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

ÖNSÖZ
Eğitim uygulamaları ile yüz yüze olan meslek üyeleri, statüleri ne olursa olsun
eğitimin temellerini kavramak, içinde bulundukları sistemi ve süreçleri yorumlayarak
harekete geçmek, değişmek ve değiştirmek sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Bu noktalardan
hareket edilerek bu ders norm; İş Güvenliği Uzmanı adaylarına verdikleri eğitim
etkinliklerinde rehber olması amacıyla yazılmıştır.
Ders notunun içeriğinde genel olarak; eğiticinin rolü, eğitimle ilgili temel kavramlar,
öğrenme alanları ve öğrenme kuramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, yetişkin eğitimi,
beden dili, iletişim hizmet içi eğitim ve etkili sunum teknikleri incelenmiştir. Konular
işlenirken; bilgilerin kuramsal çerçevede kalmamasına, uygulama alanları ile olan
bağlantısına özen gösterilmiştir.
Ders notunun eğitimle ilgili pek çok kaynaktan yararlanılarak, sınıf içi ders notu,
eğitim kuruluşlarında uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Öğrenmek ve öğretmek isteyen herkese yararlı olması dileklerimle...
Prof. Dr. Halim İŞSEVER
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1. ÖĞRENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
HEDEFLER


Öğrenme alanlarım sayabilme



Öğrenme alanlarının özellikleri sayabilme



Öğrenme alanlarının birbiriyle bağlantısını açıklayabilme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenme alanları

Öğrenme alanlarım
sayabilme

Öğrenme alanlarının
birbiriyle bağlantısı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Öğrenme alanlarının
özellikleri sayabilme
Öğrenme alanlarının
birbiriyle bağlantısını
açıklayabilme
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Giriş
Eğitim, öğretimi içermekle birlikte bireyin belli davranış biçimlerini, değer ve
tutumlar kazanmasını, dünyaya bakış ve sorunlara yaklaşımda kalıcı bir görüşe ulaşmasını
öngören bir süreçtir. Eğitim kişilik, sosyokültürel ve çevresel yapının etkileşimini zaman
boyutu (dün-bugün-yarın) içinde ele alan dinamik bir süreç olduğu için; belirli, sınırlı ve
durağan bir şekilde tanımlanamaz. Bu nedenle eğitim; farklı eğitimciler tarafından farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Ancak eğitimcilerin hepsi eğitimin davranış değiştirme süreci
olduğu konusunda hem fikir olmuştur.
Kısaca eğitim; bireyin davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik bir
şekilde değiştirme sürecidir. Dinamik bir yapıya sahip olan bu sürecin temel amacı; bireylerin
eğitilmesiyle toplumun sağlıklı, üretken ve çağdaş düzeye ulaşmasını sağlamaktır.
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1.1. Öğretim
Öğretim; genellikle eğitim kuramlarında planlı ve düzenli bir şekilde yapılan sistemli
etkinliklerdir. Başka bir deyişle öğretim; öğrenmenin gerçekleşmesi ve istenen davranışların
oluşması için uygulanan faaliyetlerin tümüdür. Genelde eğitim yanlış olarak öğretimle eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa öğretim bilgi, eğitim davranış değişikliği

