinary): Eğitim belirli temalara değil
gerçek yaşamdan elde edilen bilgilere oadaklanır. Eğitici bir öğrenme ortamı sağlar
entegrasyon öğrencinin zihninde gerçekleşir.

12.1.1. Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyonun Önemi
Mezun hemşirelerden felsefi, humaniter, sosyal ve mesleki konularda kazandığı bilgi,
beceri ve tutumu uygulamaya yansıtmaları beklenmektedir. Bir hemşirenin tüm bu özellikleri
kazanması ancak entegre eğitim programlarıyla mümkündür.
Entegre eğitimin yararları eğitimci ve öğrenciler açısından ele alınabilir.
Eğitimciler açısından yararları;
 Tekrarları önler
 Bölümler arası iletişimi güçlendirir
 Motivasyonu arttırır.
 Ortak felsefe ve dil birliğinin gelişimini sağlar
 Sinerjik bir etkiyle üretkenliği arttırır.
 Hemşirelikte yararlanılacak diğer bilimlere ilişkin bilgilerin belirlenmesini sağlar
 Eğitimcilerin diğer bilimlerle işbirliğini arttırır şeklinde özetlenebilir.
Öğrenciler açısından yararları;
 Öğrenme kolaylaşır.
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Öğrenmeyi öğrenme sağlanabilir.
Motivasyonu arttırır.
Bilginin uygulamaya aktarılmasını sağlar.
Analiz, sentez yeteneğini geliştirir.
Sorunlara bütüncül bakmayı sağlar.
Edinilen bilginin kalıcı olmasını sağlar.
Sorun çözme becerisini geliştirir.
Ekip çalışmasını kolaylaştırır şeklinde özetlenebilir.

Kısaca, entegre eğitimle gelişmiş nitelikli insan ve meslek üyesi yetiştirmek
mümkündür denilebilir.

12.2. Klinik Öğretimde Felsefi Yaklaşım
Hemşirelik eğitiminin bir parçası olan klinik öğretimde, eğitimci ve öğrenci arasında
tutarlı ve anlamlı bir etkileşim eğitimin etkinliğini arttırmaktadır. Klinik öğretim gittikçe
farklı rollerde sorumluluk almayı ve sağlık bakımındalki değişimlerle mücadele etmeyi
gerektiren hemşirelik mesleği için bir zorunluluktur. Klinik öğretimin başarılı bir şekilde
yönetilmesi ise eğitimcinin eğitim felsefesi ile yakından ilişkilidir. Eğitimcinin felsefesi,
bilgisini kullanmasına temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, bir eğitimcinin eğitim felsefesini
oluşturan yaşam felsefesi ve altta yatan inançları, özellikle klinik öğretimle ilgili inançları,
düşünceleri önem taşımaktadır. Klinik öğretimde görev/iş merkezli yaklaşım ve mesleki
kimliğe dayanan felsefi yaklaşım olmak üzere iki temel yaklaşımdan söz edilmektedir. İş
merkezli yaklaşımı benimseyen bir eğitimci eğitimde otoriter bir tutum sergiler. Bu
yaklaşımda öğrenci, mesleki uygulamaları başarılı bir şekilde geçekleştirdiğinde meslek üyesi
olabileceği görüşü baskındır. Mesleki kimliğe dayalı yaklaşımda ise, eğitimci daha çok yol
göstericidir. Profesyonel uygulamaların nitelikli olması ve doğru kararlar alınabilmesi için
rehberlik eder. Görev/iş merkezli yaklaşım, mesleki eğitimin ilk yıllarındaki öğrenciler için,
mesleki kimlik yaklaşımı ise üst sınıflardaki öğrenciler için daha uygundur.
Klinik öğretimi yönlendiren diğer bir yaklaşım ise eğitimcinin klinik öğretimin
amacına ilişkin görüşüdür. Bu görüşler; kuramsal bilgiyi kavramak, gerçek hasta bakımı
koşullarını deneyimlemek, profesyonel rolleri görmek ve uygulamak şeklinde üç başlık
altında toplanabilir. Uygulama ortamlarının seçimi, planlanması ve düzenlenmesi eğitimcinin
görüşüne temellenir. Bu doğrultuda klinik öğretimin amacını kuramsal bilgiyi kavramak
olarak gören bir eğitimci, öğrencinin değişik ortamlarda bakım etkinliklerini
gerçekleştirmesine odaklanabilir. Klinik öğretimin amacını gerçek hasta bakımı koşullarını
deneyimlemek olarak gören bir eğitimci, öğrencinin birebir bakım vermesine dayalı
etkinliklere odaklanabilir. Klinik öğretimin amacını profesyonel rolleri görmek ve uygulamak
olarak gören bir eğitimci, öğrencinin ekibin bir üyesi olarak rol almasına ilişkin aktivitelere
etkinliklere odaklanabilir.
Öğrencinin bağımsızlığını güçlendirmek isteyen eğitimciler klinik öğretimde kaynak
kişi olarak rol alır, gerektiğinde öğrenciye rehberlik eder. Hangi felsefi yaklaşıma sahip olursa
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olsun her eğitimci öğrenme etkinliklerini öğrenmenin bir parçası olarak değerli görür ve
bunların gerçekleştirilmesi için planlamalar yapar.

12.3. Klinik Öğretimde Temel Öğrenme Yaklaşımları
Klinik öğretimde temel amaç yukarıda da sözü edildiği gibi öğrenciye kuramsal bilgi
ile uygulama arasında köprü oluşturma fırsatı vermektir. Klinik öğretimde öğrenme
yaşantılarının düzenlenmesi eğitimcinin sorumluluğudur. Bir başka deyişle, klinik öğrenme
eğitimci tarafından yönlendirilir. Etkili bir klinik öğretim bilişsel, davranışsal ve iletişim
yaklaşımının yanı sıra hümanist ve yaşantı yoluyla öğrenme yaklaşımlarını içerir.
12.3.1. Hümanist Yaklaşım:
Öğrenmenin bireysel olduğunu ve bireyin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştiğini
düşündüğümüzde kuramsal eğitimde olduğu kadar, klinik öğretimde de hümanist yaklaşımın
önemi ortaya çıkmaktadır.
Hümanist kuramcılar, bireyin çevresi ile etkileşim içinde olduğunu ve yaşantıları ile
ilgili kararları kendilerinin verip kendilerine ait seçimleri yapacak güce sahip olduğuna
inanırlar. Bir başka deyişle hümanist kuramcılar; bireyin çevreden etkilendiğini ancak,
çevrenin onları şekillendirmediğini, bireyin kendi kararlarını kendisinin verebileceğini ileri
sürer. Hümanist yaklaşım bireyi karmaşık, tek ve daima değişen iyimser bir yaklaşımla ele
alıp anlamaya çalışır. Klinik öğretimde yararlanılan yetişkin eğitimi hümanisst yaklaşım
içinde yer alır.
Bu yaklaşıma göre yetişkin;
 Eğitim sürecine aktif olarak katılmak ister.
 Eğitim gereksinimine cevap vermesini ister.
 Eğitimde deneyimlerini paylaşmak ister.
 Öğrendiklerini hemen uygulamak ister.
 Eğitimde sorumluluk almak ister.
 Geribildirim almak ister.
 Saygı ve güven duyulmasını ister.
Eğitimci bu yaklaşımın özelliklerini bilmeli ve klinik öğretimde yararlanmalıdır.
12.3.2. Yaşantı Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı:
Klinik alanlar öğrencilerin kuramsal bilgileri yaşama geçirmeleri, geleceğe yönelik kendi
rolleri ile ilgili modellerle karşılaşmaları, sağlık hizmetlerinin karmaşık yapı, işleyiş ve
sorunları deneyimlemeleri, ekip üyelerini ve ilişkilerini gözlemlemeleri açısından oldukça
önemlidir. Öğrenci klinik alanlarda yaşayarak öğrenme fırsatı bulur.
Öğrenme yaşantısı; öğrenci ile öğretme durumu arasındaki etkileşimin öğrenci
açısından anlam taşımasıdır. Yaşantı yoluyla öğrenme; genellikle öğrenmede yaşantının rolü
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üzerine odaklanan bir dizi öğretme-öğrenme yöntemleri olarak tanımlanır. Bu süreçte öğrenci
aktiftir. Bu süreçte bilgi gerçeğe temellendirilir. Bu yolla öğrencinin öğrenme deneyimleriyle
etkileşim içinde olması sağlanarak kişisel bilgi oluşturmasına fırsat verilir. Yaşantı yoluyla
öğrenmede; grup tartışması, rol oynama, simulasyon, sorun çözme ve laboratuarlar
kullanılabilir. Hemşirelik eğitiminde yaşantı yoluyla öğrenme yetişkin eğitimi yaklaşımı ile
birlikte ele alınmalıdır. Yetişkin eğitimi ve Kolb’un yaşantı yoluyla öğrenmesinde öğrenciye
yetki vererek öğretme-öğrenme sürecine aktif katılımı söz konusudur.
Yaşantı yoluyla öğrenmede eğitimciler;
 Öğrenme hedeflerinde öğrenci ile amaç birliği sağlamalı.
 Öğrenmede eleştirel düşünme ve geçmiş yaşantıların büyük önem taşıdığını
unutmamalı.
 Öğrenciyi bir birey olarak kabul etmeli ve düşüncelerine saygı duymalı.
 Kolaylaştırıcı rol üstlenmeli, öğrencilerin düşünce ve sorgulamalarında geleneksel
olmayan yaklaşımları seçmelerine fırsat vermeli.
 Öğrenciye sorumluluk ve yetki vermeli.
 Öğrenci ile birlikte risk üstlenmeli.
 Uygun ortamlarda kontrolü üstlenmek isteyen öğrencilere bu fırsat vermeli.

12.4. Klinik Öğretimin Temel Özellikleri
Klinik öğretimin istenilen amaca ulaşmasında temel özelliklere sahip olması önem
taşır. Bu özellikler;










Uygulama alanının felsefesi okulun felsefesi ile tutarlı olmalı.
Kuramsal temeli iyi olmalı.
Klinik alan deneyimleri kuramsal bilgiye temellenmeli.
Eğitimci ve öğrenci arasında amaç birliği olmalı.
Amaçlara yönelik kritik davranışlar çok iyi belirlenmeli.
Öğrenci ve eğitimci sayısı orantılı olmalı.
Klinik öğretim öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak düzenlenmeli.
Klinik öğretim esnek yapıda olmalı.
Klinik öğretim öğrenmeyi destekleyecek nitelikte iletişimi içermeli şeklinde
sıralanabilir.

Klinik öğretimde; eğitimci, klinik başhemşiresi, klinik sorumlu hemşiresi alanında
uzmanlaşmış hemşireler, tüm sağlık ekibi üyeleri sorumluluk almalı ve rol modeli olmalıdır.

Eğitimi etkileyen tüm faktörler klinik öğretim için de söz konusudur. Klinik öğretime
özgü diğer faktörler;
 Klinik politikası
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Vaka sayısı ve çeşidi
Nitelik ve nicelik yönünden yeterli elemanın olması şeklinde sıralanabilir.

12.5. Klinik Öğretimde Eğitimcinin ve Öğrencinin Sorumlulukları
Klinik alanda eğitimci, öğrencilerin başarılı deneyimler geçirebilmesinde hayati
öneme sahiptir. Etkili klinik eğitimcinin temel özelliklerinden biri alanında donanımlı olması,
klinik uygulama yeterliğine sahip olması ve bunu öğrencileri ile klinik ortamda
paylaşabilmesidir. Bunun yanı sıra nasıl öğreteceğini bilmesi, öğrencileri ile meslektaş
ilişkileri kurabilmesi, kurumun personeli ile arkadaş, meslektaş ilişkileri kurabilmesi, sabırlı
olması gerekir.
Ayrıca eğitimcinin;
 Klinik öğretimin amaç ve hedeflerini belirleme.
 Klinik öğretimi planlama (alanı seçme, işbirliği yapma).
 Öğrencinin dersin amaç ve hedefleri doğrultusunda mesleki bilgi, beceri ve tutumu
kazanmasına yönelik klinik deneyimleri planlama.
 Öğrencinin aktif katılımını sağlama.
 Öğrencinin sorun çözme ve karar verme becerisini geliştirecek nitelikte deneyimler
planlama.
 Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırma, rehberlik etme.
 Klinik öğretimi değerlendirme.
 Öğrenciye geribildirim verme sorumluluğu vardır.
Klinik öğretimde eğitimcinin olduğu kadar öğrencinin de sorumlulukları vardır.
Bunlar;
 Klinik alanla ilgili yeterli kuramsal bilgiye sahip olma.
 Uygulamalarını kuramsal bilgiye temellendirme.
 Kendi öğreniminde sorumluluk alma.
 Eğitimci ve sağlık ekibi üyeleriyle etkin iletişim kurma.
 Sorun çözme ve karar verme sürecine katılma.
 Yaptığı uygulamaları klinik politikası doğrultusunda kaydetme olarak
özetlenebilir.

12.5.1. Klinik öğretimde eğitimcinin nitelikleri
Klinik öğretimde istenilen başarının elde edilebilmesi için eğitimcinin bazı niteliklere
sahip olması gerekir. Bu nitelikler;
1.Gereken öğrenmeyi sağlayan bir çevre oluşturma
 Alanında bilgili olma ve bunu öğrenciye nasıl aktaracağını bilme
 Klinik olarak yeterli olma
 Nasıl öğreteceğini bilme
 Öğretmeyi isteme
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2.Öğrencinin gelişimini destekleme
 Öğrenciyi tanıma
 Uygulama alnını tanıma
 Karşılıklı saygı içinde olma
3. Öğrencinin en üst düzeyde öğrenmesini sağlama
 Öğrencinin eğitim gereksinimi belirleme
 Öğrencinin bireysel özelliklerini, öğrenme kapasitelerini bilme
4. Öğrencinin öğrenmesi için bağımsızlığını güçlendirme
5. Keşfetmeyi, araştırmayı, soru sormayı cesaretlendirme
6. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını kabul etme
7. Klinik yeterliği nasıl geliştireceğini bilme
8. Etkili iletişim ve soru sorma becerisine sahip olma
9. Hemşireliği ve eğitimi sevme
10. Rol modeli olma
11. Anlayış gösterebilme, eğitim konusunda istekli olma
12.Değerlendirmede adil davranma
13.Yeterli ve uygun zamanda geribildirim verme olarak özetlenebilir.
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Uygulamalar
1.

Harden RM (2000) The integration ladder: a tool for curriculum planning and evaluation.
Medical Education, 34: 551-557.
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Uygulama Soruları
1. Klinik öğretimi özellikleriyle değerlendirerek klinik öğretim sürecinde eğitimci ve
öğrenen sorumluluklarını tartışınız.
2. Klinik öğrenme ortamınızı öğrendikleriniz doğrultusunda gözden geçiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; klinik öğretim hemşirelik eğitimi programlarının temel parçasıdır. Etkili
bir klinik öğretim; bilgiye, güçlü bir şekilde yapılandırılmış değerlere temellendirilmeli ve
gerekli niteliklere sahip eğitimcilerle yürütülmelidir.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminin temel eğitimini en iyi şekilde açıklar?
A. Hemşirelik eğitimi, kuramsal ve uygulamalı öğrenme yaşantılarını gerektiren bir eğitim
sürecidir.
B. Hemşirelik eğitim sürecinin her aşamasında öğrenci, mesleki yaşamında gerekli olan
bilgi, beceri ve tutum ve değerler sistemini geliştirir.
C. Hemşirelik rol ve işlevlerini etkin biçimde yerine getiren meslek üyeleri yetiştirmektir.
D. Hemşirelerin kendini yönetebilen, hizmet alanlarındaki sorunu kavrayarak çözümleyen,
kendi rolünü algılayan, yorumlayan, uygulayan birer meslek üyesi olmasını sağlamaktır.
E. Öğrencinin etik, sosyokültürel ve bireysel gelişimini sağlayarak, hemşirelik rol ve
işlevlerini etkin biçimde yerine getiren meslek üyeleri yetiştirmektir.
2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Klinik öğretimde öğrenme yaşantıları rastlantısal gerçekleşir.
B. Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran tutarlı bir program entegrasyon ile sağlanabilir.
C. Hemşirelik eğitimi; biyolojik, sosyal, fen bilimleri, hümaniter bilimler, genel eğitim,
hemşirelik mesleğine özgü eğitim konularını kapsar.
D. Hemşirelikte uygulama alanları neyi, niçin, nasıl yapacağını gösteren gerçek öğrenim
deneyimlerini verir.
E. Klinik öğretimde öğrenci yaparak yaşayarak öğrenir.
3.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminde entegrasyonun yararlarından değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tekrarları önler
Sinerjik bir etkiyle üretkenliği arttırır.
Sorunlara tek yönlü bakmayı sağlar.
Ekip çalışmasını kolaylaştırır
Analiz, sentez yeteneğini geliştirir.

4. Yaşantı yoluyla öğrenmede eğitimciler;
A.
B.
C.
D.
E.

Öğrenme hedeflerinde öğrenci ile amaç birliği sağlamalı.
Öğrenmede geçmiş yaşantıların büyük önem taşıdığını unutmamalı.
Öğrenciyi bir birey olarak kabul etmeli ve düşüncelerine saygı duymalı.
Otoriter bir rol üstlenmeli.
Öğrenciye sorumluluk ve yetki vermeli.
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5. Klinik öğretimin istenilen amaca ulaşması için sahip olması gereken temel özellikler
arasında yer almaz?
A. Uygulama alanının felsefesi okulun felsefesi ile tutarlı olmalı.
B. Öğrencilerin hepsinin aynı özelliklere sahip olduğu düşünülerek düzenlenmeli.
C. Kuramsal temeli iyi olmalı.
D. Amaçlara yönelik kritik davranışlar çok iyi belirlenmeli.
E. Klinik öğretim esnek yapıda olmalı.
6. Klinik öğretimde eğitimcinin sahip olması gereken özellikleri sıralayınız.
7. Klinik öğretimde kullanılan temel felsefi yaklaşımlar nelerdir?
8. Klinik öğretimde yaparak yaşayarak öğrenme temel yaklaşımının nedenini açıklayınız.
9. Klinik öğretimde hümanist yaklaşımın önemini açıklayınız.
10. Klinik öğretimde öğrencinin sorumlukları nelerdir?

Cevaplar
1. E

2.

A

3.

C

4.

D

5.

B
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* Bu bölüm, Doç. Dr. Sevim ULUPINAR tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GİRİŞ
13. SAĞLIK EĞİTİMİ
13.1. Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar
13.2. Sağlık Eğitiminin Amaç ve Özellikleri
13.3. Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler
13.4. Sağlık Eğitiminde Gereksinim Belirleme
13.5. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntemler
13.6. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araçlar
13.7. Sağlık Eğitimi Nerelerde Yapılır?
13.8. Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi
KAYNAKLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık eğitimi, sadece toplum sağlığı hemşirelerinden beklenen bir görev ve etkinlik
midir? Bir sağlık profesyoneli olarak halkı sağlık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme
sorumluluğunun mesai saati ve yeri var mıdır? Yoksa bu görev, mesleki kimliğimizin doğal
ve sorgusuz kabul edilen bir gerçeği midir? Peki, siz bir hemşire olarak sağlık eğitimcisi
rolünüzü ne sıklıkla gerçekleştiriyorsunuz? Sağlık eğitimi yaparken kendinizi ne derece
buluyorsunuz? Geliştirme ihtiyacı duyduğunuz beceriler neler?

318

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Eğitiminde Temel
Kavramlar

Sağlık eğitimi ile ilgili kavramları
yerinde ve doğru kullanacak

Sağlık Eğitiminin Amaç ve
Özellikleri

Sağlık eğitiminin amaç ve özelliklerini Okuyarak/Araştırarak
kavrayacak

Sağlık Eğitimini Etkileyen
Faktörler

Eğitimlerinde sağlık eğitimini
etkileyen faktörleri dikkate alacak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Eğitiminde
Gereksinim Belirleme

Sağlık eğitiminde veri toplamanın
önemini kavrayacak

Okuyarak/Araştırarak/
İnceleyerek

Sağlık Eğitiminde
Kullanılan Yöntemler
Sağlık Eğitiminde
Kullanılan Araçlar
Sağlık Eğitimi Nerelerde
Yapılır?