1.2. Öğrenme
Öğrenme; bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantıların ürünü olan
kalıcı izli davranış değişildiği olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre öğrenmede üç temel
özellik ortaya çıkmaktadır.
Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur: Öğrenme nasıl gerçekleşirse
gerçekleşsin, öğrenme sonucunda bireyin davranışında gözlenebilir bir değişme olması gerekli.
Öğrenme sonucu oluşan davranış, hemen ortaya çıkabileceği gibi birey istediği zaman da ortaya
çıkabilir. Öğrenme ürünü davranış istendik/istenmedik olabildiği gibi yanlış da olabilir. Örneğin, sigara içme istenmedik olmakla birlikte öğrenilmiş bir davranıştır.
Öğrenme yaşantı ürünüdür: Bireyin çevresiyle kurduğu iletişim sonucu bireyde kalan
izler sonucunda öğrenme oluşur. Tüm davranışlar öğrenilmiş değildir, bir kısmı reflekstir.
Davranıştaki değişmeye öğrenme diyebilmek için bu değişmenin içgüdüsel veya refleks
olmaması, bir yaşantı sonucu meydana gelmesi gerekir. Her bireyin çevresiyle kurduğu
etkileşim diğerlerinden farklı olduğu için öğrenme bireyseldir.
Öğrenme kalıcı izlidir: Öğrenmeden söz edebilmek için davranış değişikliğinin sürekli
olması gerekir. Bireyin çevresiyle yaptığı her türlü etkileşim bireyde iz oluşturmaz. Yaşantının
oluşabilmesi ve sonunda kalıcı iz bırakabilmesi için, etkileşimin yaşantı ürünü sonucu gerekir.
Öğrenme ve öğretme aynı sürecin (davranış değiştirme süreci) iki değişik noktadan ele
alınışıdır. Bu sürece davranış değişmesini sağlayan dış kaynak açısından bakıldığında; öğretim
gerçekleşir, davranışı değişen birey açısından bakıldığında; öğrenme gerçekleşir. Bu nedenle
bu süreç öğrenme-öğretme süreci olarak isimlendirilir.
Öğrenme yeri geldiğinde kullanılabilen, sorun çözmeye yardımcı bir araçtır.

1.3. Öğretim Süreci
Öğretim süreci; sağlıklı veya hasta bireyin ve ailenin öğretim gereksinimlerinin ya da
sorunlarının belirlenmesi, gerekli öğretimin planlanması, uygulanması ve sonucun değerlendirilmesi gibi aşamalardan oluşan sistemli bir yaklaşımdır.
Öğretim sürecinde eğitici ilk olarak birey ya da aileler hakkında veri toplayarak öğrenim
gereksinimlerini belirler. Öğrenim gereksinimine ilişkin bir tanı koyduğunda eğitim bakım
planının bir parçası olur ve böylece öğretim süreci başlar. Eğitici daha sonra öğrenme
gereksinimlerini göz önüne alarak bireyle işbirliği içinde öncelikleri belirler, uygun öğretim

11

metotlarını kullanır, bireylerin eğitime aktif katılımını sağlayarak öğretim yapar ve öğretimin
sonucu değerlendirilir. Buna göre öğretim süreci; bir birini takip eden beş aşamadan oluşur.
Öğretim sürecinin aşamaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

1.3.1. Öğretim Sürecinin Aşamaları
Veri Toplama: Toplumun; öğrenme gereksinimleri, motivasyonu, öğrenme yeteneği,
öğretim kaynaklarının neler olduğu konusunda bireyin kendisinden, ailesinden, çevresinden
veri toplanır.
Tanı koyma: Öğrenmenin üç tipi (bilgi-beceri-davranış) esas alınarak bireyin öğrenme
gereksinimleri belirlenir. Planlama: Bu aşamada öğrenme amaçları saptanır, bireyin öğrenme
gereksinimleri göz önüne alınarak öncelikler belirlenir. Öğretim planı üzerinde hasta veya
sağlam birey ya da gruplarla işbirliği içinde kullanılacak öğretim metodu belirlenir.
Uygulama: Bireyler ve aileler öğrenme aktivitelerine aktif olarak katılır ve öğretim metotları uygulanır.
Değerlendirme: Öğrenme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır, bireyin öğrenme
düzeyi değerlendirilir, öğretim sürecinin sonuçları belirlenir ve gerekirse konu yeniden
öğretilir.
Kısaca planlı ve programlı öğretme etkinliklerine öğretim; bireyin edindiği bilgilere
öğrenme; öğrenme sonucunda bireyin davranışlarını istendik yönde değiştirme sürecine eğitim
denir. Eğitimde kişiden öğrendiklerini uygulaması beklenir ancak eğitimin olması için öğretim
şarttır. Başka bir deyişle öğretim eğitimin ilk aşamasıdır. Davranış değiştirme ancak öğretim ve
öğrenmenin sonunda olur.