Sağlık eğitiminde uygun yöntemleri
kullanacak
Sağlık eğitimi materyallerini etkin
kullanacak
Hemşirenin eğitimci olarak yer aldığı
ortamların farkında olacak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Eğitiminin
Değerlendirilmesi

Sağlık eğitimini uygun yöntem ve
araçlarla değerlendirecek

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Sağlık
 Sağlık eğitimi
 Sağlık eğitimi süreci
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Giriş
Her insan sağlıklı olmak ister. İnsanın varlığını sürdürebilmesi, üretken olabilmesi
ancak sağlıklı olmasıyla mümkündür. Sağlık, sadece biyolojik bir durum değil sosyal ve
kültürel etkileşimle oluşan bir kavramdır ve çoğu kez mutluluğun ön koşulu olarak kabul
edilir. Çağlar boyunca sağlığa atfedilen bu değer hiç değişmemiş, insanlar sürekli sağlıklı
olmanın yollarını aramışlardır. Birey, aile ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları
kazandırılması, sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde eğitimin payı büyüktür.
Sağlık sistemini etkileyen politikalar, nüfusun demografik özelliklerinin değişmesi,
sağlık bakım teknolojisindeki gelişmeler, bakım seçeneklerinin çoğalması, bilgi kaynaklarının
artması, sağlık alanında tüketici taleplerinin değişmesi gibi faktörler toplum sağlığına yönelik
hemşirelik uygulamalarının (evde bakım, okul, işyeri, dernek vb.) önemini artırmıştır.
Günümüzde sağlık sistemindeki birçok değişkene bağlı olarak hastanede kalma süresi
kısalmakta, hastalar “daha çabuk” ama “daha hasta” olarak taburcu edilmektedir.
Hastalıkların karmaşık bakımı, hastanelere göre daha az yapılandırılmış ve daha az
destekleyici olan evlerinde sürdürülmekte, hastalar devam eden tıbbi uygulamaların
yönetiminde daha fazla sorumluluk almaktadır. Bu süreçte, bireylerin öz bakım becerilerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Yukarıda sıralanan etkenler, sağlık eğitimi gereksinimini ortaya
çıkaran nedenlerden birkaçıdır.
Bir toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi
ile ilgili konularda toplumun eğitilmesi, Temel Sağlık Hizmetleri ve 1978 Alma Ata
Bildirgesi’nde vurgulanmıştır. Ülkemizde 1960 yılında çıkarılan 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası ile sağlık eğitimi, birinci basamak sağlık
hizmetlerinde sunulması zorunlu hizmetlerden biri olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından önerilen kendi kendine bakım kavramıyla, bireylerin kendi sağlığı ve birbirlerinin
sağlığı ile ilgili sorumluluk alması ve halkın sağlık hizmetlerine doğrudan katılması
desteklenmektedir.
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13.1. Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar
Sağlık eğitimi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Eski çağlardan beri bütün
dinlerin kutsal kitapları, kişisel temizlik, sağlık davranışları, hastalıkların önlenmesi gibi
konulardan bahsetmektedir. Sağlık eğitiminin kapsamı çok geniştir. Toplumun yaşam
standartlarının yükseltilmesi için genel eğitim ve ekonomik standartların geliştirilmesinin yanı
sıra sağlık eğitimine de önem verilmelidir. Birey ve toplum, sağlık konusunda ne kadar iyi
eğitilmişse, sağlık çalışmaları da o kadar verimli ve başarılı olacaktır. Sağlık eğitimi
yapılmadan, sağlık hizmetlerinin başarıya ulaşması çok zordur.
13.1.1. Sağlık
Sağlığın en bilinen tanımı, 1948 yılında DSÖ Tüzüğü’nde yapılan tanımdır: “ Sağlık,
yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah
durumudur.” Bu açıklamada dikkat çeken nokta, sağlığın soyut bir durumdan çok insanların
bireysel, sosyal ve ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynak olarak
düşünülmesidir. Sağlık, sosyal ve kişisel kaynakları ve fiziksel kapasiteyi öne çıkaran pozitif
bir kavramdır.
Sağlık kavramını temel insan haklarından biri olarak ele alan Ottawa Sözleşmesi,
huzur, yeterli ekonomik kaynak, gıda ve barınma, istikrarlı bir eko-sistem ve sürdürülebilir
kaynak kullanımını içeren bazı ön şartları vurgulamaktadır. DSÖ, sağlığı temel insan
haklarından biri olarak görmektedir. Buna göre tüm insanlar temel sağlık kaynaklarına
erişebilmelidir. Sağlık, yaşam biçiminin ifadesidir; statik bir durum değil; bir dizi zorluklar,
rahatsızlıklar ve tehlikelere karşın yaşamak, çalışmak, zevk almak, doyum sağlamak gibi
amaçlara yönelik ve beceriye dayanan davranışları içeren dinamik bir olgudur. DSÖ'ye göre
pozitif sağlık, yaşamın bir hedefi değil günlük yaşantı için bir kaynaktır. Yani sağlığın bir
değer olarak kabul edilmesi ve yaşamdaki diğer değerlerle denge içinde olması önemlidir.
Bireylerin kişilik yapılarının önemli bir bölümünü öğrenilmiş davranışları oluşturur.
Çünkü sağlık, kalıtımsal ve çevresel etmenlerle birlikte eğitim-kültürlenme-sosyalleşme
süreçlerinin hem parçası hem de ürünüdür. Bu süreçler, bireylerde farklı gelişimler gösterdiği
için bireylerin sağlık durumu da birbirlerinden farklıdır. Davranış, hem sağlıksızlığın temel
nedeni, hem de sağlığı kazanmanın temel kaynağıdır. Eğitim, en genel anlamıyla bireyde
davranış değiştirme sürecidir. Eğitim, insanın bireysel gelişimini ve sosyal yeterliliğini
sağlamak amacıyla, seçilmiş ve kontrol altındaki bir ortamda oluşturulan biyo-psiko-sosyal
bir süreçtir. Sağlık ve eğitim, geniş boyutlu ve yoruma açık kavramlardır. Ancak her hemşire,
sağlık eğitiminin boyutları, kapsamı ve sınırlılıklarını bilmeli, mesleki uygulamalarında sağlık
eğitiminin anlam ve önemi hakkında yorum yapabilmelidir.
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13.1.2. Sağlık eğitimi
Yakın zamana kadar sağlık eğitimi “bireylere sağlıklı olmaları için nelerin yapılması
gerektiğinin anlatılması” şeklinde ifade edilmekteydi yani bilgilendirme odaklıydı. Son
yıllarda ise sağlık eğitimi kavramının daha kapsamlı olarak tanımlandığı görülmektedir.
Sağlık eğitimi, bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları belirleyen etkileşimler bütünlüğüdür. Bu tanımdan da
anlaşılacağı gibi sağlık eğitimi; aile, okul ve toplumda sağlık hizmetleri kapsamında verilen
her türlü resmi ve resmi olmayan eğitim çalışmalarını kapsar. Başka bir yaklaşıma göre sağlık
eğitimi, bireylere ve topluma sağlıklı yaşama sanatını öğretme süreci olarak değerlendirilir.
Sağlık eğitimi planlı ve programlı olarak yürütülen kurumsal sağlık ve eğitim hizmetidir.
Sağlık eğitimi, ideal/istenen sağlık uygulamaları ile gerçekte/var olan sağlık uygulamaları
arasındaki farkı kapatma çabasıdır. Sağlık eğitimi, yalnızca bilgilendirme işlemi değildir, aynı
zamanda bireyleri sağlıklı yaşam yönünde motive eder; insanların öznelliğini, duygularını ve
kültürlerin etkisini dikkate alır. Pek çok tanımda, sağlık eğitiminin gönüllü ve bilgilendirilmiş
davranış değişikliği olduğu vurgulanmaktadır.
DSÖ’ye sağlık eğitimi; “Bireylere ve topluma, sağlıklı yaşam için alınması gereken
önlemleri benimsetip uygulatmak, sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna
etmek, bireylerin sağlık kuruluşlarından en iyi ve verimli bir şekilde yararlanmalarını
sağlamak, ortak karara vardırmak ve eyleme yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim
uygulamalarıdır.” Sağlık eğitimi yalnızca bilginin paylaşımı ile değil aynı zamanda sağlığı
iyileştirmek için gerekli motivasyon, beceri ve güvenin teşvik edilmesi ile de ilgilidir. Sağlık
eğitimi, sağlığı etkileyen temel sosyal, ekonomik ve çevre koşullarına, bireysel risk faktörleri
ve davranışlarına ve sağlık hizmetlerinin kullanımına, sağlıkla ilgili politik uygulamalara
ilişkin bilginin paylaşımını da içerir.
13.1.3. Sağlık Eğitiminde Hemşirenin Rolü
Sağlık çalışanlarının en önemli görevlerinden biri, sağlıklı ve hasta bireylere yönelik
sağlık eğitimidir. Sağlık eğitimi sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, birden çok alanı
ilgilendiren (multisidipliner) bir ekip işidir. Sağlık eğitimi, ailede anne baba tarafından
başlatılan ve okulda öğretmenler tarafından devam ettirilen, sağlık profesyonelleri tarafından
pekiştirilen, medya ve kitaplar tarafından desteklenen uzun soluklu bir süreçtir. Hemşireler,
eğitimci rolü ile ön plana çıkan bir meslek üyesidir. Çünkü mesleki uygulamaları sırasında
bireyi biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri ve çevresi ile birlikte ele alarak 24 saat kesintisiz
hizmet sunmaktadırlar.

Hemşirelerin sağlık eğitimi ile ilgili etkinlikleri üç grup içinde ele alınabilir:
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Birincil sağlık eğitimi: Sağlıklı insanlara yöneliktir. Buradaki amaç; sağlık
risklerinden toplumu korumak, sağlığı korumak ve geliştirmektir. Hijyen, beslenme, egzersiz,
aile planlaması, kişiler arası iletişim, stresle başa çıkma gibi konular bu alana yönelik
eğitimlerdir.
İkincil sağlık eğitimi: Hasta birey ve yakınlarına yöneliktir. Buradaki amaç;
hastalıkların ilerlemesini sınırlamak ve erken tedavisini sağlamak, bireylerin sağlık
sorunlarının kronik hastalığa ya da geri dönüşü olmayan bir duruma dönüşmesini önlemek,
önceki en uygun sağlık düzeyine kavuşmasını sağlamaktır. Kullanılan ilaçlar, yan etkiler,
hemşirelik uygulamaları, hastalık hakkında bilgi, hasta veya sağlıklı bireyin davranış
değiştirmesi, öz bakım gibi konular bu alana yönelik eğitimlerdir.
Üçüncül sağlık eğitimi: Hasta, hasta yakınları ve çevresindeki diğer kişilerin sağlıklı
bir yaşam içn geriye kalan potansiyellerini (fizyolojik, psikolojik, ekonomik, sosyal) en iyi
şekilde kullanmaya cesaretlendirme ve alıştırmayı içeren eğitimlerdir. Rehabilitasyon
programları bu eğitimin önemli bir parçasıdır. Hastalık ve travmalar sonucu oluşan engel ve
sakatlığı olan bireylerin, fizyoterapi, uğraşı terapisi, komplikasyonların önlenmesi için risk
faktörlerine ilişkin konular, diyet, egzersiz, hastaların yararlanacağı kaynaklar vb. gibi
konular bu alana yönelik eğitimlerdir.

13.2. Sağlık Eğitiminin Amaç ve Özellikleri
Kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye ilgi duymalarıyla başlayan sağlık eğitimi,
onların hem birey hem de toplumun bir üyesi olarak sağlığını geliştirmede kendine düşen
sorumluluğu almasını, kendine yardım etme konusunda güven ve becerilerini geliştirmesini
destekler. Sağlık eğitiminin amacı, verilen bilgilerden yararlanarak, kişilerin davranış biçimini
değiştirmesini sağlamak ve koruyucu sağlık davranışlarını benimsetmektir. Kısaca sağlık
eğitiminin amacı; bireylere ve dolayısıyla topluma, kendi çaba ve eylemleriyle sağlıklı bir
yaşam sürmeleri için yardım etmektir.
Sağlık eğitimi; kişisel sağlık bilincinin artırılması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve
çevre bilincinin kazandırılmasını amaçlar. Bu amaçlara ulaşmak birey, aile ve toplum
düzeyinde yapılan sağlık eğitimleriyle mümkün olur. Sağlık eğitiminin bireye yönelik
amaçları şu şekilde sıralanabilir:








Sağlık bilinci kazandırmak
Bilgilendirmek
Davranışlarını fark etmesini sağlamak
Tutum değişikliği yaratmak
Karar vermesini sağlamak
Davranış değişikliğini gerçekleştirmek
Sosyal değişim sağlayabilmek

Sağlık eğitiminde hastalığın olmamasından daha çok sağlığın korunmasına yönelik bir
yaklaşımın kullanılması, eğitimin hedefini hastalıktan ziyade bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal
ve ruhsal sağlığını iyileştirmeye doğru yöneltmektedir. “Sağlık için eğitim” ve “sağlık
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hakkında eğitim” arasındaki bu farkı anlamak ve uygulamak gerekmektedir. Bu noktadan
hareketle, sağlık eğitiminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Sağlık eğitimi;















Temel bir insan hakkıdır.
Doğumdan ölüme kadar süren yaşam boyu bir süreçtir.
Sağlığı geliştirmeyi amaçlar.
İnsanların davranışlarını ve yaşam biçimlerini değiştirmeyi amaçlar.
İnsanın bütünüyle (fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve duygusal yönler) ilgilidir.
İnsanların duygularını tanımaları ve uygun olarak ifade etmelerine yardımcı olur.
Sağlık sorunlarını önlemeyi öğrenmeleri için, sağlıklı insanlara yardımı içerir.
İnsanların, yaşamı ve sağlığı etkileyen sosyal ve ekonomik koşulları fark etmesini
sağlar.
Sağlık politikalarındaki değişikliklere karşı birlikte hareket etmeyi teşvik eder.
Hasta bir üyesi olan ailelerin başa çıkma yollarını öğrenmelerine yardımı içerir.
İnsanların sağlık konularında karar verme yeterliliğini geliştirir.
Kitle iletişim araçları yoluyla, sağlık konusundaki düşüncelerin paylaşmasını
sağlar.
Sağlık eğitimi, bireysel ve toplumsal gerçeklere dayalı ve öğrenen merkezli
yaklaşımı içerir.
Sağlık eğitimi, yetişkin eğitimidir.

13.3. Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler
Sağlık eğitimini etkileyen çok sayıda faktör bulunmakla beraber, üç temel faktörün
öne çıktığını söylemek mümkündür. Sağlık eğitimcisinin bu faktörleri göz önünde
bulundurarak eğitimini planlaması ve eğitimi gerçekleştirirken bu faktörlerin olumlu
etkilerinden yararlanması çok önemlidir.
13.3.1. Psikolojik faktörler
Eğitim uygulanacak birey/toplumun psikolojik özellikleri ve duyusal yetenekleri,
sağlık eğitimi uygulamalarının gelişimini ve sonucunu etkileyen faktörlerdir. Sağlık
eğitimcisi, eğitim uygulamasında hedef grup olarak belirlediği kişilerin ruhsal durumunu göz
önünde bulundurmalıdır. Eğitime katılan kişiler, verilen eğitimin kendisi için gerekli ve
kullanılabilir olduğuna inanmalıdır. Böylece, öğrenmek için gerekli isteği gösterir, eğitime
aktif katılır ve öğrendiklerini günlük yaşantısına kolaylıkla geçirebilir. Eğitim sonunda
kazanılacak davranışlar, bireyin gereksinimini karşılamalıdır. Eğitim konusu ve yöntemleri
bireylerin gereksinimi doğrultusunda hazırlanırsa eğitim etkili ve başarılı olur.

13.3.2. Sosyal – kültürel faktörler
Toplum yapısına etki eden gelenek, görenek ve diğer sosyal yaşam koşullarının
etkisidir. Sağlık eğitimi verecek kişi, öğrenen kişi/grubun sosyal özelliklerini bilmeli, eğitim
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konularını, yöntemlerini ve araçlarını seçerken bunları dikkate almalıdır. Toplumun kültürel
özellikleri sağlık eğitiminde etkin bir rol oynar. Din, gelenek, görenek, örf ve adetler, sosyal
hayatın yapısı kültürün oluşmasında rol oynar. Sağlık eğitiminin planlama aşamasında,
özellikle sağlık ve sağlık hizmetlerine yönelik gelenek, görenek ve davranışları belirlemek
gerekir. Sağlık eğitimi, birey/toplumun kültürel faktörleri göz önünde bulundurularak
hazırlanır.
13.3.3. Ekonomik faktörler
Toplumların tarihleri incelendiğinde, ekonomi ve eğitimdeki gelişmelerin birlikte
gerçekleştiği görülür. Ekonomik gelişme için gerekli olan teknoloji üretme ve insan gücü
yetiştirme işlevlerinin eğitim kurumları tarafından yürütülmesi, karşılıklı ilişkiye neden
olmaktadır. Tüm modern sanayi toplumlarında, bireylerin sağlık sorunları minimal
düzeydeyken, ekonomik durumu düşük olan toplumlarda ise sağlık sorunları üst düzeydedir.
Sağlık eğitimi yaparken, ekonomik durum ve koşulları incelemek gerekir. Çünkü sağlık
eğitiminin başarılı olmasında ekonomik faktörler büyük rol oynar. Ekonomik durumu bozuk
olan toplumlara yapılacak sağlık eğitimi ile birlikte gereken maddi ve sosyal yardımı
yapılmalıdır. Aksi takdirde eğitim başarısız olur.
Sağlık eğitimi, eğitim süreci aşamaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Sağlık eğitimi
planlama ve programlama aşamasından itibaren yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda
hazırlanmalıdır. Yetişkin eğitiminin odak noktası, yetişkinlerin nasıl öğreneceklerini,
kendilerini nasıl yönlendireceklerini öğrenmelerine yardım etmektir. Eğitimci, öğrenmeyi
kolaylaştırıcı bir roldedir. Yetişkin, diğer yaşam etkinliklerinde olduğu gibi öğrenmede de
kendini yönetme yeteneğini keşfettiği zaman öğrenmeye güdülenir. Yetişkin eğitiminde son
hedef, bilginin sürekli olarak değerlendirildiği, genişletildiği ve evrensel olarak yayıldığı
“öğrenen topluma” ulaşmaktır.

13.4. Sağlık Eğitiminde Gereksinim Belirleme/ Veri Toplama
13.4.1. Veriler kim tarafından toplanır?
Sağlık eğitiminde veriler sıklıkla eğitimci tarafından toplanır. Gözlem yapmak için
başka bir eğitimci ya da hasta yakınından yararlanılabilir. Veriler katılımcının kendisi
tarafından, kurum dışından biri tarafından da toplanabilir. Eğer toplanan verinin güvenilir ve
kesin olması gerekiyorsa veri toplayan kişi tarafsız ve işinde uzman olmalıdır. Değerlendirme
sonuçları, ek açıklamaya ihtiyaç duyulmadan anlaşılabilir bir dilde ve biçimde sunulmalıdır.
Konuyla ilgili uzmanlığı olmayanlar için teknik bilgiler anlaşılır terimlerle yazılmalıdır.
Grafik ve çizelgeler, sayısal verilere kıyasla daha kolay anlaşılır.