1.4. Eğitimle İlgili Diğer Kavramlar
Formal eğitim: Belli hedefleri olan, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde
okullarda veya kuramlarda yapılan eğitimdir. Özel ve kontrollü bir çevrede eğitmen tarafından planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Formal eğitim; örgün ve yaygın olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Örgün eğitim, belli yaşlardaki bireylere okullarda düzenli olarak yapılan eğitimdir.
Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da bu kademelerin birinden
ayrılmış bireylere ihtiyaç duyduklarında yapılan eğitimdir.
İnformal (algın) eğitim: Sosyal öğrenme de denilen algın eğitim belli hedefleri, plan
ve programları olmadan sokakta, işyerinde, televizyonda kısaca yaşamın içinde gelişigüzel
ve kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Bu süreçte gözlem ve taklit iki önemli öğrenme yoludur.
Toplum içindeki davranışların, kültür ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması gibi
öğrenmeler algın eğitimle olmaktadır. Doğal etkileşimin söz konusu olduğu algın eğitimde
insanlar olumlu davranışlar kazanabileceği gibi olumsuz davranışlar da (sigara kullanma-
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kopya çekme) kazanabilir. Formal eğitimin başlaması ile algın eğitim bitmez. Algın eğitim;
formal eğitimle iç içe yaşam boyu devam eder.
Hizmet içi eğitim: Bir kişiye işe başladığı tarihten, işten ayrılacağı zamana kadar
geçen sürede; işe yönelik her türlü gelişime ve değişime uyum sağlayabilmesi için gerekli
bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir. Amaç hizmet sunumunda;
verimin, etkinliğin ve kalitenin yükseltilmesi, üretim ve tüketim sürecinde meydana gelebilecek hataların ve kazaların azaltılmasıdır.
Hemşirelerin hasta eğitimiyle ilgili etkinliklerinde, eğitime temel oluşturan kavramlar
kadar sağlık ve hastalık kavramlarında da fikir birliğine ulaşmaları gerekir.
Sağlık ve hastalık: Günlük yaşamda sıkça kullandığımız sağlık kavramını
tanımlamak oldukça zordur. Yalan geçmişe kadar sağlık; ağrıdan dolayı acı çekmeme ya da
günlük aktiviteleri yerine getirme, sakatlık veya herhangi bir hastalığın olmaması değil
fiziksel ruhsa ve sosyal yönden tam bir iyilik hali şeklinde tanımlanmıştır. Oysa sağlık;
kültürel, sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.
Sağlık; biyoloji bilimine göre, hücrelerin optimum düzeyde işlev görmesi ve
hücrelerarası uyumun olması, psikoloji bilimine göre, bireylerin beklenmedik olaylara karşı
duyguları ile gösterdiği uyum yeteneği, sosyoloji bilimine göre, bireylerin değişen çevre
şartlarına gösterdiği uyumlu davranışlar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımların her biri sağlığı
kendi alanı ile ilgili olarak değerlendirmiştir.
Günümüzde sağlık ve hastalık kavramları daha geniş bir açıdan ele alınmakta ve sağlık
eğitimlerine yol gösterecek modeller geliştirilmektedir. DSÖ’nün klasik tanımında sağlık;
yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali olarak tanımlanmış, bu öğelerden birinin eksik olması halinde iyilikten söz
edilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak iyilik halinin sübjektif olması, kişiye ve zamana göre
değişmesi nedeniyle hem bedensel hem sosyal hem de ruhsal olarak tam bir iyilik halinin
gerçekleşmesi ve sürdürülmesi mümkün değildir. Öte yandan biyo- psiko-sosyal bir varlık
olan insanın, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bu üç öğenin birbiriyle
karşılıklı etkileşmesi ve dengeli bir ilişki içinde olması gereklidir. İyilik hali hakkında fikir
sahibi olmak için; sağlık, hem sübjektif hem de objektif olarak değerlendirilmelidir.
Sübjektif olarak sağlık bireyin bedensel, sosyal ve ruhsal yönden durumunu algılamasıdır. Buna göre birey kendini hasta olmadığı halde hasta, hasta olduğu halde sağlıklı olarak
algılayabilir. Objektif olarak sağlık muayene ve tanı testlerine göre belirlenen herhangi bir
hastalığın olmamasıdır. O halde bir kişiye sağlıklı denebilmesi için; bireyin kendini sübjektif
olarak iyi hissetmesi, objektif olarak da sağlıklı olması gerekir.
Kuramcıların çoğu, sağlığın dinamik bir yapıda olduğunu savunarak, sağlık ve hastalığın birbirinden kesin olarak ayrılamayacağını vurgulamaktadır. Bütüncül sağlık: Sağlıkla
birlikte yaygın olarak kullanılan bir diğer kavram bütüncül sağlık kavramıdır. Bu yaklaşımda
birey; bedensel, ruhsal ve sosyal yönleri, inançları ve değerleriyle bir bütün olarak ele
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alınmaktadır. Geleneksel sağlık kurumlarına bakıldığında; insanın bir bütün olarak ele
alınmadığı, sadece hasta organına ya da hastalığına odaklanıldığı görülmektedir.
Günümüzde bütüncül sağlık kavramı ile bireyin; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak bir
bütün olduğu, her bireyin birbirinden farklı olarak ailesi, çevresi ve toplumla ele alınması
gerektiği, sağlıkla hastalığın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulanmaktadır. Bu
nedenle sağlık ya da hastalık bireysel olarak tanımlanmalı ve böyle değerlendirilmelidir.
Sağlığın öğeleri arasında; kendini güçlü hissetmek, iyi ilişkiler kurmak, yaşamdan haz
almak, yaşamı anlamlı bulmak, belli düzeylerde bağımsız olmak gibi durumlar da yer
almaktadır. Bu yeni görüşler içinde Psikososyal ve işlevsel özellikler sağlıklı olma kavramı
içinde giderek daha fazla yer tutmakta, bireyin kendi sağlığı hakkındaki düşünce ve değerleri
dikkate alınmaktadır.

1.5. Öğrenme Alanları
Birey, aile ve toplumun eğitimi; eğitim programının amacı ve hedefleri doğrultusunda
düzenlenerek uygulanmaktadır. Bireylerin eğitiminde, öğretme-öğrenme sürecinin tüm
aşamaları ile etkileşim içinde olan hedeflerin doğru şekilde belirlenmesi ve uygulamaya
yansıtılması çok önemlidir. Hedef, genel anlamda ulaşılmak istenen nokta olarak tanımlanırken; eğitimde hedef kavramı bireyde gözlenmesi kararlaştırılan istendik davranışlar
olarak açıklanmaktadır.
İnsan biyo-psiko-sosyal özellikleri ile çok boyutludur. İnsanın bu özelliği eğitimde
hedeflenen istendik davranışlarda çeşitliliğe yol açmaktadır. Bu nedenle; bireylerin
eğitiminde amaçlanan davranış değişikliklerinin hedeflerde açık ve anlaşılır olması
gereklidir. Böylece öğrenme-öğretme sürecinde; neyin, niçin ve nasıl yer alacağı hakkında
farklı yorumlar yapılması önlenerek amaç birliği sağlanmış olur.
Bu durum hedefleri içeren çeşitli insan davranışlarının ve nitelendirdikleri birbirleri
ile olan ilişkilerine göre belli gruplarda sınıflanmasını gerektirmiştir. Sıklıkla öğrenme
alanları olarak ifade edilen bu sınıflandırmanın eğitimsel, mantıksal ve psikolojik ölçütlere
uygun olması gerektiği kabul görmektedir. Taksonomi olarak isimlendirilen bu
sınıflandırma; basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin ön koşulu
olacak şekilde sıralanmaktadır.
Öğrenme alanları yaygın olarak; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olmak üzere üç
alanda sınıflandırılmaktadır. Ancak bu alanların birbirinden kopuk olmadığı, aralarında sıkı
bir ilişkinin bulunduğu unutulmamalıdır. Başka bir deyişle, öğrenilen bir davranış aynı Anda
bu alanların tümüyle ilgili olabilir ve davranışın baskın olan niteliğine göre; bilişsel, duyuşsal
ya da psikomotor davranış olarak adlandırılabilir. Örneğin; diyabetli bir hastanın insülin
enjeksiyonunu zamanında ve uygun teknikte yapması, psikomotor alan ağırlıklı olmakla
birlikte, bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarıyla da ilgili bir hedeftir.
Söz konusu öğrenme alanları öğrenme-öğretme sürecinin; veri toplama, tamlama,
planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarım yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle
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hemşirenin etkin bir eğitimi planlayıp uygulayabilmesi için öğrenme alanlarının özelliklerini
bilmesi gerekir.