13.4.2. Kimden ve hangi veriler veri toplanır?
Bilgi ve davranışları ölçülmek istenen kişilerden, önceden oluşturulmuş veri tabanları
ve dokümanlardan veri toplanabilir. Verilerin toplanacağı katılımcıların rastgele seçimi,
örneklemin yanlılığını azaltır, ancak tüm grubu temsil etmeyi garanti edemez. Başka bir amaç
doğrultusunda daha önceden oluşturulmuş veri tabanları, değerlendirme verisi için tek
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kaynak olarak kullanılmamalıdır. Sağlık eğitiminin etkisinin belirlenmesinde kullanılacak
başlıca ölçütler şunlardır:
 Klinik/epidemiyolojik ölçütler (mortalite ve morbidite değerleri, sakatlık ölçütleri,
serum kolesterol düzeyleri, kan basıncı, diyabet kontrolü…)
 Subjektif göstergeler (yaşam kalitesi, sosyal güvenlik düzeyi, kendine saygısı…)
 Davranış ölçütleri (rutin değerlendirme ölçütleri, beslenme alışkanlıkları, egzersiz,
psikomotor beceriler, karar verme becerisi, değerler, tutum…)
 Dolaylı ölçütler (dağıtılan broşür sayısı, sağlık personelinin yeni gelişmelerle ilgili
kurslara katılma eğilimi, okulların sağlık eğitimiyle ilgili çalışmalara katılma oranı…)
13.4.3.Veriler nasıl toplanır?
Veri toplamak için gözlem, görüşme, test ve yazılı sınav ve daha önceden var olan
verilerin ikinci kez analiz edilmesi gibi yöntemler kullanılır. Hangi yöntemin seçileceği
toplanan veri çeşidi ve kaynaklara bağlıdır. Birden fazla yöntem kullanmak daha kesin bilgi
sağlar. Gözlem, değerlendirme yapan kişi tarafından yapılabilir veya daha sonra izlemek
üzere videoya kaydedilebilir. Bireylerin fiziksel, sözel, psikomotor ve afektif davranışları,
yaşadıkları sorunlar doğrudan gözlemlenebilir. Görüşme ya da soru formları kullanılabilir.
Kişiler, soru formlarında yalnızca kendilerine sorulan sorulara cevap verir, fazla yorum
yapmazlar. Görüşme yönteminde daha farklı cevaplar verebilirler. Görüşmecinin çok dikkatli
ve duyarlı olması gerekir. Görüşme öncesinde iyi bir hazırlık yaparak görüşmelerin niteliğini
arttırmak mümkündür.

13.5. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntemler
Sağlık eğitiminin daha verimli, öğrenmenin daha zevkli ve anlamlı olması için pek çok
eğitim yöntem ve araçlarından yararlanılmaktadır. Hiçbir yöntem sihirli bir değnek değildir,
bir konuya özel yöntem yoktur. Ne kadar farklı öğretim yöntemi kullanılırsa, o kadar çok
duyu organı uyarılır ve öğrenmenin kalıcılığı da artar. Seçilen yöntem ne olursa olsun,
öğretme-öğrenme etkinlikleri diğer yöntemler ve araçlarla birleştirildiğinde daha etkili hale
gelir. Sağlık eğitimi uygulamalarında uygun yöntemlerin seçimi önemlidir. Her yöntem, her
gruba uygun olmayacağı gibi, tek bir yöntem ile beklenen eğitsel sonuçlara ulaşılmayabilir.
Aynı eğitim programının farklı oturumlarında pek çok yöntem uygulanabileceği gibi, aynı
oturumda kazandırılacak hedef davranışlar, grubun katılım ve performansı dikkate alınarak
değişik yöntemler de kullanılabilir. Ancak, değişik yöntem kullanma bir amaç olmamalıdır.
Eğitimciye psikolojik doyum sağlama yerine, hedef grupta etkili olma amaçlanmalıdır.
Eğitim sonunda kazandırılmak istenen hedefler belirlendiğinde, öğretim yöntemi daha
kolay seçilir. Konu, en iyi şekilde nasıl öğretilebilecekse, ona uygun yöntem kullanılmalıdır.
Konunun içeriği bilişsel, duyuşsal veya psikomotor alanlardan birinde veya daha fazlasında
öğrenimi gerektirebilir. Sağlık eğitiminde, hangi eğitsel alanda çalışıldığı son derece
önemlidir, eğitim programlarının çoğu birden fazla eğitsel alanı kapsar. Bilgilenme, her
zaman davranışta değişime yol açmayabilir. Eşi HIV pozitif olan bir kişi, önlemler alabilir,
fakat beslenme ile kalp hastalığı arasındaki ilişki bilinmesine rağmen yiyecek seçimi yaparken
buna her zaman dikkat edilmez. Sağlık eğitimcileri arasında bile şişman olanlar, sigara içenler
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vardır. Eğitimlerde davranış değişikliğine ulaşmak için mümkün olduğu kadar çok alana hitap
eden yöntemler kullanılmalıdır.
Sağlık eğitimcileri, birlikte çalıştıkları birey ve grubun yaşı, eğitimi, ekonomik ve
kültürel durumu, öğrenmeye hazır olma ve güdülenme düzeylerini dikkate almalıdır. Değişik
yaşlarda değişik yöntemler kullanılabilir. Yöntem seçiminde grup büyüklüğü de önemlidir.
Büyük gruplar, bireysel katılım içeren yöntemler için uygun değildir. Uygulanacak yöntemin
bireylerin değer, inanç, yaşam biçimine uygun olması da gerekir. Grubun kültürel
özelliklerine uymayan yöntemler, sonuca ulaşmada etkili olmayabilir.
Eğitimcinin konuyla ilgili bilgi ve becerisi, formasyonu, öğretim yöntemleri
konusunda bilgisi ve yatkınlığı, seçilecek öğretim yöntemini etkiler. Sağlık eğitimcisi,
öncelikle kendi yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini iyi değerlendirmelidir. Başarılı olmak
isteyen sağlık eğitimcisi değişik yöntemler denemeyi isteyebilir. Ancak, uygulama sırasında
kendini sıkıntıya sokacak ve başarılı olmasını engelleyecek seçimlerde bulunmamalıdır. Eğer
hedeflere ulaşmada belli yöntemlerin kullanılmasını gerekli görüyorsa, bu yöntemleri önceden
uygulayarak deneyim kazanmalı veya iyi uygulayabilen birini çağırmalıdır.
Nitelikli sağlık eğitiminin mutlaka pahalı olması gerekli değildir. Sağlığa aykırı
medya mesajları ve uzun süreli sağlıksız davranışlar ile mücadele edebilmek uygun bir bütçe
gerektirmektedir. Sağlık eğitimi uygulamasında en iyi yöntemleri kullanmak için yeterli bütçe
var mı? Eğer kaynaklarınız sınırlı ise hedeflerinizi gerçekleştirebilir misiniz? Sağlık
eğitimcileri, yürüttükleri nitelikli hizmetin parasal karşılığını alabiliyor mu? Bu soruların
yanıtı, yeterli bir bütçenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Eğitime ayrılan süre, kaynaklar ve ortam uygun yöntemlerin seçiminde temel rol
oynayan diğer etkenlerdir. Aktif katılımı sağlayan tartışma, demonstrasyon, rol oynama gibi
yöntemlerin kullanılması uzun süre gerektirir. Eğitimciler zaman kaybetmemek için klasik
yöntemleri tercih edebilirler. Ancak modern yöntemlerle öğrenme daha etkin ve kalıcı olur.
Eğitim yapmadan önce araçlar, sunum ortamları ve benzeri altyapı kaynakları
değerlendirilmelidir. Bilgisayar, projeksiyon, TV-video, iyi bir kütüphane gibi gerekli araçgereçlerin olup olmaması yöntem seçimini etkiler. Teknoloji kullanımını gerektiren eğitim
uygulamalarında, iyi düzenlenmiş her türlü öğretim ortamından yararlanılmalıdır. Ancak,
nitelikli birçok sağlık eğitimi programının bu tür olanaklar kullanılmadan evlerde de
yürütüldüğü unutulmamalıdır. Genellikle, sade ortamlar sağlık eğitimi hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde daha etkili olmaktadır.
Sağlık eğitimlerinde geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemler beraber
kullanılabilir. Örneğin, grup tartışması ile yapılan sağlık eğitimi, davranış değişikliğine yol
açan öğrenme şekli için uygun bir seçimdir. Grup tartışması kronik hastalıklara uyumu
artırmada etkilidir. Farklı görüşlere sahip olan kişiler arasındaki etkileşim probleme çok geniş
bir açıdan bakmayı sağlar. Gruplarla tartışmak kişilere düşüncelerini belirtme olanağı verir.
Problemleri hakkında konuşabilirler. Gruptaki diğer üyelerin yardım ve önerileri sağlanabilir.
Grup desteği kişilerin karar almalarına yardımcı olur.
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Sağlık eğitiminde bire bir öğretme ve kendi kendine öğrenme yöntemi çok sık
kullanılmaktadır.
13.5.1. Bire bir öğretme
Bire bir öğretme, eğitimcinin belirli bir kişiye yönelik hazırladığı bilgiyi aktararak
öğrettiği yöntemdir. Sözlü fikir ve duygular paylaşıldığı gibi, sözsüz olarak da mesajların
iletilebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bire bir öğretme, öğrenenin değerlendirilmesiyle
başlar ve sorunlar ortak olarak çözülür. Eğitici ve öğrenenin ortak hareketi çok önemlidir.
Sağlık eğitimi ve kronik hastalıklarda danışmanlığın, öğrenme amaçları ve konuların
kavranmasını artırdığı kanıtlanmıştır. Öğrenen kadar eğitimcinin de rol ve beklentilerinin
açıklanması, amaçlara ulaşmada etkili bir yoldur. Karşılıklı anlaşmalar yazılmalıdır. Bire bir
öğretme, geri bildirim verilmesi temeline dayanır. Öğrenene anladığını kavrama, bir sonra
neyin öğretileceğini iletme, öğrendiği ve öğreneceğiyle bağlantı kurma fırsatı sağlar. Örneğin,
hemşire bir hastaya hipoglisemiden bahsederken “Şimdi, düşük kan şekerine nelerin sebep
olduğunu anladın, daha sonra böyle olduğu zaman belirtileri nasıl anlayacağından ve böyle bir
durumda ne yapacağından bahsedeceğiz” diyebilir. Bire bir öğretme süreci, öğreneni bilginin
tekrarından çok öğrendiğini uygulamaya teşvik eder. Hipoglisemiyle ilgili örnekte, kişiye bu
durumun yaşam biçimiyle ilgili olabileceği anlatılmalı ve kişinin tedaviye vereceği cevaba
yönelik çalışmasına izin verilmelidir. Örneğin diyabeti olan ve çok yoğun çalışan bir
yöneticiye, toplantılarından birinin uzadığı ve yemeği kaçırdığı, saat 14’te kendisini terli
hissedip hissetmediği sorulabilir. Bu bir test değildir, bir bakıma hayat koşulları için provadır.
Daha sonraki sorularla senaryo değiştirilebilir, böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl korunacağı
konusunda hastanın planına yardımcı olunabilir.
13.5.2. Kendi kendine öğrenme
Kendi kendine öğrenme, öğrenenin bağımsız olarak çalıştığı bir yöntemdir. Kendi
kendine öğrenmeyi tek başına bir yöntem olarak tanımlamak zordur, programlı yönerge,
bireyselleştirilen öğrenme aktiviteleri, mini kurs ve kendi kendine eğitim paketi olarak da
bilinir. Sonuç olarak kendi kendine eğitim, kendini geliştirmek için öğrenenlere imkan veren,
kendi kendine yeten eğitici bir faaliyettir.
Kendi kendine eğitim modülleri, çalışma kitapları, çalışma rehberleri, video veya
bilgisayar programları şeklinde olabilir ve özellikle bağımsız olarak çalışmak için tasarlanır.
Örneğin, bu yöntem kendi kendine meme muayenesini öğretmede kullanılabilir. Kendi
kendine öğrenme modülleri, gruplara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla önce küçük
gruplarda denenmelidir. Kendi kendine çalışma programlarındaki modüller ulaşılabilir
olmalıdır. Eğitimci motivasyonu artırma ve öğrenmeyi pekiştirmede kaynak kişi rolündedir.
İyi tasarlanmış bir modül, öğrenme motivasyonunu düşürmemek için kısa tutulur.
Malzemenin nasıl sunulduğu, amaç ve kaynaklara göre değişir. Mesela, bilgi program halinde
ya da problem çözmeye yönelik okunabilir kaynaklar yoluyla verilebilir. Ardından konuyla
ilgili bir video izlenir ve öğrenenden ne okuduğu ve gözlemlediği ile ilgili bir yazı istenir.
Modül boyunca öğrenene geri bildirim verilir. Bu, öğrenene bir sonraki aşamaya geçmeden
önce, önceki bilgileri yeteri kadar öğrenip öğrenmediğine, gelişimine ilişkin fikir verir.
Öğrenenin amaçlara ulaşmada yeterliliğini değerlendirmek için son test yapılır. Bu testin
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başarılması gerektiğini bilmek öğrenmeye teşvik eder. Kendi kendine öğrenme, psikomotor
hedefleri gerçekleştirmede etkilidir.

13.6. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araçlar
Etkili, güçlü ve akılda kalıcı bir eğitim yapabilmek için, birçok eğitim aracından
yararlanmak ve yazılı-görsel malzemeleri kullanmak gereklidir. Hiçbir aracın tek başına
yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Eğitimde ne kadar çok duyu organına hitap edilirse ve
uygun araç ve gereçler kullanılırsa eğitimin etkinliği de o oranda artar. Eğitsel materyal
kullanırken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler şunlardır:









Araç değil, eğitim esastır; araç eğitimi destekleyen bir ögedir.
Hiçbir araç öğretimi desteklemede bir diğerinden daha iyi değildir. Bir aracın
uygunluğu birçok değişkene bağlıdır.
Araçlar, eğitim yöntemlerini tamamlamalıdır.
Araçlar, hedef grubun eğitim düzeyi ve duygusal yeteneklerine uygun olmalıdır.
Araçlar, belirlenen davranış amaçlarına ulaşmada yardımcı olmalıdır.
Materyaller, eğitimcinin yerini tutmak yerine öğrenmeyi desteklemeli ve
tamamlamalıdır.
Araçlar, var olan finansal kaynaklara ve ortama uygun olmalıdır.
Materyallerin verdiği mesaj, tarafsız, kesin olmalı ve en son değişiklikleri
içermelidir.

Yazılı öğretim materyalleri sağlık eğitiminde çok yaygın kullanılan öğretim
araçlarıdır. Kitaplar, el kitapçıkları, poster, broşür, gazete ve dergi en kolay erişilebilecek,
hazır araçlardır. Basılı materyallerin en önemli özelliği, eğitimciye gerek duyulmadan bilgiyi
aktarmasıdır. Bu araçlar, toplumun her kesiminde kullanılır ve ekonomiktir. Eğitimciler,
maliyeti azaltmak veya kapsamını kendileri oluşturmak amacıyla materyallerini hazırlamayı
tercih edebilir. Kendi materyalinizi yazarak içindeki bilgileri bağlı olduğunuz kurumun
politika ve prosedürlerine uygun hale getirebilir, hastalarınız tarafından sıkça sorulan
soruların cevaplarını oluşturabilir, sağlık profesyonellerine göre önemli olan noktaları
vurgulayabilirsiniz. Ancak materyallerin düzgün yazılıp, organize edildiğinden emin olmak
için çaba ve zaman harcamanız gerekir. Bir materyalin içeriği kadar, iyi okunup anlaşılması
da önemlidir. Eğitim materyalleri hazırlanırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:








İçeriğin yeterli ve güncel olduğundan emin olun.
İçeriği mantıklı bir sırada ve aşamalar halinde organize edin. Öncelikleri
belirleyin, çok fazla bilgi yüklemeyin. Bilginin öz olarak ne, nasıl ve ne zaman
sorularına cevap verdiğinden emin olun.
Tıbbi dilden mümkün olduğu kadar uzak durun, kelimeler ve cümleleri kısa tutun.
Aktif bir ton kullanın “Yarayı temiz tutmak önemlidir” yerine “Yarayı sabun ve
suyla temizleyin” yazın. 3. tekil şahıs yerine, 2. tekil şahıs “sen”i kullanın.
Önemli noktaları tekrar vurgulamak için sonuna özetler hazırlayın.
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Çokça beyaz boşluk bırakın, dokümana çok fazla yazılı bilgi koymayın, yazılı
blokları bölmek için şekiller kullanın.
Temiz, somut bir çizimin bir resimden daha etkili olabileceğini unutmayın.
Maddelerde, olumsuz yerine olumlu cümleler tercih edin.

Basılı materyalleri değerlendirirken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır:
Hedef kitlenin özellikleri: Kitlenin ortalama yaş düzeyi nedir? Yetişkinler yazılı materyalleri
tercih ederken, çocuklar kısa yazılı, bol resimli materyallerle daha iyi öğrenir.
Okuma-yazma düzeyi: Eğer materyal okuyucunun seviyesinin çok ilerisinde yazılmışsa,
istenildiği kadar etkili olmaz.
Kısalık ve netlik: Eğitimde bilgiler ne kadar basit ve öz olursa o kadar etkili olur.
Düzen ve görünüm: Okuyucunun dikkati açısından en önemli faktör görünümdür. Çokça
beyaz alan, yeterli boşluklar ve şekil kullanımı öğrenmeyi kolaylaştırır.
Tekrar etme fırsatı: Yazılı materyaller tekrar tekrar okunarak daha iyi anlaşılabilir. Bu
özellik, eğitimci o ortamda değilse çok önemlidir.
Dil seçenekleri: Basılı materyallerin farklı dillerde olması yararlıdır, fakat basımı pahalı
olduğu için sınırlıdır.
Broşür ve afişler, gazete ve dergiler en sık kullanılan sağlık eğitim materyalleridir.
Gazetelerdeki haberler, özel bir öneme sahiptir, pek çok insan bir sağlık olayını gazetelerden
öğrenir. Gazete makalelerinde bir hastalığa yönelik yeni veya geliştirilmiş bir tedavi veya
sağlığın önemi hakkında yetkili bir kişi tarafından bilgi verilebilir. Gazete makaleleri, okul
çocukları için de yararlıdır. Sağlıkla ilgili makaleler, gençlerin sağlık konusunda duyarlılığını
arttırabilir. Dergiler, gazetelere göre daha az ulaşılabilirler. Geniş bir alandaki okuyucular
için tasarlanırlar. Örneğin; kadınlar için yazılmış dergilerde çocuk bakımı, hamilelik
problemleri ve anne sağlığı, yiyecekler ve beslenme gibi oldukça önemli konuları içeren
yazılar bulunur. Dergiler, bir sağlık çalışanı olarak sürekli eğitim için önemli bir kaynak
olabilir. Dergi makaleleri, gazeteye göre daha uzun ve ayrıntılıdır. Dergilerdeki bazı
makaleler grup tartışmasında kullanılabilir.
Fotoğraflar da sağlık eğitimi açısından kullanışlı eğitim araçlarıdır. Fotoğraflar
insanlara yeni fikirler verebilir, uygulamada yeni becerileri de gösterebilirler, duyuşsal alana
da hitap edebilir. Fotoğraf ebatlarının küçük olması nedeniyle en iyi bire-bir ve küçük
gruplarda kullanılır.

Sağlık eğitimlerinde kuklalardan da yararlanılabilir. Kukla gösterileri, hikâyelere ve
oyunlara benzer şekilde gerçek yaşamda insanların nasıl davrandıkları ile ilgili örnekler verir
ve sağlık konularında neyin iyi veya neyin kötü olduğunu gösterir. Kuklalar konuya ilgi ve
dikkati çeker. Her türlü materyalden yapılabilirler, hazırlaması zordur, uzun zaman alır. İyi
bir el becerisi ve yaratıcılık gerektirir. Kuklayı kullanabilecek ve konuşturabilecek düzeyde
bilgi ve beceri gerektirir. Küçük yaş gruplarında, küçük ve büyük gruplarda kullanılabilir.
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Sağlık eğitiminde kullanılan filmler bilgi ağırlıklı olmakla beraber, insanlara değer,
tutum ve davranışlar konusunda da fikir verirler. Belirli konular, olayları incelemek üzere
hazırlanan sesli veya sessiz filmler eğitim amacıyla kullanılabilir. Filmler gerçek yaşamdaki
durumları gösterir ve öğrenmeyi zevkli hale getirir. Filmler, birey, grup ve toplum eğitiminde
kullanılabilir. Mümkünse filmler 30 ya da daha az kişilik gruplara gösterilmelidir. İlk olarak
film izlenir ya da seyredenler ile bu film hakkında konuşulur. Film kişilerin anlayacağı dilde
mi? Film güncel ve doğru bilgileri yansıtıyor mu? Filmin geçtiği yer ve yansıttığı kültür,
seyredenlere uygun mu? Filmin içerdiği fikirler uygulanabilir mi? sorularından birine "hayır"
cevabı alınıyorsa bu film seçilmemelidir. Filmlerin gösterilmesinde; izlemek isteyen herkes
için uygun olacak bir yer ve zaman seçilmelidir. Daha çok kişinin gelmesi için duyuru iyi
yapılmalıdır. Film izletilmeden önce insanlara konusu hakkında bilgi verilir. Bu onların neye
dikkat edeceklerini ve neleri öğrenmeleri gerektiğini bilmelerine yardım eder. Filmin
gösteriminden sonra bir tartışma bölümü ayrılır. Dinleyicilere film hakkında sorular sorulur.
Televizyon, video ve radyo eğitimde özellikle son yıllarda en çok gelişen ve kullanma
alanı artan kitle iletişim araçlarıdır. Televizyon toplum üzerinde oldukça önemli bir etkiye
sahiptir. Kentsel bölgelerde ve hatta kırsal alanlarda, sağlık konusunda, pek çok olaydaki
sağlık davranış biçiminin kuvvetli bir destekleyicisi olarak hizmet eder. Sağlık çalışanları,
yerel aktivitelerini televizyon programları ile zenginleştirebilir, örneğin yayın anında yapılan
grup tartışmaları yoluyla televizyonun etkisini artırabilir. Farklı yerlerde bulunan katılımcı
gruplara eğitim yapmak üzere açık devre televizyon sisteminden faydalanılır. Belirli
gruplarda, belli bir yerde, küçük gruplara yapılan eğitimde kapalı devre televizyon sistemi
kullanılır. Televizyonun sağlık eğitiminde oldukça önemli potansiyele sahip olan yeni bir
yönü de, video filmlerinin kullanımıdır. Video filmleri küçük izleyici gruplarına gösterilir.
Bazı kurumlarda, bu tür eğitici filmlerin gün boyunca izlenme olanakları vardır. Radyo
programları da özellikle dinleme yolu ile bilgi kazandıracak nitelikteki sağlık konuları için
uygun araçlardır. Hedeflenen davranış değişikliği ile ilgili çeşitli senaryolar ve oyunlar sözel
olarak sunulabilir. Aynı anda geniş kitlelere ulaşılır.

13.7. Sağlık Eğitimi Nerelerde Yapılır?
Sağlık hizmeti sunulan her yer, bir eğitim ortamı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık
eğitimi, hasta, hasta ailesi ve yakınları, sağlıklı birey, grup ve topluma yönelik formal (resmi)
eğitimler şeklinde yapılabildiği gibi informal (resmi olmayan) şekilde de yapılabilmektedir.
Bu bölümde eğitim ortamları, sağlık hizmetini desteklemelerine göre sınıflandırılmakta; temel
işlevi sağlık bakımı vermek olan kurumlar, sağlığı ilgilendiren etkinliklerde bulunan
kurumlar, sağlığı ilgilendirmeyen etkinliklerde bulunan kurumlar ve evde bakım olmak üzere
dört grupta incelenmektedir.
13.7.1. Sağlık bakımı ortamı:
Esas veya tek işlevi, sağlık hizmeti vermek olan kurum, kuruluş ve vakıflardır.
Hastaneler, halk sağlığı kuruluşları, poliklinikler, tanı merkezleri, aile hekimliği birimi, sağlık
ocakları, muayenehaneler, sağlık hizmeti veren vakıflar örnek verilebilir. Bu ortamlarda
sağlık eğitimi sunulan hizmetin gereği ve tedavinin bir parçası olarak kabul edilir. Bu
kurumlarda çalışan hemşirelerin sorumluluğu, sadece birey veya topluma yönelik eğitimlerle
332

sınırlı değildir, kurum çalışanlarının sürekli eğitimleri ve mesleki gelişimlerinde de görev
alırlar.
Hastaneler, özel birimler, poliklinikler, toplum sağlığı merkezleri ve hekim
muayenehaneleri gibi ortamların hepsinde hastalar, eğitime gerek duyarlar. Hastanelerde hasta
eğitimi için personel istihdamı, kaynaklar ve zaman mevcuttur, hemşireler eğitimden sorumlu
birincil kişilerdir. Kısalmış yatış süresi ve günlük cerrahi gibi hastaneden sonra evde devam
eden bakımlarda, hemodiyaliz ve kardiyak rehabilitasyon merkezleri gibi alanlarda, yaşlılar
ve kronik hastalığı olanlarda tedavinin ve iyileşmenin devamlılığının sağlanmasında sağlık
eğitiminin önemi büyüktür. Eğitimlerde birebir öğretim, grup tartışmaları, yazılı veya görsel
materyaller kullanılabilir. Hastaların durumunun bireysel eğitime mi, grup eğitimine mi
uygun olduğuna karar verilmelidir. Grup eğitimi yaklaşım, zaman ve maliyet açısından daha
az masraflı olduğu için tercih edilebilir, grup ortamı, hastalara deneyimlerini paylaşma şansı
verir. Hasta örneğin; günübirlik cerrahi birimindeyse, bire-bir eğitim ihtiyacı önceliklidir.
Eğer hasta ile görüşmenin zaman içerisinde tekrarlanması gerekiyorsa (ev ziyaretleri,
poliklinikler, muayenehaneler gibi yerlerde), film, video, eve götürülebilir dokümanlar
kullanılır. Hastalar kendileriyle ilgili konuları seyretme ve okuma imkanı buldukları için
öğrendiklerini netleştirirler. Eğitime daha fazla zaman ayrıldığında, genel bakım ve kronik
durumlarla ilgili bilinmesi gerekli yaşam biçimi değişiklikleri de öğretilebilir. Katılımcı
öğrenim stratejileri (problem çözme, oyun, rol oynama) uygulanır. Konunun tekrarı, bir
işlemdeki basamakları vurgulama ve sıralı olayları anlatmada video filmler yararlı bir araçtır.
Özellikle hastalar; çocuk, zihinsel engelli, yaşlı veya çok kaygılı ise dikkat çabuk dağıldığı
için süre kısa tutulmalı ve öğrenilenler zamanla artırılmalıdır. Acil cerrahi veya günübirlik
cerrahi biriminde görülen hastalar, kısa sürede taburcu olacağı ve görüşmeler kısa süreceği
için telefonla takip etmek gerekir. Telefon görüşmesi, öğrenmeyi değerlendirmek ve
öğretmeyi pekiştirmenin yanı sıra hastanın fiziksel durumu hakkında bilgilenmeyi de sağlar.
13.7.2. Sağlık ile ilişkili ortamlar:
Sağlık kuruluşu gibi çalışan, tamamlayıcı sağlık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Türk
Kalp Vakfı, Diyabet Derneği, Hasta Hakları Derneği, Lösemi Vakfı vb. örnek verilebilir. Bu
ortamlarda, ilgili kişilere kendine yardım grupları oluşturulmakta, danışmanlık sağlanmakta,
sağlık taraması yapılmakta, sağlık eğitimi ile ilgili bilgi verilmekte ve materyaller
dağıtılmaktadır. Hastalıklarla ilgili araştırmalar ve hastaların yaşam biçimi değişiklikleri
desteklenmekte, toplumsal yaşama katılmaları teşvik edilmektedir. Bu kurumlar aynı
zamanda, hastalarının sağlığı veya kendi bilgi tabanlarını geliştirmek için, ilgilendikleri
alanlardaki en son araştırmalar ve tedavilerle ilgili güncel ve güvenilir bilgi sunmaktadır. Bu
kuruluşlar tarafından sağlanan bilgiler, tek bir konu alanında yoğunlaşmaktadır, bu da
varoluşlarının birincil nedenidir.
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve kronik rahatsızlığı olanların yaşam
kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bu kurumlarda çalışan hemşirelerin anahtar görevi,
eğitimdir. Hemşire tanımlanmış özgül sağlık sorununa yönelik basılı materyal ve görsel-işitsel
araçların oluşturulması ve dağıtılmasında görev almaktadır. Hemşire bu materyalleri biçim,
içerik ve hedef kitleye uygunluk açısından değerlendirmelidir. Hemşire tartışma, rol oynama
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ve görsel-işitsel araçlarla öğrenenin aktif katılımını sağlamalı; sağlık taramaları, telefonla
yapılan anketler ve birebir öğretme olanakları sunmalıdır. Bu kurumlarda çalışan hemşire
eğitime odaklansa da, danışmanlık rolü için de yeterli zaman ayırmaya önem vermelidir.
13.7.3. Sağlık bakımı ile ilişkili olmayan ortamlar:
Sağlık bakımı ile ilişkisiz ortam, birincil amacı sağlık bakımı olmayan, çalışanlarına
yararlı olması için sağlık eğitimi veya sağlık bakımını gönüllü veren kuruluşlardır. İş yerleri,
fabrikalar, okullar, meslek örgütleri, barınma evleri, ordu ve hapishaneler vb. örnek
verilebilir. Bu ortamlarda, sağlıkla ilgisi olmayan bir hizmet sunulmakla beraber örneğin,
fabrikalarda sağlık taraması yapılmaktadır, işyerlerindeki revirler çalışanlara sağlık hizmeti
sunmaktadır, meslek hastalıkları ve iş güvenliğine yönelik eğitimler verilmektedir.
Çalışanların doyumunu artırmak ve iş kayıplarını azaltmak amacıyla sunulan sağlık hizmetleri
kapsamında sağlık eğitimi yapılmaktadır.
Sağlık bakımı ile ilişkisiz ortamlardaki eğitim gereksinimleri katılımcılara göre
değişir. Çünkü bu eğitimlere katılanlar, işçiler, çeşitli yaşlardaki öğrenciler, ebeveynler,
öğretmenler veya her yaştaki bireyler olabilir. Çalışma ortamında güvenlik, stresin
azaltılması, hipertansiyon, kolesterol ve glukoz taramaları, meslek hastalıkları vb. konular
örnek verilebilir. Eğitimler genellikle sunulan içerik detaylandırılmadan, ana başlıklar halinde
hemşire veya diğer sağlık uzmanları tarafından anlatılır. Sağlık eğitimi, belirli bir sağlık
gereksinimini karşılayacak tek oturumluk veya daha uzun süren bir dizi oturum şeklinde
gerçekleştirilebilir. Genellikle sağlık eğitim programları, çalışanlara ücretsiz olarak sunulur,
katılıp katılmama kararı kendine bırakılır. Hemşirelerin eğitime karşı daha az ilgili olanları
motive etmesi gerekebilir. Eğitimi çalışma saatlerinden hemen önce veya sonraya ya da öğlen
arasına koymak katılımı artırabilir. Hemşire, çalışanların ihtiyaçlarına uygun yöntem ve
eğitsel materyalleri seçmelidir. Bu ortamlardaki zorluk, sağlık eğitimi programlarının çok sık
gerçekleştirilmemesidir. Bu kuruluşlarda, önceden belirlenmiş standardize edilmiş, sağlık
eğitim programları kullanılabilir.
13.7.4. Evde bakım:
Evde bakım sistemi, en hızlı ilerleyen uygulama alanlarından biridir. Bugünün evleri
dünün hastaneleridir, tedavi ve bakım, hastaneden sonra evde de sürmektedir. Evde bakım
hizmeti içinde eğitime verilen önem ve ayrılan zaman, kurumlara göre farklılık göstermekle
beraber, hasta eğitimine ayrılan süre giderek daha kısıtlı olmaya başlamıştır. Evde bakım
şirketinin tipi ve verilen hizmet, hemşirenin eğitim faaliyetlerini doğrudan etkiler. Evde
verilen eğitimin belgelenmesi önemlidir. Evde bakım hemşiresi, genellikle yalnızdır, teorik
bilgisi, deneyimi ve yaratıcılığına güvenmek durumundadır. Evde bakım hemşireleri sıklıkla
her evde ayrı bir senaryo ile karşılaşır. Kişisel bakım yönetimini sağlayabilmesi için hastaya
sağlık bakımının öğretilmesi doktor istemi gerektirmeyebilir. Örneğin, eğer hasta her gün
pansuman isterse ve bu doktoru tarafından uygun görülürse, hemşire hastaya veya bakıcısına
nasıl pansuman yapılacağını öğretebilir. Eğitim yaparken, hastanın öz bakım becerilerini hızlı
ve doğru bir şekilde değerlendirebilmek ve öğrenme hedeflerini hastanın ihtiyaçlarına göre
belirlemek gerekir. Evde bakım, hemşirelere hastaları kendi doğal ortamında gözlemleme ve
evde karşılaşabilecekleri sorunları belirleme imkanı sağlar. Hasta taburcu olmadan önce
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hastanede pansuman ve enjeksiyon yapmayı öğrense de eve gidince bu durum değişebilir ve
gerektiği gibi yapamayabilir. Evde bakım hemşiresi, eğitimlerde yararlanmak amacıyla sık
görülen hastalıklar (diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, obstrüktif akciğer
hastalığı, kalça kırığı ve kanserler) konusunda küçük bir kütüphane oluşturabilir. Hemşire,
evde bakımda öz bakım yönetimi ile ilgili sağlık eğitimi üzerine odaklanmalıdır.
Evde bakım alan hastaların eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, hastanede yatan
hastalarla aynıdır. Evdeki hastalar genellikle çoklu kronik hastalıklara sahiptir, hastanede
yatanlara göre daha az kaygılı olsalar da tekrar hastaneye yatmaktan, yaşam kalitesinin
bozulmasından ve bakıma bağımlı hale gelmekten korkarlar. Öğrenim-öğretim süreci,
hastaların ihtiyaçlarına odaklanarak düzenlenmelidir. Evde hasta bakımı, sıklıkla sadece
hastaya değil, ama aynı zamanda birincil bakıcısı veya diğer ilgili aile üyelerine de
verilmelidir. Evde eğitim verilen bireyler önerileri sorgulayabilir, kendi bildiğini yapmak ve
önceliklerini belirlemek isteyebilirler. Hemşire esnek davranmalı ve evde bakım hizmetinin
özelliği olan “beklenmeyene hazırlıklı” olmalıdır. Hedef, hastaya öz bakım becerilerini
öğreterek, hastaneden mümkün olabildiğince uzak tutmaktır. Eğitim, bireyselleştirilmiş,
bütünsel, kısa dönemli ve çoğunlukla kronik bakıma yöneltilmiş olmalıdır.
Evde bakımda eğitim, kısa açıklamalı ve anlaması kolay olmalı, detaylı bilgiler ve
eğitici yöntemler ilerleyen ziyaretlerde sunulmalıdır. Hemşire eğitim sırasında, hasta ve aile
üyeleriyle video izleyebilir veya görüşmeye hazırlık olması açısından hastanın seyretmesi için
önceden verebilir ya da bir dahaki görüşmeye kadar, hasta ve aile üyelerinin öğrendiklerini
pekiştirmesi için evde bırakabilir. Görsel-işitsel araçlar sağlanamadığında, basılı materyaller
aynı amaçla kullanılabilir. Evde bakım ortamındaki eğitimsel yöntemlerin seçiminde
hasta/bireysel faktörler, eldeki kaynaklar ve kurumsal faktörlerden daha fazla etkilidir.

13.8. Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi
Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
Hedeflenen davranış değişiklerinin ne derecede gerçekleştiğini belirlemeden, eğitimin etkili
olup olmadığına karar verilemez. Sağlık eğitim programları değerlendirilirken, programın
etkinliğini belirlemek ve yeni düzenlemeler yaparak programı geliştirmek amaçlanır. Eğitimi
değerlendirirken oldukça fazla miktarda veri toplanması olasılığı vardır. Öncelikle
değerlendirme sorularına yanıt verecek verilerin toplanması gerekmektedir. Niteliksel ve
niceliksel verilerin birlikte toplanması değerlendirmeyi güçlendirir. Niteliksel veriler;
duyguları, davranışları, kelimeleri ve cümleleri içerir, genellikle tema ve kategoriler içerisinde
ifade edilir. Niceliksel veriler, sayı, sıklık, yüzdelikler vb. şeklinde tanımlanabilir.
Sağlık eğitimini değerlendirmede kullanılacak verilerin hangi yolla (anketler,
görüşmeler, tutulan kayıtlar, gözlemler, ön test-son test vb.), kim tarafından toplanacağı
belirlenir. Veri toplama materyali geliştirilecekse ön deneme yapılır. Değerlendirme
kapsamına kimlerin alınacağı kararlaştırılır. Veriler toplanır, verilerin hangi yolla ve kim
tarafından analiz edileceği belirlenir. Toplanan veriler analiz edilir ve sonuç yorumlanır.
Değerlendirme sonuçlarının kim tarafından, kime/nereye rapor edileceği belirlenir. Sonuçlar,
tüm kurum ilgililerine, eğitimcilere ve hedef gruba bildirilmelidir. Başarı kadar
başarısızlıktaki sorumlulukların da paylaşılması sağlanmalıdır. Sonuçların sunum şekline
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(grafik, tablo, düz yazı) ve nasıl kullanılacağına karar verilir. Sonuçların ne zaman
yayınlanacağı (program süresince veya sonunda) belirlenir. Sonuçlar yayınlanır. Bir sonraki
eğitim programını planlamak için en iyi yol, en son yapılan eğitim raporuna başvurmaktır.
Aşağıdaki sorulara cevap veren rapor, iyi bir planlama için temel oluşturur:







Eğitimde hangi konular ele alındı?
Grubun performansı nasıldı?
Neler iyi gitti? Neler daha iyi olabilirdi?
Eğitici ne gibi sorunlarla karşılaştı?
Katılımcıların beklentileri nelerdi?
Bu beklentiler ne ölçüde karşılandı?