1.5.1. Bilişsel Öğrenme Alanı (Zihinsel-Kognitif)
Bilişsel öğrenme; bir konuda bilgi kazanabilme, kazanılan bilgiyi yeni durumlara
aktarabilme, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme gibi entelektüel davranışları
içermektedir. Bilişsel öğrenme alanında temel ilke basitten karmaşığa doğru ilkesidir.
Bilişsel alanla ilgili hedefler genellikle altı basamakta toplanmaktadır. Bu basamaklar;
yeni bilgilerin kazanılması ve hatırlanması (bilgi), bilgi düzeyindeki öğrenmelerin anlaşılması ve özümsenmesi (kavrama), kavranmış olan bilginin somut olarak kullanılması
(uygulama), bilgi bütününün öğelere ayrılması ve öğeler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
(analiz), bilgi öğelerinin mantıksal tutarlılık içinde birleştirilmesi (sentez), kazanılan
davranışın bir ölçüte dayanarak, amaca uygunluğu hakkında yargıya varılması (değerlendirme) basamaklarıdır.
Bu basamakları bir örnekle somutlaştıracak olursak; hastanın kendisi için yazılmış
olan ilacın ne olduğunu ve yan etkilerini bilmesi (bilgi), ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi (kavrama), ilacın yan etkilerini en aza indirecek şekilde öğünler
içinde alması (uygulama), şikâyetlerinden hangisinin kullandığı ilaçtan kaynaklandığını ayırt
edebilmesi (analiz), yan etkilere karşı kendini koruyacak önlemler alabilmesi (sentez), insülin
kullanan bir hastanın egzersiz programının uygunluğunu değerlendirebilmesi
(değerlendirme) şeklinde bir sıralama oluşmaktadır.
Özetle, bilişsel alan zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı
alandır.

1.5.2. Duyuşsal Öğrenme Alanı (Duyusal-Affektif)
Duyuşsal öğrenme; duygularla ilgili öğrenmeleri ve duyuşsal tutumları içermektedir.
Bu alan tutumlara ve değerlere ilişkin duyguların belirtilmesi ile ilgilidir. Duyuşsal öğrenme
alanında temel ilke içselleştirmedir.
Duyuşsal alanla ilgili hedefler genellikle beş basamakta toplanmaktadır. Bireyin; bir
olaya veya nesneye ilgi duyması, farkında olması, bir uyarıcıya yönelmesi (alma), uyarıcıya
karşılık vermesi, dikkatle dinlemesi ve etkin katılması (tepkide bulunma), olaya veya bir
davranışa yönelik inanç ve tutumları (değer verme), var olan değerleri sorgulaması, bir
sonuca varması, kendi içinde çelişmeyen yeni değerler sistemi oluşturması (örgütleme),
bireyin değerleri zenginleştirmesi ve değerlerle özdeşleşmesi (niteleme) basamaklarıdır.
Özetle duyuşsal alan öğrenilmiş duyguların kodlandığı alandır.