Eğitim raporu ilk 5–6 gün içinde hazırlanmalıdır, aksi takdirde önemli ayrıntıların
unutulması riski doğar ve benzer hatalar tekrarlanabilir. Eğitimciler kendilerini sürekli
geliştirmeyi hedeflemelidir. Bir eğitici, tarafsız bir eleştirel bakışla neleri iyi yaptığını ve
neleri daha iyi yapabileceğini değerlendirmelidir. Eğitimle ilgili kişisel notlar tutulmalı,
eğitim sırasında yaşanan komik olaylar, ilginç espriler not edilmelidir. Daha sonraki
eğitimlerde bu notlardan yararlanılmalıdır.
Eğitim sonrasında, eğitim birimi ve eğitimcilerin hazırladığı dokümanlar ve raporlar
eğitim kayıtlarını oluşturur. Bu kayıtların eğitim sonrasında derlenmesi, dosyalanması ve
arşivlenmesi gerekir. Eğitim kayıtları, farklı kişilerin ve birimlerin isteyebileceği bilgileri
içerir ve bu bilgiler eğitime ilişkin çeşitli kararlarda önemli rol oynar. Eğitim kayıtları, doğru
karar ve uygulamaların geliştirilerek sürdürülmesi ve buna karşın hatalı karar ve
uygulamaların en kısa sürede düzeltilmesi için önemli bir yardımcıdır. Bu kayıtlar,
organizasyonun büyüklüğü, çalışan sayısı, eğitimlerin yoğunluğu ve insan kaynakları
biriminin olanaklarına bağlı olarak elle ya da bilgisayar ortamında tutulabilir. Kayıtların açık
ve anlaşılabilir olması önemlidir. Karmaşık yazılımlara ve formüllere gerek duymadan istenen
bilgilere ulaşılabilmelidir. Özellikle, basit bir sistemle başlamak ve daha sonra gerektikçe
sistemi genişletmek doğru bir yaklaşımdır.
Değerlendirme sürecinde değerlendirmenin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilecek
bazı sorunlar yaşanabilir. Değerlendirme planı hatalı yapılmış olabilir; programın amaç ve
hedefleri ile uygulamaları arasında çelişki olabilir; değerlendirme için yeterli zaman, para ya
da diğer kaynaklar bulunmayabilir. Yetişkinlerin davranışlarında meydana gelen değişiklikler
geç oluşur, değişim süreçlerinin kesin bir sınırı yoktur. Davranışların nedenleri ile etkileri
arasındaki farkı belirlemek genellikle zordur. Değerlendirme başta planlanmazsa, programın
başlangıcında toplanması gereken veriler toplanmamış olabilir. Veri toplamak, anket
hazırlamak ya da bunları çoğaltmak için zaman ya da para bulunmayabilir. Veriler değişiklik
oluşmadan çok önce ya da çok sonra toplanabilir. Örneğin, kolesterol düzeyindeki düşmeyi
belirlemek için yeterli bir süre beklenmelidir. Eğer değerlendirme, işini iyi bilen kişiler
tarafından yapılmazsa yanlış veriler toplanabilir. Program uygulayıcıları ya da programı
maddi olarak destekleyenler sonuçları kasıtlı olarak yanlış yorumlayabilirler. Bütün bu
problemlerin farkında olarak, planlama aşamasında titizlikle yapılacak bir değerlendirme
planı ile doğru, tarafsız ve güvenilir sonuçlar elde edilebilir.
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Kişiler hakkında toplanan veriler; fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak
sınıflandırılabilir. Bu üç boyutta gerçekleşen öğrenmenin derecesinin değerlendirilmesi
önemlidir. Çünkü öğrenme olmamışsa bir sonraki aşama olan davranış değişikliği
gerçekleşemez. Ancak, bazı durumlarda öğrenme sağlandığı halde yine de bir davranış
değişikliği olmamaktadır. Eğer, kişi çalıştığı ya da yaşadığı ortamda gelişime ve değişime
cesaretlendirilmiyor, hatta engelleniyorsa öğrendiklerinin hayata geçirmeyecektir. Öğrenme
düzeyinin ölçümü için; kontrol grupları veya eğitim öncesi ve sonrasında performans düzeyini
ölçen araçlar kullanılabilir. Kontrol grupları ile eğitime katılan deney grubu arasında
gözlemlenen fark, değişimin gerçekleştiğini gösterir. Ancak, birbiriyle kıyaslanabilecek
özellikleri taşıyan kontrol ve deney grupları oluşturmak kolay değildir. Bilgiyi ve yeni gelişen
yeteneği ölçmek kolaydır.
Bilişsel alandaki öğrenmeleri en iyi ölçecek yöntem, kağıt kalem testleri, yazılı ölçme
araçlarıdır. Daha çok grup eğitimlerinde tercih edilen bu yöntem, anlatılan bilgilere yönelik
sorulardan oluşturulur. Eğitimin etkinliğini değerlendirmek açısından, eğitim öncesinde ve
sonrasında yapılır ve aradaki fark eğitimin başarısı ile ilgili bir yargı oluşturur.
Eğitim sonucunda değişen tutumları ya da iş davranışlarını ölçmek daha zordur. En
uygun yöntem gözlem yapmaktır. Gözlem, katılımcı hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar.
Gözlem yaparken; bütün katılımcılar için aynı ölçütler kullanılmalıdır. Her katılımcı birkaç
kez, değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenmelidir. Birey, değerlendirildiğini
bildiği süre içerisinde eğitimle sağlanmaya çalışılan istendik davranışı gösterirken, başka
zaman bu davranışı sürdürmeyebilir. Bu gözlem yoluyla yapılan değerlendirmenin sınırlı
yönüdür. Duyuşsal alanın değerlendirmesinde, bir başka yöntem, ölçekler yardımıyla hastanın
tercihlerinin belirlenmesidir. Örneğin, hastanın sağlığını yeniden kazanmasına yönelik içsel
kontrolünün olup olmadığı ölçek ile değerlendirilebilir. Bu kontrolün arttırılması ile ilgili
düzenlenecek bir eğitimden bir süre sonra tutumun değişip değişmediğine ilgili ölçekle tekrar
bakılabilir. Gözlenen performansın belirlenen ölçütlere ne derece uyumlu olduğu kontrol
listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol listeleri, bireyden beklenen davranışın
özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler içeren ve performanstaki eksik yönleri belirlemek
amacıyla kullanılan araçlardır. Kontrol listelerinde var veya yok, evet veya hayır seklinde
puanlanabilen bir dizi davranış bulunur. Kontrol listeleri genellikle, daha küçük parçalara
ayrılabilen ve karmaşık davranışları belirlemek için uygundur. Bazı değerlendirme listeleri
bireyin görevi (etkinliği) yerine getirirken sık yaptığı hataları da gösterebilir. Bu durumda her
bir pozitif davranış için “+1” puan, her hata için”
“– 1” puan, davranışın gözlenemediği
durumlar için “ 0 ” verilir. Kontrol listeleri performansa ilişkin belirli ölçütlerin karşılanıp
karşılanmadığıyla ilgili olan sınırlı durumlarda değerlendirme için uygun seçimdir, fakat
performans düzeylerini tanımlayan bir yapıya sahip değildir. Derecelendirme ölçekleri ise,
ölçülen özelliğe ilişkin performansı çeşitli düzeyleriyle tanımlayabilir ve ölçütlerin ne
dereceye kadar karşılandığını görmeye olanak sağlar.
Psikomotor/davranışsal alandaki değerlendirmeler ise, fiziksel etkinliklerdeki
becerileri içerir. İnsülin enjeksiyonu ya da solunum egzersizi yapması öğretilen bir hasta için
yapılacak değerlendirme, psikomotor değerlendirmeye örnektir. Psikomotor değerlendirmede,
337

ölçekler ya da kontrol listeleri kullanılabilir. Hastanın süreç ve sonuç yönünden eğitim
sonunda hangi özelliklere sahip olması istendiği belirlenmelidir. Bu amaçla gözlenebilir
davranışların neler olduğu açık bir şekilde listelenmelidir. Bu değerlendirmenin yapılacağı
ortam uygun şekilde hazırlanmalıdır (araç-gereç vb.). Birey tarafından sergilenen işlemin
mükemmellik derecesi belirlenmelidir. Birey sonuç hakkında bilgilendirilerek, aksayan
basamakların iyileştirilmesi için bilgi ve beceriyi tekrar göstererek iyileştirme yapılmalıdır.
Beceri ağırlıklı eğitimlerde ise öğrenmenin ölçülmesi, rol-oyunlarda, grup çalışmalarında ve
aktivitelerde katılımcıları gözlemleyerek yapılır. Eğitimciler, katılımcıların öğrenme
performansını bazı davranış değişikliklerini gözleyerek de ölçebilirler. Tutum ve davranış
geliştirme eğitimleri ölçüm açısından biraz daha sorunludur. Ancak uygun yöntem ve
parametreler kullanılarak her tür davranış değişimi ölçülebilir.
Davranış değişikliğinin ölçümü güçtür. Çünkü eğitimi alan kişi, öğrendiklerini hemen
kullanma fırsatı bulamayabilir. Bu nedenle, eğitimden hemen sonra katılımcılara, uygulama
fırsatları verilmesi gerektiği gibi, davranış değişikliğini cesaretlendirecek özendirici bir ortam
da yaratılmalıdır. Davranış değişikliğinin kalıcı olabilmesi ve alışkanlığa dönüşmesi birçok
tekrardan sonra yani belirli bir zaman geçtikten sonra gerçekleşebilir. Davranış değişikliğinin
ölçümü için kontrol grupları uygulaması, eğitim öncesi ve sonrasında davranış düzeylerini
ölçen anket vb. araçların kullanımı, kişilerle karşılıklı görüşmeler kullanılabilir. İyi
hazırlanmış bir soru formu, davranış değişikliği hakkında bilgi almak için kullanılabilir.
Değerlendirmenin anlamlı sonuçlar verebilmesi ve karar almaya yardımcı olabilmesi için
uygun aralıklarla tekrarlanması gerekir.
13.8.1.Veriler Ne Zaman Değerlendirilmelidir?
Değerlendirmelerin eğitim sonrasında yapılacağı açıktır. Ancak, sorun eğitimden ne
kadar süre sonra bir değerlendirme yapmanın daha doğru olacağıdır. Eğer birbirine bağlı
birkaç eğitimden oluşan bir program uygulanıyorsa ya da belirli bir eğitim değişik gruplara
veriliyorsa program sona ermeden genel bir değerlendirme yapılmamalıdır. Böyle bir
programın değerlendirilmesi eğitimlerin tamamlanmasından 3–6 ay kadar sonra yapılmalıdır.
Eğitim organizasyonunda bir değişiklik gerektiğinde ya da program gözden geçirilip yeni
eğitimler gerekli görüldüğünde bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğabilir.







Süreç değerlendirmesi, eğitim süresince ve eğitimden hemen sonra gerçekleştirilir.
İçerik değerlendirmesi eğitimin tamamlanmasının hemen ardından yapılır.
Sonuç değerlendirmesi, eğitim tamamlandıktan belli bir süre sonra veya
edindikleri yeni bilgi ya da beceriyi uygulamayı gerçekleştirecekleri düzene
geldikten sonra gerçekleşir.
Etki değerlendirmesi, genellikle eğitim programı değerlendikten haftalar ya da
yıllar sonra gerçekleşmektedir.
Program değerlendirmesinde, veri toplama zamanı diğer değerlendirme
çeşitlerinde olduğundan daha az belirli olmaktadır, çünkü program
değerlendirmesini oluşturan unsurlar hem yazılı olarak hem de uygulamada
bulunabilmektedir. Program değerlendirmesinde veri toplanması uzun süren zaman
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dilimi içerisinde oluşur, çünkü program değerlendirmesi önceden yapılmış süreç,
içerik, sonuç ve etki değerlendirmelerinin sonucudur.
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Uygulamalar
 Çalıştığınız birimde yapılan sağlık eğitimi etkinliklerini gözlemleyiniz. Eğitim süreci
aşamaları doğrultusunda yapılıp yapılmadığını ekip arkadaşlarınızla tartışınız.
 Televizyonda izlediğiniz sağlık eğitimiyle ilgili bir programı edindiğiniz bilgiler
doğrultusunda eleştirel bir bakışla değerlendiriniz. Yorumlarınızı program sorumlularına
mail atarak iletiniz.
 Kendinizi bir sağlık eğitimcisi olarak değerlendiriniz, eksik bulduğunuz yönleriniz için
gelişim planı yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Hemşirenin bir sağlık eğitimcisi olarak sorumlulukları nelerdir, açıklayınız.
2. Sağlık eğitiminin özelliklerinden beşini sıralayınız.
3. Bir sağlık eğitim aracı olarak gazete ve televizyonun özelliklerini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık ve eğitime yapılan yatırımlar, en verimli yatırımlar olarak kabul edilmektedir. Bu iki
sektörün işbirliğini gerektiren ve disiplinler arası bir alan olan sağlık eğitimi de önemli bir
yatırım alanıdır. Sağlık eğitimi faaliyetleri bir toplumun gelişmişlik düzeyini ve halkın
refahını gösteren ölçütlerden biridir. Bu bölümde sağlık eğitimi ile ilgili temel kavramlar ve
amaçları açıklanmış, hangi faktörlerden etkilendiği tartışılmış, sağlık eğitim süreci aşamalar
doğrultusunda incelenerek en temel ilkeler hakkında bilgi verilmiştir. Planlı yapılan sağlık
eğitim etkinliklerinin daha başarılı olacağı muhakkaktır. Hemşire olarak bu süreçte aktif rol
almak, hem bir birey hem de sağlık profesyoneli olarak üzerimize düşen sorumlulukları
gerçekleştirmek görevimizdir.
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Bölüm Soruları
Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık eğitimi tanımını yazınız.
Sağlık eğitimi sürecini/aşamalarını kısaca açıklayınız.
Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri sıralayarak, bir tanesini kısaca açıklayınız.
Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık eğitimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Sağlık eğitiminin değerlendirilmesine kullanılan yöntemler hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin özellikleri arasında yer almaz?
a) Sağlık eğitimi, yaşam biçimlerini değiştirmeyi amaçlar.
b) Sağlık eğitimi, zorunlu bir eğitimdir.
c) Sağlık eğitimi, insanların duygularını ifade etmelerine yardımcı olur.
d) Sağlık eğitimi, insanı tüm boyutlarıyla ele alır.
e) Sağlık eğitimi, yetişkin eğitimidir.
7. Aşağıdaki konulardan hangisi üçüncül sağlık eğitimi konularına bir örnektir?
a) Trafik kuralları eğitimi
b) El yıkama eğitimi
c) Aşı takvimi eğitimi
d) By-pass yapılan hastanın sosyal yaşama uyumu
e) Diyabetli bireyin beslenme konusunda eğitimi
8. Görev yaptığınız bölgede fabrika atıklarının çevre halkının sağlığı üzerindeki etkilerini
ortaya çıkarmak için gözlem yapmayı planlıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi
gözleminizin etkinliğini artırmaz?
a) Gözlem yapılacak yerleri önceden planlamak
b) Farklı kişilerin de gözlem yapmasını sağlamak
c) Gözlemi bir kere yapmak
d) Çevreden uygun şekilde örnekler almak
e) Konuyla ilgili önceden yapılmış çalışmaları değerlendirmek
9. Sağlık eğitimi gereksinimlerini belirlerken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Toplumun sağlık durumu ile ilgili göstergelerin incelenmesi
b) Toplumda sözü geçen kişilerle görüşme yapılması
c) Kurumdaki sağlık kayıtlarının incelenmesi
d) Önceki eğitim programlarının değerlendirilmesi
e) Eğitim ortamlarının değerlendirilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin etkilerinin uzun bir süre sonra değerlendirildiği
değerlendirme türüdür?
a) Süreç değerlendirmesi
b) İçerik değerlendirmesi
c) Sonuç değerlendirmesi
d) Program değerlendirmesi
e) Etki değerlendirmesi
Cevaplar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

B

7.

D

8.

C

9.

E

10. E
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Düzenli ve planlı olarak yürütülen hizmet içi eğitim programlarının hemşireleri
profesyonel gelişimine etkilerini/katkılarını tartışınız.
Hemşirelikte hizmet içi eğitimin öncelikli amaçları nelerdir?
Hizmetiçi eğitim süreninin aşamalarını sıralayarak, her aşamada öncelikle yapılması
gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelikte Sürekli
Eğitim
Hizmet İçi Eğitim Kavramı
Hemşirelikte Sürekli
Eğitim
Hizmet İçi Eğitim Kavramı
Hizmet İçi Eğitimin
Temelleri
Hizmet İçi Eğitimin Amaç
ve Hedefleri
Hizmet İçi Eğitim Türleri
Hizmet
İçi
Eğitimin
Yararları
Hizmet İçi Eğitim Süreci

Sürekli eğitimi ve hizmet içi
eğitim kavramını açıklama

Okuyarak/Araştırarak

Sürekli eğitimi ve hizmet içi
eğitimin hemşirelikteki önemini
tartışma

Okuyarak/Araştırarak

Hizmet içi eğitimin genel amaç ve
hedeflerini kavrama

Okuyarak/Araştırarak

Hizmet içi eğitim türlerini kavrama
Hizmet içi eğitimin yararlarını
inceleme

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Hizmet içi eğitimin aşamalarını
inceleme

Okuyarak/Araştırarak

Hizmet İçi Eğitim Süreci

Hizmet
içi
eğitim sürecini,
öğrenme-öğretme süreci aşamaları
doğrultusunda düzenleme

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Sürekli Eğitim
 Hizmet İçi Eğitim
 Hemşirelikte Sürekli Eğitim
 Hemşirelikte Hizmet İçi Eğitim
 Hizmet İçi Eğitim Süreci
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Giriş
Bir toplumun gelişebilmesi, toplumdaki bireylerin bireysel, toplumsal ve mesleki
açıdan amaçlar doğrultusunda yetişmesine bağlıdır. Bu gelişim, bireyleri içinde bulundukları
topluma uyma, hataları düzeltme, morallerini yükseltme, kişiliklerini geliştirme, mesleki
yeterliliklerini arttırma gibi bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılmasını kapsar. Bu
gereksinimlerin karşılanması, büyük ölçüde eğitim olanaklarının sağlanmasına bağlıdır.
Teknolojinin hızla gelişmesi ve uzmanlaşmaya eğilim geleneksel modelde olduğu gibi
eğitimin belirli sürelerle ve programlarla sınırlandırılmasını güçleştirmekte ve sürekli eğitimi
zorunlu hale getirmektedir. Eğitim, sorun çözümleyici bir yaklaşımla bireye çevresinde
sürekli oluşan değişimleri karşılamak üzere yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür.
Bireyi toplumsal rol ve işlevlerine hazırlayan, etkinliğini, verimliliğini, yaratıcı gücünü
arttıran, geliştiren ve yaşamın her aşamasını kapsayan, yaşam boyu devam eden bir etkileşim
sürecidir.
Profesyonel bir meslek üyesi olan hemşirelerin aldığı temel mesleki eğitimin bu
gelişmeleri izleme ve uygulamada yetersiz kalması, çağımızdaki gelişmeler ve değişiklikler
kadar doğaldır. Bilgi düzeyinin her gün artması, sağlıklı / hasta bireye verilecek bakım
hizmetlerini sunma yöntemlerindeki çağın gereksinimleri doğrultusunda değişimler, çalışma
ve çevre koşullarının eskiye oranla gösterdiği farklılıklar, temel öğretme-öğrenme sürecinde
kazanılan bilgilerin zamanla unutulması ve bir bölümünün ise teknolojik ilerlemelere bağlı
olarak geçerliliğini yitirmesi gibi zorunlu nedenler, görev üstlenecek hemşireler için ne kadar
önemli olduğunu açıkça vurgulamaktadır.
Hemşirelerin yönetim, eğitim, uygulama ve araştırma alanlarındaki gelişmelere ayak
uydurabilmesi için uyum sağlama sorumluluğu vardır. Bu nedenle hemşireler, hizmet içi
eğitim yoluyla bireysel ve profesyonel gelişimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda
sürdürerek verdikleri bakımın kalitesini yükselteceklerdir.
Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, hemşirelerin bireysel ve
profesyonel gelişimlerini arttırma düşüncesiyle hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim
programları hazırlamak gerekmektedir. Buna göre hizmet içi eğitim, etkili bir hemşirelik
hizmetinin tamamlayıcısıdır.
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Günümüz dünyasında bilgi üretimi, bilginin iletilmesi ve paylaşılması, eğitimde
sürekliliğin sağlanması tüm mesleklerde ve özellikle profesyonel gelişmesini tamamlamakta
olan hemşirelikte yaşamsal önem taşımaktadır. Hızla gelişen bilimsel bilginin hemşirelik
uygulamalarına yansıtılması, hemşirelik becerilerinin güncelleştirilmesi gerekliliği, nitelikli
insan ve meslek üyesi yetiştirilmesi adına bu dinamizmin sürdürülmesi, değişim, gelişim ve
yeniden oluşum süreçleri doğrultusunda eğitimin de yeniden yapılanması, yaşam boyu
öğrenimi ve sürekli eğitimi hemşireler için zorunlu/gerekli kılmaktadır. Yaşam boyu eğitim
kavramına dayanan, meslek üyelerinin/hemşirelerin eğitim gereksinimlerinin sistemli bir
şekilde karşılanması anlamına gelen sürekli eğitim; sağlık ekibi üyelerinin bilgi, beceri, tutum
ve davranışlarını geliştirerek bakımın kalitesini arttırmalarına katkıda bulunur. Sürekli
eğitimde öne çıkan, bilgi/veri aktarmak değil, öğrenmeyi öğrenmek yoluyla yaşam boyu
öğrenmek, dolayısıyla yaşam boyu gelişmektir.
Hemşirelikte sürekli eğitim; temel hemşirelik eğitiminden sonra da devam eden,
mesleğin belli alanlarında değişen gereksinimleri karşılamak amacıyla bilgi, beceri, davranış
ve meslek yeteneği geliştiren, planlanmış bir eğitim sürecidir. Bir başka deyişle, sürekli
eğitim, bilgi tabanının büyük bir hızla artması, derinleşmesi, genişlemesi, eskimesi ve
karmaşık yapıdaki teknolojiyi kullanmanın gerekli olması nedeniyle, hemşirelerce
benimsenmiş profesyonel bir tutumdur. Hemşirelikte sürekli eğitimin amacı; hemşirelerin
profesyonel kimliğini geliştirmek, sağlık bakımının kalitesini arttırmak ve bu yolla hizmet
sunulan toplumun sağlığını yükseltmektir.
Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Assosiation - ANA) (1994) sürekli
eğitimi; “hemşirelerin sağlık bakımının kalitesini geliştirmek ve hemşirelerin profesyonel
olarak kariyerlerindeki amaçlarına ulaşabilmeleri için düzenlenmiş profesyonel yapıdaki
öğrenme etkinlikleridir. Bu öğrenim etkinlikleri, hemşirelik uygulamalarının nitelik ve
niceliğinin arttırılmasında bilgi, beceri ve davranış geliştirmesi, böylece tedavi edici ve
koruyucu anlamda toplumun sağlığının daha ileri götürülmesini amaçlar. Eğitimin belirlenmiş
olan ölçütlerini karşılayacak programları, harcamayı/ücreti, bağımsız/özyönelmeli çalışmaları
kapsar” olarak tanımlamaktadır.
Tanımdan da anlaşıldığı gibi hemşirelikte sürekli eğitimi belirleyicileri;
 Hemşirelerin (Profesyonel gelişme)
 Sağlık bakım sisteminin (Nitelikli hizmet)
 Toplumun gereksinimleridir (Sağılığın ve yaşamın niteliğini yükseltme). (Taşocak,
Eğitimde süreklilik)
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1981 yılında Cenevre’de yapılan “Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik” ile ilgili
toplantıda belirlenen temel stratejilerden biri de; “Toplumun, öncelikle karşılanması gereken
gereksinimlerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamasıyla fonksiyonel bir biçimde
bütünleşmesini sağlayacak temel değişikliklerin, hemşirelik eğitiminin her düzeyinde temel
eğitim, hizmet içi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimde yapılmasıdır.
Sağlık Bakanlığı’nın 23-27 Mart 1992 yılında Ankara’da gerçekleştirdiği I. Ulusal
Sağlık Kongresi’nde “Sağlık İnsangücü Hemşireler Grubu Çalışma Raporu”nda
hemşirelik/ebelik hizmetlerine ilişkin öncelikli sorunlar arasında “Hemşirelerin bilgilerini
tazeleyici ve geliştirici ya da oryante edici mezuniyet sonrası eğitim programlarının çok
yetersiz olduğu” yer almıştır. Hedeflere ulaşmada izlenmesi gereken politika ve stratejilerde;
hemşirelik/ebelik eğitiminin niteliğinin arttırılması başlığı altında “Temel ve mesleki eğitim
sonrası, hemşirenin çalışacağı uzmanlık isteyen alanlarda daha etkili olmasını sağlamak için
sürekli eğitim kapsamında mezuniyet sonrası sertifika programları hazırlanmalı, ihtiyaca göre
bilgi ve beceri tazeleme kursları düzenlenmeli, sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim
programlarında çalışacaklara eğitim hemşiresi kadroları tahsis edilmelidir” maddesi yer
almaktadır.
Bu bağlamda ele alındığında sürekli eğitim, hemşirelere yeni bilgi, beceri, tutum ve
davranışlar kazandırmak için bir araç olarak düşünülse de, temelde sağlık hizmetlerinin en
önemli bölümü olan bakımın niteliğini sürdürmek ve geliştirmek için bir araç olup;




kendi kendine gerçekleştirilen bireysel gelişim programları,
temel eğitim sonrası formal kurslar,
hizmet içi eğitimler sürekli eğitim kapsamında ele alınmaktadır.

14.1. Hizmet İçi Eğitim
Hemşirelikte profesyonel gelişme, temel eğitim sonrası akademik eğitim de dâhil
olmak üzere her türlü eğitim etkinliklerini kapsar. Hizmet içi eğitim, alanda çalışan
hemşireleri geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak genellikle çalışma ortamına odaklandığı
için diğerlerinden ayrılır. Temel amacı, sağlıklı/hasta bireyin bakımını çalışan hemşirelerin
klinik performansını geliştirme yoluyla güvence altına almaktır. Bir başka deyişle, eğitim
programları ve etkinlikleri/hizmetleri yoluyla hemşirelerin verdikleri bakımda sürekli
yeterliklerini geliştirmelerine destek olmak ve bu yolla bakımın niteliğini ve profesyonel
hemşireliği sürekli olarak geliştirmektir.
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14.2.

Hizmet İçi Eğitim Kavramı

Hemşirelik uygulamalarının, etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesinde büyük önemi olan hizmet içi
eğitim, amaç ve işlevleri

göz önünde bulundurulduğunda farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

Hizmet içi eğitim;
 Kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi,
beceri ve tutumların zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini
sürekli olarak etkileyen eğitimdir (TDK, 2014).
 Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde
verilen eğitimdir (TDK, 2006).
 Özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe
alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları
kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir (Taymaz, 1997).
 Kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, bilgi, beceri, tutum ve
davranışlarının zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli
olarak etkileyen eğitimdir (Taymaz, 1997).
 Çalışanlara işinin gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması,
örgün eğitim kurumlarında kazanılanların ötesinde mesleğin ilerleyişine, gelişimine ve
uzmanlaşmayı sağlama amacıyla gerçekleştirilen eğitimdir.
 Bireyin işine başladığı andan itibaren işin bitimine kadar geçen sürede işini yeterli
düzeyde yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışların sistematik ve belirli bir plan
dâhilinde öğretilmesidir.
 İşverenin, profesyonel hemşirelerden yerine getirmelerini beklediği özel
sorumluluklarını/görevlerini tamamlamaları için gereken yeterliliklerin kazanılması,
sürdürülmesi, yükseltilmesi ve profesyonel hemşirelere yardım etmesi için tasarlanmış
aktiviteler/etkinliklerdir (ANA, 1994). Bu eğitim etkinlikleri ile hemşirelerin yeni
başlayacakları görevlerine oryantasyonlarını sağlamak, görev öncesi hazırlıklarına yardımcı
olmak, eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, kendi pozisyonunun gerektirdiği
yeterlilikleri sürdürmesini ve görevini kolaylıkla yapabilmesini, yeni bilgi ve becerilerle
donatılmalarını, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Tüm bu tanımlar dikkate alındığında hizmet içi eğitim;





sürekli eğitimin mesleki boyutunu oluşturan ayrılmaz bir öğesidir.
özel/resmi ve tüzel herhangi bir sektör ayrımı gözetmeksizin tüm işyerlerinde
uygulanabilir.
planlı etkinliklerden oluşan ve sonu gelmeyen bir eğitim devamlılığını başka bir
ifadeyle yaşam boyu eğitimi amaçlayan geniş bir eğitim sürecidir.
bireyi mesleki anlamda istenilen bilgi, beceri, tutum ve davranış düzeyine
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ulaştırarak bireysel ve örgütsel anlamda etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı
hedefler.
14.2.1. Hizmet İçi Eğitimin Temelleri

14.2.1.1. Kuramsal Temelleri: Hemşireliğin kuramsal temeli, hemşirelik ve
hemşirelik eğitimi ile ilgili kavramları içerir. Hemşirelik uygulamalarının eğitsel temeli,
öğrenme-öğretmenin ilkelerini, yetişkin eğitimi ilkelerini ve eğitim sürecinin birbiriyle ardışık
beş evresini/aşamasını (veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme) içerir.
Hemşirenin sürekli profesyonel gelişimi, mesleki yeterliliğini sağlayarak nitelikli hasta
bakımına katkıda bulunur. Hemşirelik uygulamalarının ve profesyonel gelişiminin temel
amacı; nitelikli hasta bakımını sağlamaktır. Hemşirenin sürekli profesyonel gelişimi, mesleki
yeterliği sağlayarak nitelikli hasta bakımına katkıda bulunmaktır.
Hizmet içi eğitimin kuramsal temeli ise; meslek üyelerinden beklenen sorumlulukları
gerçekleştirebilmesi için gerekli yeterliği kazanma, sürdürme ve geliştirmede meslek
üyelerine/hemşirelere destek olma amacını taşıyan öğrenme etkinliklerine dayanır. Bu
kuramsal öğeler arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

14.2.1.2. Felsefi Temelleri: Felsefe; kararları doğrudan yönlendiren temel inanç
ve değerler ifadesidir. Hemşirenin gelişim felsefesi; hemşire eğitimcilerin etkinliklerini ve
hizmet içi eğitim programlarını yönlendiren eğitim ve hemşirelikle ilgili inançların/değerlerin
bir sistemidir. Bu değerlerin ve inançların açık olması gerekir; çünkü bu değerler ve inançlar,
eğitimcilerin sorumluluklarını yerine getirmesine kuramsal çatı sağlar.
Hizmet içi eğitimin felsefi temeli; hizmet içi eğitim programlarının kapsamlı amaç ve
çeşitli inançlarını, değerleri, tutum ve davranışları, öğrenme-öğretme sürecini etkileyen
hedefleri içerir. Bu öğeler, profesyonel hemşirenin hizmet içi eğitim programlarını planlama,
uygulama ve değerlendirmeleri adına temel oluşturur.
Hizmet içi eğitimin felsefi temeli;








Hizmet içi eğitim programının amacı nedir?
Hizmet içi eğitim biriminin misyonu nedir?
Bireysel amaçlarla kurumun amaçları arasında ortak noktalar var mı?
Nasıl bir eğitim politikası ve standartları oluşturulabilir?
Var olan eğitim gereksinimleri nelerdir?
Kurumda çalışma hemşirenin gelişimi, sağlıklı/hasta bireye nasıl yansır?
Hizmet içi eğitim programının amacı nedir?
sorularına yanıt arar.

14.2.1.3. Örgütsel Temelleri: Hizmet içi eğitim programlarındaki örgütsel temel,
hem eğitsel yapıyı hem de organizasyonel yapıyı içerir.
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Eğitsel yapı, hizmet içi eğitim programı içinde yer alan hemşirenin gelişimini
tanımlar. Organizasyonel yapı, hizmet içi eğitim programının, sağlık bakım kurumunun
kapsamlılık organizasyonu içinde nasıl yerleştiğini tanımlar. Hizmet içi eğitim biriminin
organizasyonel yapısı, kurumu ve profesyonel gelişimi etkiler. Hizmet içi eğitimin
organizasyonel yapısı; merkeziyetçi hiyerarşik yapı, merkeziyetçi olmayan hiyerarşik yapı ve
birleşmiş organizasyonel yapı içinde oluşturulmuş olabilir.
 Merkeziyetçi organizasyonel yapı: Hemşirenin gelişim sorumluluğu ya insan
kaynakları bölümünde ya da hastanenin eğitim bölümünde bulunur.
 Merkeziyetçi olmayan organizasyonel yapı: Hemşirenin gelişim sorumluluğu,
Hemşirelik Bölümü’nde bulunur.
 Birleşmiş organizasyonel yapılar: İlk iki yapının avantajlarını arttırırken,
dezavantajlarını azaltmaya çalışır.
14.2.2. Hizmet İçi Eğitimin Amaç ve Hedefleri
Farklı eğitim düzeyine ve felsefeye sahip meslek üyelerinin bir kurum içinde uyumlu
olarak görev yapmaları oldukça güçtür. Bu uyumsuzluk, farklı düzeylerdeki eğitim
programlarından mezun olmalarından, değişik amaçlarla yetiştirilmelerinden, kişilik
özelliklerinden ya da oryantasyon programlarının yetersizliğinden kaynaklanabilir. Hizmet içi
eğitimin amacı/amaçları bu uyumsuzlukların giderilmesi ve değişik eğitim ve uygulama
becerisine sahip hemşirelerin uyum içinde sürekli gelişimlerinin sağlanmasının yanı sıra;
 Bakımın ve hizmetin niteliğini ve niceliğini arttırmak,
 Teknolojik ilerlemenin geliştirdiği yeni yöntemler, araçlar ve süreçler ile ilgili bilgi,
beceri ve tutumların kazandırılması sağlayarak bireysel ve profesyonel gelişime katkıda
bulunmak,
 Hemşirelik uygulamalarındaki gelişmelere, değişimlere ve yeniliklere ayak
uydurulmasını sağlayarak, hemşirelik uygulamalarında üretkenliği ve verimliliği arttırmak,
hata riskini en aza indirmek,
 Uygulamaların zamanında yapılmasını, var olan potansiyelin en üst düzeye
çıkarılmasını sağlamak,
 Hemşirenin rol ve işlevlerine ilişkin duygu, düşünce gelişimini, yetki ve sorumluluk
bilincini arttırmak,
 Kurumda görevli personelin yeteneklerini tanımak ve amaçlanan yönde geliştirmek,
kurumda yer değiştirme ve yükselme imkânı sağlamak,
 Hemşireleri özlük hakları, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek,
 Yeni uzmanlık ve çalışma alanlarını, farklı hemşirelik rollerini ortaya çıkarmak ve
bunlara uyumu sağlamak,
 Uygulama alanında çalışan hemşirelerin sorun saptama ve problem çözme
becerilerini geliştirmek,
 Kişinin kendi yeteneklerini anlaması, öz değerlendirme yapması, ilişkilerinde
olumlu davranış değişikliklerine yardımcı olmak,
 Hemşireler arasında iletişim, ilişki, ekip çalışması ve işbirliği duygusunu
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geliştirmek,
 Mesleki alanda araştırma ve incelemeye yönelik çalışmalara karşı ilgi uyandırmak
(kurumun eğitimi ve gelişimi açısından),
 Hemşirelik işlevlerinde, iş gücü devrinde devamsızlık ve disiplin olaylarını
azaltmak,
 Mesleki doyumu arttırmak,
 İşe yeni başlayan hemşireleri eğitip cesaretlendirerek oryantasyonlarını sağlamak
(3-6 ay),
 Hemşirelik işlevlerinin hiyerarşik yapısında kontrol ve denetim yükünü azaltmak,
etkili denetimi sağlamak şeklinde sıralanabilir.
14.2.3.Hizmet İçi Eğitim Türleri
Hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlara ulaşmak için hazırlanan
kurum içi ve kurum dışı hizmet içi eğitim programları eğitimin amacına, içeriğine/kapsamına,
eğitimden beklenen yarara, eğitime katılan personelin niteliğine göre;







Oryantasyon Eğitimi
Temel Eğitim
Geliştirme Eğitimi
Tamamlama Eğitimi
Yükseltme Eğitimi
Özel Dal Eğitimi
olarak sınıflandırılabilir.

Oryantasyon Eğitimi: Oryantasyon eğitimi, "giriş, ön tanıtma, alıştırma, hazırlayıcı,
eşlik, yönlendirme eğitimi" olarak adlandırılmaktadır. Oryantasyon eğitimi, kuruma yeni
başlayan hemşirenin çalışacağı kurumu ve yapacağı işin görev, yetki ve sorumluluklarını,
çalışma koşullarını tanımasına, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu kazanmasına,
istenilen etkinlik ve verimlilik düzeyine en kısa sürede ulaşmasına ve gelişmesine olanak
sağlayan uyumlaşma sürecidir. Oryantasyon eğitimi; çalışanın yeni bir kuruma veya aynı
kurumda farklı bir göreve geçişi olduğunda iş çevresi, kurumun kültürü, rol beklentileri ve
sorumlulukları, genel iş kuralları, kurumsal olanaklar idare ve işlemlerle tanıştırılmasıdır.
Hemşirelikte oryantasyon eğitiminin amacı; çalışılacak kuruma ya da birime özgü bilgi, beceri
ve tutumun kazanılarak sağlıklı/ hasta bireye verilen hizmetin/ bakımın kalitesini geliştirmek ve
maliyetini düşürmektir. Bu nedenle, kuruma yeni giren ya da farklı bir göreve geçiş yapan
hemşirelerin rol ve işlevlerinin istenilen kaliteye ulaşmasında oryantasyon eğitimi temel öğedir.

Temel Eğitim: Temel eğitim; “hazırlık, uyarlama, işe yönelme, stajyerlik, adaylık eğitimi"
olarak da adlandırılmaktadır. Temel eğitim; bir kurumda işe başlayacak olan hemşireye
yapacağı işin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere yapılan eğitimdir.
Bir başka ifadeyle, hemşirenin hizmete yatkınlığını sağlamak üzere yapılan eğitimdir.
Kurumlarda genellikle temel eğitim programları ile oryantasyon eğitimi programları bir arada
uygulanır. Böylece kurumda çalışacak olan hemşireye hem kurumu ve işi tanıtılır, hem de
istenilen yeterlilik kazandırılır.
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Geliştirme Eğitimi: Geliştirme eğitimi, kurumda çalışmakta olan hemşirenin kendi
alanı ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi edinmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için
uygulanan eğitimdir. Bu eğitim, hemşirenin moralini yükseltmek, kuruma bağlılığını arttırmak,
duyarlılık kazanmasını sağlamak üzere de düzenlenebilir. Örneğin; kardiyoloji servisinde çalışan
hemşirelere kardiyoloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan güncel bilgi,
beceri, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla yapılan eğitim vb.

Tamamlama Eğitimi: Tamamlama eğitimi, görev değişikliği yapılan hemşirenin
yeni görevinin gerektirdiği yeterlikleri kazanması için yapılan eğitimdir. Hemşirenin kurumda
görev alanını değiştirmesi gerekliliği, kadrolama, yaş durumu ve üretim süreçlerindeki
değişikliklerden kaynaklanabilir. Kadro unvanının yükseltilmesini ve iş ya da görev alanını
değiştirmeyi amaçlayan bu tür programlar uzmanlık ve meslek eğitimi niteliğindedir.
Örneğin; kadın doğum servis hemşireliğinden yoğun bakım hemşireliğine geçişen hemşirelere
verilen eğitim vb.

Yükseltme Eğitimi: Bireyin bulunduğu kadrodan daha yüksek bir kadroya
hazırlama aşamasıdır. Yükselme bireyin statü, ekonomik, mevki, sorumluluk ve yetki olarak
bir üst kademeye çıkması olarak algılanır. Birey üst kademeye geçebilmek için eğitimden
geçmek zorundadır. Birey sadece yükselebilmek için değil aynı zamanda yeni işin gerektirdiği
sorumluluk ve beceri için de eğitim programından faydalanma ihtiyacı duyar. Yükseltme
eğitimi, kurum yapısındaki kadrolar ve hemşirenin yükselme ihtiyacını karşılamak üzere
hazırlanan eğitimlerdir. Gelecekteki hemşire ihtiyacını karşılamayı amaç edindiğinden, eğitim
programı hazırlanırken hemşirenin yetiştirileceği alan ve kademenin gerektirdiği yenilikler
esas alınır. Örneğin; yoğun bakım hemşireliğinden yoğun bakım sorumlu hemşireliğine geçen
hemşireye
görevinin
gerekliliklerini,
sorumluluklarını
ve
becerilerini
vb.
paylaşmak/kazandırmak amacıyla verilen eğitim vb.

Özel Alan Eğitimi: Özel alan eğitimi, kurum içi veya kurum dışında hemşireyi
farklı alanlarda geliştirmek, özel hizmetler için çeşitli alanlarda yetiştirmek amacıyla
uygulanan eğitimlerdir. Bu eğitim; ilk yardım, iş güvenliği eğitimleri, bilgisayar, yabancı dil
eğitimi, bilgisayar eğitimi ya da diyaliz, yoğun bakım, ameliyathane gibi alanlarda
uzmanlık/özel ihtisas kazandırmak amacıyla kurum içinde hazırlandığı gibi, diğer kurumlar
tarafından yürütülen hemşirenin katılması sağlanan yurtiçinde ve dışında yapılan eğitimleri
kapsar. Ayrıca hastanelerde gelişen yeni teknolojiye ayak uydurmak, tanı ve tedavide
kullanılmak amacıyla üretilen yeni bir hizmet kullanmayı öğrenmek için de özel alan
eğitimine başvurulmaktadır.
14.2.4. Hizmet İçi Eğitimin Yararları
Hizmet içi eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için kurum ve birey ihtiyaç ve
beklentilerinin karşılanması gerekir. Bu nedenle hizmet içi eğitimin sağladığı yararlar;
kurumsal ve bireysel yararlar olarak ele alınabilir.

Kurumsal Yararları: Hizmet içi eğitimin kuruma sağladığı yararlar şu şekilde
sıralanabilir.
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 Bakımın/hizmetin kalitesini arttırarak hasta memnuniyetini ve bağlılığını sağlar.
 Kurumun yenilik ve gelişmelere uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 Hataları, başarısızlığı azaltarak bunlardan kaynaklanan maliyeti azaltır.
 Bakım yöntemlerini geliştirerek bakım ve uygulamaların zamanında yapılmasını,
verimlilik artışını sağlar.
 İş kazaları önlenerek/en aza indirilerek, iş güvenliğini sağlar.
 Malzeme ve enerji tasarrufu sağlar.
 İletişimin daha sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlar, sağlık ekibi üyeleri
arasındaki anlaşmazlıkları/gerginlikleri azaltır.
 Hemşirelerin iş doyumunu arttırarak işten ayrılmaların azalmasına neden olur.
 Hemşirelerin yetkinliklerinin gelişmesi/artması ile kurumun rekabet gücü artmasını
sağlar.
 Yönetimde denetlemeyi azaltarak zaman ve enerjiden ekonomi/tasarruf sağlar.

Bireysel Yararları: Hizmet içi eğitimin kuruma sağladığı yararlar şu şekilde
sıralanabilir.
 Hemşirenin yenilikleri izlemesini, uygulamasını ve bireysel ve mesleki olarak
kendini geliştirmesini sağlar.
 Hemşirenin motivasyonunu arttırır, güven duygusunu geliştirir.
 Hemşirenin olumlu zihinsel tutum geliştirmesini destekler, sorun çözme ve yaratıcı
düşünme becerisini geliştirir.
 Hemşireyi üst kademedeki görevlere hazırlar, yükselme imkânı sağlar.
 Hemşirenin işinden memnuniyetini arttırır, bireysel doyumunu sağlar.
 Hemşireyi iş kazalarından korur.
 Hemşirenin diğer sağlık ekibi üyeleri ile ilişkilerini, iletişimi arttırarak, ekip
çalışmasını kolaylaştırır.
 İşinde saygınlık kazandırır.
 Yeni işe başlayan hemşirelerin kuruma/servise uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Ancak unutulmamalıdır ki; hizmet içi eğitimlere katılma ile öğrenme birbirinden
farklıdır. Öğrenme, davranışların yeni kazanılmış bilgiyi kapsayacak şekilde değiştirilmesini
içerir. Sadece hizmet içi eğitim programlarına katılmanın, hemşirelerin bilgi, beceri ve tutum
sahibi olmalarını, davranış değiştirmelerini sağlayacağı ve hemşirelik uygulamalarında
değişim yaşamaları için motive edileceği beklenmemelidir. Hazırlanan hizmet içi eğitim
programı; hemşirenin temel bilgi ve beceri düzeyine uygun değilse, gerekli birikime sahip
olmayan hemşirelere yapılıyor ise, hemşireler hizmet içi eğitimin gerekliliğine inanmıyor ve
benimsemiyorlarsa, gerekli nitelikte eğitimciler görevlendirilmemiş ise, kurumda örgüt yapısı
hatalı oluşturulmuş, hatalı personel politikası izlenmiş ise hizmet içi eğitimin bireye ve
kuruma istenilen nitelikte yarar sağlaması beklenmemelidir.
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14.2.5. Hizmet İçi Eğitimin Organizasyonu
Kurumlar, çalışanları için gerekli hizmet içi eğitim programlarını organize etmek,
planlamak, uygulamak ve verilen eğitimin etkinliğini gözden geçirmek, değerlendirmek ve
eğitimin özendirilmesini sağlamak zorunda olup bu programları ekip çalışması içinde
gerçekleştirmelidir.
Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim
programlarında;







Hastane Yönetimi (Hastane Müdürü)
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Hemşirelik Direktörü
Eğitim Koordinatörü
İdari Süpervisor
Servis Başhemşiresi görev almalıdır.

Klinikte/serviste gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarında;




Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Eğitim Koordinatörü
Sorumlu Hemşire görev almalıdır.

14.2.6. Hizmet İçi Eğitim Süreci
Hemşirelerin bireysel ve profesyonel gelişimlerinin arttırılarak hemşirelik bakımının
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kurumlarda yapılan hizmet içi eğitim programlarının süreç
doğrultusunda düzenlenmesi zorunludur. Bu süreç hemşirelik sürecinde olduğu gibi birbirini
izleyen ve birbirleriyle etkileşim içinde olan;





eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi,
eğitim programının planlanması,
uygulanması ve
değerlendirmesi aşamalarından oluşmaktadır. Hizmet içi eğitimin amaçlarına
ulaşması ise, yetişkin eğitimi ve öğretme-öğrenme ilkelerini dikkate alan bir
yaklaşımla eğitim süreci doğrultusunda gerçekleştirilmesi ile mümkündür.

Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi: Eğitim gereksinimi, bireyin ne bildiği
ya da ne yapabildiği ile bilmek ya da yapmak için neye ihtiyacı olduğu arasındaki fark olarak
tanımlanır. Bir başka ifadeyle eğitim gereksinimi, yapılacak işin gerektirdiği bilgi, beceri ve
tutum ile bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutum arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.
Eğitim gereksinimi belirleme, hizmet içi eğitim sürecinin ilk aşaması olup diğer
aşamaların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitim gereksinimlerinin yeterli ve doğru
belirlenmesi, sürecin işlerliği açısından önemlidir.
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Bir kurumda eğitim gereksinimini;













Kurumun büyümesi ya da küçülmesi,
Performans sorunları, verim düşüklüğü,
İş kazaları, hatalı uygulamalar,
Hastalardan/ailelerinden gelen şikâyetler,
Çalışanlardan gelen şikâyetler, memnuniyetsizlik, çalışanların düşünce ve
görüşleri,
İletişim sorunları
Kurumda yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması,
Kadro değişiklikleri, yeni personel alımı,
Yeni mevzuat ve yasaların çıkması,
Hemşirelerin görev yerinin değiştirilmesi, yeni görevlere yükseltilmesi,
İş gücü devrinin yükselmesi, yeni işe başlayan hemşireler,
Hemşirelere temel bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması belirleyebilir.

Eğitim Gereksinimlerinin Kategorileri
 Sürekli eğitim ile ilgili gereksinimler: Sürekli eğitim, temel hemşirelik eğitimini
takip eden, planlı öğrenme deneyimleridir. Sürekli eğitim için gereksinimler; hemşirenin
tanımlanan pozisyonunun özel gereklilikleri yanında, profesyonel ve kariyer gelişimi
sırasındaki ilgi ve merakını yansıtmaktadır. Örneğin; koroner yoğun bakım ünitesinde çalışan
bir hemşire, kardiyak yaşamda ileri destek alanında sertifika sahibi olmak ya da sorumlu
hemşire olmak için gereken yönetim becerilerini geliştirmek isteyebilir.
 Hizmet içi eğitim ile ilgili gereksinimler: Hizmet içi eğitim ile ilgili
gereksinimler, oryantasyon programının ardından, hemşirenin kurumdaki görevini sürdürdüğü
sırada mesleğin gereksinimlerinden ortaya çıkar. Hizmet içi eğitim; tanımlanan sorumluluklar
için gereken yeterliğin, şimdi ve daha sonra da devam etmesini sağlar.
 Oryantasyon ile ilgili gereksinimler: İşe yeni başlayan bütün hemşirelerin
mutlaka kuruma/işe oryantasyona gereksinimleri vardır. Oryantasyon eğitiminin amacı,
hemşirelerin kendilerinden beklenen sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken
yeterlikleri kazanmalarını sağlamak ise, sadece oryantasyon eğitimine katılan hemşirelerin,
görevlerini etkin olarak yapabilmeleri için kurumun/servisin tanıtımıyla ilgili bilgilerden daha
fazlasına ihtiyaçları vardır. Oryantasyon gereksinimleri evrensel olmasına rağmen,
oryantasyon eğitimine programına katılan hemşirelerin, göreve başlamadan önce ihtiyaç
duyduğu bilgi ve becerilerin içeriği, derinliği ve alanı değişkendir, bireye özgüdür. Örneğin;
bazı hemşireler oryante olup, etkin bir şekilde çalışırken, bazılarının daha fazla eğitime ve
zamana ihtiyacı olabilir. Bununla birlikte, oryantasyon eğitimine katılan hemşireler, kendi
bireysel özellikleri doğrultusunda desteklenmeye ve değerlendirilmeye ihtiyaç duyarlar.

Eğitim Gereksinimlerinde Öncelikleri Belirleme: Hizmet içi eğitim
programını düzenleyecek olan hemşire ya da hemşirelerin; hasta bakımı ve hemşirelik
uygulamalarının gerekliliklerini dikkate alarak belirlenen eğitim gereksinimleri doğrultusunda
eğitim önceliklerini saptaması gerekir. Belirlenen eğitim gereksinimlerinin hepsi aynı
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derecede önemli değildir. Bu nedenle hizmet içi eğitim sürecinde öncelikle eğitim
gereksinimlerinin, önem durumları dikkate alınmalıdır.
 1. derecede önemli gereksinimler; sağlık bakımında yüksek risk içeren, yetersizlik
durumunda bireyin ciddi bir zarar görmesine veya ölümüne yol açan yaşamsal önem
taşıyan gereksinimlerdir(kalp solunum canlandırması …)
 2. derecede önemli gereksinimler; belirli bir birimde hemşirelik uygulamalarında
temel olarak görülen gereksinimlerdir.
 3. derecede önemli gereksinimler; kurumda/serviste her hasta için yapılan
hemşirelik uygulamalarına ilişkin gereksinimlerdir.

Eğitim Gereksinimlerini Belirlemede Yararlanılan Kaynaklar: Eğitim
gereksinimi, var olan ve istenilen veya beklenilen yeterlikler arasındaki farkı ortaya koyarak
saptanır. Bu fark, çeşitli yöntemlerle Durum nedir? Ne olmalıdır? Ne eklenmelidir? veya Ne
istenilmektedir? sorularına cevap aranılarak bulunabilir.

Eğitim gereksinimlerinin doğru olarak saptanmasında en önemli koşullardan biri,
hemşirelerin bu sürece katkı ve katılımlarını sağlamaktır. Bu nedenle, bir kurumda değişik
alan ve kademelerde çalışan hemşirelerin eğitim gereksinimlerini belirlemede kaynak
olarak;
 Yazılı dokümanlardan (hasta kayıtları, araştırma ve inceleme raporları, hemşire
bakım planları, denetim ve yönetim dönem raporları, hemşire sicilleri, cihaz bakım
ve onarım kayıtları, iş tanımları, daha önceden yapılmış hizmet içi eğitim raporları
vb.)
 Yönetici hemşirelerden (başhemşire, sorumlu hemşire),
 Kurumda/serviste çalışan hemşirelerden,
 Oryante olacak hemşirelerden,
 Diğer sağlık ekip üyelerinden (diyetisyen, fizyoterapist, eczacı vb.)
 Hemşirelik okulları, akademisyenler, mesleki kuruluşlar, derneklerden,
 Anketlerden,
 Kalite göstergelerinden, bakım standartlarından, protokollerden,
 Kontrol listelerinden,
 Mesleki literatürden/kaynaklardan yararlanılabilir.

Eğitim

Gereksinimlerini

Belirlemede

Kullanılan

Yöntemler:

Eğitimciler, eğitim gereksinimlerini belirlemek için kullandıkları farklı yöntemlere ek olarak
bu gereksinimleri değerlendirmek için de çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler; dolaylı
ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


Dolaysız Yöntemler: Eğitim gereksinimlerinin doğru/açık çözümlenmeleri
yoluyla bilgi sağlanır. Dolaysız yöntemler kapsamında eğitim gereksinimleri;
bireysel görüşme, odak grup görüşmeleri, yazılı dokümanları analiz etme, yazılı
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formlar (açık ya da kapalı uçlu sorulardan oluşan) kontrol listeleri kullanma, anket
uygulama vb. yöntemlerden yararlanılarak toplanır.
Dolaylı Yöntemler: Hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik veri elde etmek
için, çeşitli hastane kayıtlarından ve iş durum analizlerinden yararlanılır. Bu
amaçla eğitim gereksinimleri; gözlem, dinleme, kayıt ve raporlar inceleme/gözden
geçirme vb. yöntemlerden yararlanılarak toplanır.

Eğitim

Gereksinimleri

Arasında

Öncelikleri

Saptama:

Eğitim
gereksinimlerini, taşıdığı öneme göre sıralamak, eğitsel sürecin en önemli basamağıdır.
Eğitim gereksinimleri arasında öncelikleri saptama, birbiriyle ilişkili üç öğeye temellenir.





Eğitim gereksinimleri, eşit derecede önem taşımazlar. Bazı gereksinimler,
hemşirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin verdiği hasta bakım hizmetlerini daha
fazla ya da daha az etkiler.
Eğitim gereksinimlerinin belli bir sınırı yoktur. Hemşirelerin eğitim gereksinimi
sınırsızdır ve bu gereksinimlerin önemliliği, öğrenenlere ve zamana göre değişir.
Eğitim gereksinimlerini karşılamak için mevcut olan kaynakların belli bir sınırı
vardır. Eğitimcilerin, gereksinimleri giderebilmek için bütçe, zaman, destek
personel, araç-gereç vb. kaynakların hepsine birden sahip olması çok zordur.

Bu gerçeklerden dolayı, hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinden sorumlu olan
eğitimcilerin; duruma, hasta bakımı ve hemşirelik uygulamalarının gereklilikleri ile ilgili
gerekçelere uygun olarak öncelikleri saptaması gerekir. Bunu yapabilmek için eğitimcilerin,
öncelikli eğitsel ihtiyaçlar, zaman, kurumun ihtiyaçları arasında önceliğe yönelik denge
kurması gerekir.
Eğitim gereksinimlerinin öncelik sırasını dört temel faktör/öğe etkiler.






Öldürücü/Zararlı: Bu gereksinim, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir
önelciği gösteriri. Çünkü başarısızlıklarla karşılaşma, hastaya ya da hemşireye
ciddi bir zarar vereme/öldürme durumu ile sonuçlanabilir.
Temel: Bu gereksinim, belli bir hemşirelik birimindeki hemşirelik
uygulamalarının temel yönünün gösterir.
Sıklık: Bu gereksinim, birimdeki/servisteki tüm hastalara verilen hemşirelik
uygulamalarının sıklığını/yönünü gösterir.
Durağan: Bu gereksinim, belli/özel bir zaman süresi içinde karşılanması
gerektiğinden önemlidir.

Hizmet içi eğitim programını düzenleyecek olan hemşirenin/hemşirelerin; hasta
bakımı ve hemşirelik uygulamalarının gereklilikleri ile gerçeklere uygun olarak öncelikleri
saptaması gerekir. Bunu yapmak için eğitimcileri, öncelikle eğitsel ihtiyaçlar, zaman ve
kurumun ihtiyaçları arasında önceliğe yönelik denge kurması gerekir.
Kısacası; Eğitim gereksinimlerinin öncelikleri belirlenirken;


Kurumun vizyon ve misyonu,
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Amaçlar
Kurumun olanakları (para, yer, eğitici...)
Zaman
Personelin eğitime karşı tutumu
Yönetici hemşirelerin ve eğitimcilerin görüş ve düşünceleri
dikkate alınmalıdır.

Eğitim Programını Planlama: Eğitim planı, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak
için neyin, niçin, kim tarafından, hangi sıra ile, nasıl, nerede, ne zaman ve ne kadar süre ile
yapılacağı, nelerin ne şekilde değerlendirileceğini gösteren yazılı bir plandır. Eğitim
planlaması, var olan durumdan belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmak için izlenecek
politikaların belirlenmesidir.
Planlama aşamasında başarı sağlanabilmesi için bazı noktaların göz önünde
bulundurulması gerekir. Bunlar;








Eğitim planı; açık, kesin ve kabul edilebilir bir amaca sahip olmalıdır.
Eğitimi planlayanlar, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını bilmelidir.
Eğitim gereksinimi açıkça ortaya konulmalıdır.
Kurumun uzun süreli planı ile yıllık çalışma programları incelenmelidir. Hizmet
içi eğitim, bu plan ve programların içinde yer almalıdır.
Kurumda çalışan personel kadrosunun niceliği ve niteliği belirlenmelidir.
Kurumun öğretim araç-gereçleri, ortam vb. olanakları belirlenmelidir.
Hazırlanan hizmet içi eğitim planı eğitimci ve yöneticilerin görüşleri alınarak
geliştirilmelidir.

Bu noktalar dikkate alındıktan sonra eğitimin planlanmasında öncelikle;







eğitimin amaç ve hedefleri belirlenmeli,
amaçlar doğrultusunda içerik oluşturulmalı,
öğretim yöntem ve teknikleri,
öğretim materyalleri belirlenmeli,
insan ve madde kaynakları (katılımcılar, eğitimci, zaman/süre, eğitim ortamı/yeri,
bütçe) belirlenmeli,
değerlendirme yöntemleri belirlenmelidir.

Amaç ve Hedefleri Belirleme: Eğitim programının sonunda katılımcıların
kazanması ya da değiştirmesi istenen bilgi, beceri ve tutum kısaca amaç olarak ifade
edilmektedir. Amaçlar, hizmet içi eğitim programında yer alan tüm eğitsel etkinliklere yol
gösterici niteliktedir. Hizmet içi eğitimin kimlere, ne zaman, hangi koşullarda ve hangi sıra ile
uygulanması gerektiğini belirlemek için amaçlar birer ölçüt olarak alınmalıdır. “Niçin
Eğitim?” sorusunun yanıtı hizmet içi eğitimin amaç ve hedefleri belirlenerek verilebilir.

ve

Eğitim, ihtiyacı ve amacı saptanmadan yapılırsa yarar sağlamaz. İhtiyaç duyulmadan
amacı belirlenmeden yapılan eğitimin değerlendirilmesi de objektif olarak
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yapılamayacağından, eğitimin yararlılık ve etkililik derecesi de saptanamaz. Hizmet içi eğitim
programına katılacak olacak bireyin “Benim bu çalışma sonucunda kazancım ne olacaktır?”
sorusuna kendisini az da olsa doyurabilecek bir yanıt verebilmesi gerekir.
Hemşirenin bilgi, beceri, tutum ve davranış düzeyini istenen standartlara ulaştırmak ve
ona yeni nitelikler kazandırmak için belirlenen amaç ve hedefler;







Hizmet içi eğitimin yapılacağı kurumun politikaları, vizyon ve misyonu ile tutarlı
olmalı,
Açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmeli,
Ölçülebilir, gözlenebilir, kendi içinde birbirleriyle tutarlı olmalı,
Öncelikli eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı,
Değerlendirme sonuçlarından yararlanan ve eldeki olanaklarla ulaşılması mümkün
olabilecek düzeyde gerçekçi olmalı,
Üç öğrenme alanını (bilişsel, duyuşsal ve devimsel) kapsamalıdır.

İçeriği Belirleme: Saptanan amaçlar doğrultusunda neyin verileceği ya da
programda hangi konuların yer alacağı sorusunun cevabı içeriği oluşturmaktadır. İçerik,
kurumlar ve bireyler arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak hizmet içi eğitim
programlarının etkili olabilmesinde hemşirelerin ilgisini çekecek konu/konuların seçimine de
özen gösterilmelidir.
Her kurumda hizmet içi eğitim programının içeriğinde yer alması gereken ortak konular;







Kurumun misyonu, vizyonu felsefesi
Kurumun organizasyonu/yönetsel yapısı
Hemşirelik hizmetleri biriminin felsefesi, misyonu ve vizyonu
Hizmet verilen sağlıklı / hasta grubunun özellikleri
Hasta hakları
Çalışma koşulları vb. şeklinde sıralanabilir. Bunların dışında da o kurumun
gereksinimlerine yönelik konulara yer verilmelidir.

İçeriği Sıralama/Organize Etme: İçerik, verilecek bilginin hedeflenen
davranışların kazanılmasını sağlayacak etkinliklerin akılcı biçimde düzenlenmesine yardımcı
olur. Eğitimin içeriğinin sıralanması ya da organize edilmesi ise, en az içeriğin belirlenmesi
kadar önemli bir noktadır. Bunu yaparken öğrenme-öğretme ile ilgili bazı genel ilkelerin göz
önünde bulundurulması, bir başka deyişle; genelden özele, bilinenden bilinmeyene, basitten
karmaşığa, somuttan soyuta, kronolojiye ve işlem adımlarına göre sıralanması programın başarılı
şekilde tamamlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Öğretim Yöntemlerini ve Tekniklerini Belirleme: Hizmet içi eğitim sürecinin
etkin hale gelmesinde eğitimcinin kullanacağı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin
belirlenmesi önemli bir öğedir. Öğretim yöntemi, eğitimin amaçlarına ulaşmak için kullanılacak
tekniklerin, işlenecek konunun, araç-gereç ve kaynakların bütünlük oluşturacak şekilde
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örgütlenip işletilmesidir bir başka ifadeyle eğitimci ile katılımcı arasında kurulan iletişim
yoludur.
Günümüzde eğitim ortamlarında kullanılan çok farklı öğretim yöntemleri (düz anlatım,
soru cevap, beyin fırtınası, tartışma, rol oynama vb.) mevcuttur ancak her eğitim durumuna
başarıyla uygulanabilen tek bir öğretim yöntemi yoktur (Bkz. 9.Ünite). Birkaç yöntemin bir
arada kullanılması ilgiyi, dikkati arttırarak her bir yöntemin güçlü yönünden yararlanılmasına
fırsat verdiği için tercih edilmelidir. Kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken;
eğitimin amacının ve içeriğinin, öğrenme ortamının, katılımcı sayısının ve özelliklerinin, var
olan kaynakların, eğitimcinin yeteneğinin ve eğitim için ayrılan sürenin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.

Öğretim Materyallerini Belirleme: Hizmet içi eğitim programlarının başarılı
olmasında kullanılacak materyallerin seçimi bir diğer önemli öğedir. Öğrenme alanında yapılan
çalışmalar, insanların görme, işitme, dokunma, koklama, tatma yoluyla öğrendiklerini ve eğitim
sırasında ne kadar çok duyu organından yararlanılırsa öğrenmenin o kadar kalıcı olduğunu ortaya
koymuştur.
Eğitim ortamında kullanılan materyaller;







İlgiyi arttırarak güdülenmeyi sağlar,
Görme, işitme, hissetme gibi farklı duyu organlarını uyararak öğrenmeyi destekler,
Öğrenmenin kalıcı olmasına yardım eder,
İçeriği açıklayıp, somutlaştırarak anlamayı kolaylaştırır,
Anlatılması ve anlaması zor kavramları basitleştirir,
Bireysel olarak çalışma/öğrenme fırsatı verir, zamandan ekonomi sağlar.

Eğitim ortamında kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimi kadar,
materyallerin (yazılı/basılı kaynaklar, somut/fiziksel objeler, afiş, şema, poster, resim, grafik,
barkovizyon, TV, bilgisayar vb.) seçimi de önemlidir (Bkz. 10.Ünite). Bu materyalleri
seçerken; eğitimin amaç ve içeriği, öğrenme ortamı, katılımcı sayısı ve özellikleri, var olan
kaynaklar, öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimcinin yeteneği ve eğitim için ayrılan süre göz
önünde bulundurulmalı, bunların ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli, kolay anlaşılır, gerçeğe
yakın ve kullanışlı olmalarına özen gösterilmelidir.

Eğitim Zamanını ve Süresini Belirleme: Hizmet içi eğitimde amaca ulaşmayı
etkileyen öğelerden biri de, eğitim için uygun zamanın ve süresinin belirlenmesidir. Uzun
süren eğitimlerin dikkati ve konuya yoğunlaşmayı azaltacağı göz önünde bulundurularak
hizmet içi eğitimi planlayanlar, öğrenmenin etkili ve verimli şekilde gerçekleşeceği uygun
zaman ve süre belirlemelidir. Ancak eğitim çok kısa süreli olmamalı, hemşirelerin konuyu
kavraması ve geribildirimleri için gerekli olan zaman verilmelidir.
İçerik sıralandıktan sonra eğitim için ayrılan zamanın ve toplam sürenin
belirlenmesinde; kurumun felsefesi, misyonu, vizyonu, eğitimin amaç ve hedefleri, içeriğin
önceliği, içerikle ilgili katılımcının sahip olduğu bilgi, beceri ve tutum, içeriğin karmaşıklığı,
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eğitim için ayrılan toplam süre, kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri, araç-gereçler, var
olan kaynaklar (insan gücü vb.) ve eğitimcinin deneyimi dikkate alınmalıdır.

Eğitim Ortamını Belirleme: Hizmet içi eğitimde amaca ulaşmayı etkileyen
öğelerden biri de, eğitim için uygun ortamın belirlenmesidir. Eğitim ortamı, öğrenmeyi
etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Öğrenme ortamı; katılımcıların kolay öğrenmesini ve
eğitime aktif katılımını destekleyecek özellikte olmalı, sınıf büyüklüğü, uygun oda sıcaklığı,
ısı, ışık vb. içeren fiziksel ve sosyal koşulları içermelidir.

Eğitimcileri Belirleme: Hizmet içi eğitim programında bütün diğer öğelere anlam
kazandıran ve eğitimin gerçekleşmesinde görev alacak eğitimcilerin belirlenmesi önemlidir.
Eğitimcilerin güvenilir, alanında deneyimli, katılımcıları geliştiren ve destekleyen, eğitimin
amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte istekli ve hevesli kişiler olmasına özen gösterilmelidir.
İstekle eğitim yapan eğitimci, bireyleri güdüleyecek, daha yoğun ilgi görecektir. Bu durum
katılımcıları motive ettiği gibi onların aktif katılımlarını sağlayacak ve öğrenmeyi
kolaylaştıracaktır.
Ayrıca eğitimci, katılımcıları dikkate almalı ve kime hitap edeceğini bilmelidir. Eğitimci,
katılımcıların gelişimlerini sağlamadaki amaçları ile gereksinimlerine, spesifik grupların
özelliklerine karşı duyarlı olmalı ve onların konu ile ilgili endişelerini dile getirmeli,
katılımcıların önce insan daha sonra profesyonel olduğu gerçeğini unutmamalıdır.
Eğitim programını planlama ve uygulamada eğitimcinin başlıca sorumlulukları
(Barutçugil, 2002);









Hizmet içi eğitim programının içeriği ile ilgili bilgiyi ve uzmanlığı sergilemek.
İletişim becerilerini etkin kullanmak, katılımcılarla etkili bir iletişim kurmak ve
sürdürmek.
Öğrenme ve gelişmeye yönelik katılımcıların eğitime karşı tutumlarını olumlu
kılmak.
Öğrenme engellerini ortadan kaldırmak.
Eğitimde aktif katlımı sağlamak.
Görsel-işitsel araç-gereçleri etkin kullanmak.
Farkı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmak.
Öğrenme-öğretme sürecini izlemek
olarak sıralanabilir.

Kısaca, planlama aşamasında;






Eğitim programının amaç ve hedefleri,
Eğitim konuları ve içerik,
Eğitimde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri, görsel-işitsel araç-gereçler,
Eğitim zamanı ve süresi,
Eğitimciler,
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Eğitime katılacak kişiler (eğitimlerin çalışanların tümüne mi, klinik düzeyde mi,
servis ya da ünite düzeyinde mi uygulanacağına karar verilmelidir.)
Eğitim ortamı,
Eğitim bütçesi (Planlama aşamasında bütçenin belirlenmesi de gerekir, özellikle mali
durumu olumsuz olan kurumlarda bu daha da öne çıkmaktadır.) belirlenmeli, plan
maksimum esnekliği sağlayacak şekilde yazılı hale getirilmelidir.

Eğitim Programını Uygulama: Hizmet içi eğitim programının uygulama
aşaması, planlama aşamasında belirlenmiş tüm eğitim etkinliklerinin, belli amaçları
gerçekleştirmek ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere öğrenmeyi destekleyecek nitelikte
uygulamaya geçirilmesini kapsar. Uygulama aşamasının temelinde; eğitimcilerin ve eğitime
katılacak hemşirelerin karşılıklı etkileşimi vardır.
Hizmet içi eğitim programına katılanların yetişkin bireyler oldukları göz önünde
bulundurulduğunda, eğitimcilerin, programı yetişkinlerin özel gereksinimlerini sağlayacak
şekilde düzenlemesi gerekir. Yetişkinler, eğitim sürecini çocuklara göre daha farklı algılayan
ve farklı şekilde cevap veren, nitelik olarak farklı bir gruptur. Bundan dolayı eğitimcinin, bu
farklılıkları göz önüne alarak öğrenme deneyimlerini yetişkinlere göre planlaması,
değerlendirmesi ve uygulaması gerekir.
Yetişkin eğitiminin ilkeleri, yetişkinlerin birbirinden farklı bireysel özellikleri üzerine
temellenmektedir. Bu yaklaşımla yetişkin;







Eğitim sürecine aktif olarak katılmalı,
Geçmiş deneyimlerinden yararlanılmalı,
Öğrendiklerini hemen uygulayabilmeli,
Eğitimde sorumluluk almalı,
Geribildirim verilmeli,
Saygı gösterilmeli ve güven duyulmalıdır.

Ayrıca hizmet içi eğitim programının uygulanması esnasında, eğitime katılan
hemşirelerin düşünce ve sorunlarına ilişkin görüşlerine önem verilmeli, eğitim için uygun
ortam sağlanmalı, farklı öğretim yöntem ve teknikleri, görsel-işitsel araç-gereçler
kullanılmalı, beceri kazandırılması hedefleniyorsa bireysel uygulamalara yer verilmelidir.
Hizmet içi eğitimin uygulanmasında eğitimciler de bazı görevleri yerine getirmelidir.
Eğitimciler;







Öğrenme ve gelişmeye yönelik katılımcıların eğitime karşı tutumlarını olumlu
kılmalı,
Eğitimde aktif katılımı sağlamalı,
Program içeriği ile ilgili bilgiyi ve uzmanlığı sergilemeli,
Katılımcılarla etkili bir ilişki kurmalı ve sürdürmeli,
Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmalı,
Öğretim materyallerini etkin kullanmalı,
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Öğrenme engellerini ortadan kaldırmalıdır.

Eğitim Programını Değerlendirme: Hizmet içi eğitim programının
değerlendirme aşaması, programın amacına ulaşma düzeyini belirleme aşamasıdır. Eğitim
programının değerlendirilmesi; gözlem ve çeşitli ölçme araçlarıyla, eğitim programının her bir
öğesi hakkında veri toplama, elde edilen verileri etkinliğinin işaretçileri olan ölçütlerle
karşılaştırıp yorumlama ve programın etkinliği hakkında bilimsel yaklaşımla karar verme
sürecidir.
Değerlendirme; eğitimin amaçlarına ve hedeflerine ulaşma düzeyini, eğitimin hizmete
etkilerini ve davranış değişikliği yaratıp yaratmadığını belirleme, öğrenmeyi olumlu yönde
destekleme, öğrenme sorunlarını belirleme, katılımcılara geri bildirim verme, daha sonra
gerçekleştirilecek eğitim programlarına veri oluşturma açısından önemlidir. Değerlendirme,
hizmet içi eğitimin öncesinden sonuna kadar eğitim sonuçlarını etkileyen tüm öğeleri içerir ve
eğitimin geliştirici ve tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle eğitim öncesinde
sırasında ve sonrasında yapılmalıdır.
Değerlendirmede gözlem, görüşme, iş performans testleri, yazılı test vb. birçok ölçme ve
değerlendirme yöntemleri, hizmet içi eğitim programının her bir öğesi hakkında veri toplama,
elde edilen verileri etkinliğinin belirtileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın
etkinliği hakkında bilimsel yaklaşımla karar verme süreci olup sonuçlar doğrultusunda doğru
kararların alınması için kullanılacak değerlendirme yöntemlerinin geçerli güvenilir olması
gerektiği de unutulmamalıdır.
Uygulanan eğitim programlarının amacına ulaşıp ulaşmadığını ya da ne derece ulaştığını
belirlemek amacıyla yapılan eğitim değerlendirmesinde kullanılan temel ölçütler aşağıda
belirtilmiştir:
 Eğitime katılanların tepkisi; eğitime katılan kişilerin hizmet içi eğitim programı,
eğitimciler, eğitimde kullanılan teknik ve araçlar ile eğitim programının sağladığı yararlar
hakkındaki düşüncelerinin soru formu yardımıyla belirlenmesidir.
 Eğitime katılanların bilgi ve yeteneklerindeki değişmeler; eğitimde verilen
bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini, bilgi/yeteneklerdeki değişmelerin kağıt kalem testleri
veya performans testleriyle ölçülmesidir.
 Eğitime katılanların davranışlarındaki değişmeler; eğitim programlarıyla,
eğitilenlerin davranışlarında bir değişme yaratabilmek için, eğitime katılanların değişmeyi
istemesi, neyi nasıl yapacağından haberdar olmaları, çevrenin yardımcı olması ve davranışsal
değişikliklerin sonunda ödüllendirilmesi gerekir.
 Eğitime katılanların iş performansındaki değişimler; eğitime katılanların iş
performansında değişme olup olmadığı, karşılaştırmalı bireysel performans kayıtlarının
incelenmesi, eğitime katılan kişilerin işbaşında gözlenmesi, eğitime katılanın birlikte çalıştığı
kişiler tarafından değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Eğitime katılanların iş
performansındaki değişmeleri, eğitim programının bitiminden en az üç ay sonra
değerlendirilmelidir. Çünkü eğitime katılanlar, öğrendiklerini uygulamaya koyabilme fırsatını
ancak bu süre içinde bulabilirler.
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 Örgütsel performans ya da sonuçlardaki değişmeler; örgütsel performans ya da
sonuçlardaki değişmelerin ölçülmesi eğitim sonucu eğitilenlerde meydana gelen gelişmelerin
kuruma olan pozitif etkilerinin ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır. Hasta memnuniyetindeki
artış, artan kar, düşen maliyet, yükselen kalite gibi değişikliklerde eğitimin katkısını
belirlemektir.
Değerlendirme aşamasında; hizmet içi eğitim programının amaç-hedefleri, içeriği,
öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri, değerlendirme yöntemleri, eğitimin
zamanı ve süresi, ortamı eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında değerlendirilmelidir.
Değerlendirme ayrıca; eğitim biriminin, eğitim koordinatörünün, eğitimcinin, katılımcıların
öz değerlendirme yapması programın etkililiği ve eğitimcinin kendini geliştirmesi açısından
da önemlidir.
Öz değerlendirme;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eğitim amacına ulaştı mı?
Eğitim planı uygun ilerledi mi?
Hatalarım / eksiklerim var mıydı?
Benzer bir programı yapsam neleri farklı yaparım?
Zorlandığım yerler oldu mu?
Zorlandığım yerlerde kimden destek alabilirim?
Eğitim sürecinin etkin şekilde hazırlanmasında danışmanlık alabileceğim kişi/
kurum var mı? vb. sorular sorularak yapılabilir.

Kısaca, değerlendirme aşamasında;
 Eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına karar verilir.
 Motivasyonu ve öğrenmeyi pozitif yönde güçlendirilir.
 Öğrenme sorunlarının doğası ve derecesi tanımlanır.
 Katılımcılara olumlu ve yapıcı geribildirimler sunulur.
 Eğitimde üzerinde durulması gereken yetersizlikler/sorunlar tanımlanır.
 Eğitim ortamında kullanılan farklı öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiği hakkında
karar verilir.
 Bir sonraki programın planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yol gösterir.
 Eğitimin etkinlik ve/veya verimlilik düzeyini arttırır.
 Eğitim etkinliklerinde kalitenin kontrol edilmesine, izlenmesine imkân sağlar.
 Gereksinimlere uygun akreditasyon ve sürekli eğitim etkinliklerine yönelik
programlar düzenlenmesini sağlar.

371

Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1.

Abruzzese, R.S. (1986). Nursing Staff Development Strategies for Success. Second
Edition, Mosby Company, St. Louis, Missouri.
2. Alspach, J.G. (1995). The Educational Process in Nursing Staff Development. Mosby
Company, St. Louis.
3. Taymaz, H. (1997). Hizmet İçi Eğitim. Takav Tapu Kadastro Vakfı Matbaası, Ankara.
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Uygulama Soruları
1.

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım servisinde yönetici hemşire olarak
çalışmaktasınız. Servisinizde yeni göreve başlayan hemşirelere "Resüssitasyon"
konusunda yapacağınız hizmet içi eğitim programının bireysel ve kurumsal açıdan
sağlayacağı yararları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin yanı sıra
hemşirelik temel eğitimindeki farklılıklar, hemşirelikte uzmanlaşmaya duyulan gereksinim,
hemşireliği kendi yapısı içinde yenilikçi çözümler aramaya zorlamıştır/zorlamalıdır. Bu
amaçla temel hemşirelik eğitiminde gerekli değişiklikler yapılmasına rağmen profesyonel
hemşireliğin temel eğitimi kadar, mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri de yaşamsal önem
taşımaktadır. Bu etkinlikler içinde yer alan hemşireler, hizmet içi eğitim yoluyla bireysel ve
profesyonel gelişimlerini, çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda sürdürecek ve verdikleri bakımın
kalitesini yükseltecektir.

374

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sürekli eğitim programları arasında yer almaz?
A. Bireysel Eğitim
B. Örgün Eğitim
C. Hizmet içi Eğitim
D. Akademik çalışmalar
E. Sertifika programları
2. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin amaçları arasında yer almaz?
A. Kuruma oryantasyon
B. İş kazası ve hataların azaltılması
C. Verimliliği arttırma
D. Bölümler arası rekabet
E. Maliyet etkin çalışma
3. Aşağıdaki hizmet içi eğitim programlarından hangisinin öncelikli amacı bireyin kuruma
uyumunu sağlamaktır?
A. Tamamlama Eğitimi
B. Geliştirme Eğitimi
C. Oryantasyon Eğitimi
D. Özel Alan Eğitimi
E. Temel Eğitim
4. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte hizmet içi eğitim sürecinin ilk aşamasını oluşturur?
A. Veri toplama/Eğitim Gereksinimlerini belirleme
B. Planlama
C. Uygulama
D. Değerlendirme
E. Kaydetme
5. Hizmet içi eğitimde, eğitimcinin belirlenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi rol
oynamaz?
A. Bölümde deneyimli olması
B. Bildiklerini aktarmada başarılı olması
C. Gerekli ise eğitim vereceği konu ile ilgili sertifikasının olması
D. Yöneticinin görevlendirmesi
E. Eğitimcinin kurum çalışanı olması
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6. Hemşirelik lisans programından iyi derece ile mezun oldunuz, üniversite hastanesinde
genel cerrahi servisinde çalışmayı düşünüyorsunuz. Ancak jinekolojik - onkoloji servisine
atadığınızı öğrendiniz ve şartlar nedeniyle çalışmaya başlayacaksınız:







Öğrendiğiniz anda neler hissedersiniz?
Kendinizi hangi konularda yeterli hissedersiniz?
Kendinizi hangi konularda yetersiz hissedersiniz?
Bu yetersizliği/yetersizlikleri gidermek için neler yaparsınız?
Bu yetersizliği/yetersizlikleri gidermek için kimlerden/nerelerden yardım alırsınız?
Bu yetersizliği/yetersizlikleri karşılamada kurumdan neler beklersiniz?

7. Kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerin hemşirelere sağladığı bireysel yararları
tartışınız.
8. Hizmet içi eğitim programlarının, hizmet içi eğitim süreci doğrultusunda gerçekleştirilmesi
neden önemlidir?
9. Hizmet içi eğitimde sistematik ve sürekli değerlendirmenin yarar/yararlarını tartışınız.
10. Sizce hizmet içi eğitim programının yazılı olmasının temel yararları nelerdir?
Cevaplar
1. B

2.

D

3.

C

4.

A

5.

D
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