1.5.3. Psikomotor Öğrenme Alanı (Devimsel-Devinişsel)
Psikomotor öğrenme; duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu

15

ortaya çıkan beceri öğrenmelerini içermektedir. Psikomotor öğrenme; bir işi yapabilmek için
gereken beceriler üzerinde odaklanmıştır. Psikomotor öğrenme basamakları; bireyin doğru
becerinin nasıl yapıldığım dikkatle izlemesi (algılama), izlediği beceriyi yapmaya hazır
olması (hazırlanma), beceriyi rehber eşliğinde işlem basamaklarına uyarak gerçekleştirmesi
(kılavuzla yapma), davranışı kendi başına, yardım almadan, istenilen nitelik, süre ve
yeterlilikte yapması (beceriye dönüştürme), karmaşık yapıdaki motor becerileri yerine
getirmesi (karmaşık işlevler), kazandığı becerileri yeni bir duruma uyarlaması (duruma
uydurma), yeni beceri örneklerini ortaya koyması (yaratma) basamaklarıdır. Yapılanın
aynısını veya benzerini yapmak yaratma basamağında yer almaz. Özetle psikomotor alan
motor becerilerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır.
Kısaca hedefler açık, anlaşılır, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalı; süreklilik, aşamalık
ve dayanışıklık ilkesini yansıtmalı; kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalı; özne, içerik,
yüklem öğelerini içererek öğrenenin davranışı açısından ifade edilmelidir.
Sonuç olarak insanın öğrenmesi üç öğrenme alanında toplanıyorsa da bunlar birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış olarak ele alınamaz. İnsan düşünce, duygu ve davranışlar
arasında ilişki kurarak ve yaşayarak öğrenir. Ancak öğrenme alanlarının sınıflandırılması,
öğretme-öğrenme sürecindeki planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında
eğitimciye rehber olması açısından büyük önem taşır.

1.6. Öğrenme Kuramları
Eğitim ve sağlıkla ilgili hizmetler, çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip insana
odaklanmıştır. Bu nedenle eğitim ve iş sağlığını bir araya getiren etkinlikler kapsamlı bir şekilde
ele alınmalı, bilimsel bir temele dayandırılmalı ve ilgili uygulamalar bu konularda yeterliğe
ulaşmış meslek üyeleri tarafından yerine getirilmelidir. Bu yaklaşımla ele alındığında, eğitim
etkinlikleri öğretme-öğrenme sürecini, etkin iletişim ve etkileşimi kapsamalı, sorun
çözümleyici olmalı ve dinamik bir yapı sergilemelidir.
Bilindiği gibi öğrenme, yaşam boyu devam eden ve davranışta kalıcı değişiklikler oluşturan bir süreçtir. Sağlıkla ilgili eğitim etkinlikleri yalnızca bilgi aktarımı olmayıp sağlık
bakımına yönelik doğru kararların alınmasını, sağlıklı yaşamı ve hastalık halinde iyileşmeyi
destekleyen davranış değişikliklerinin kazanılmasını amaçlar. Amaçlanan davranış
değişikliklerinin nasıl gerçekleştiği ise ilgili kuramlarla açıklanır.
Öğrenme yaklaşımlarına temel oluşturan öğrenme kuramları bilgi, tutum ve davranışların oluş mekanizmalarını açıklayarak anlaşılmasını sağlar. Hemşireler eğitimle ilgili
etkinliklerinde farklı özellik, deneyim ve becerilere sahip bireylere değişik konularda eğitim
vermek durumundadır. Bu nedenle hemşireler kuramları yansıtan yaklaşımları, uygulamalarına
yol gösterici ilkeleri kavramalı, birey, aile ve toplum eğitimleri için gerekli olan bilimsel temeli
kazanarak öğrenmenin nasıl olduğunu bilmelidir.
Öğrenme Nasıl Olur?
İnsan biyolojik yapısı ve özellikleri ile öğrenmeye hazır olarak dünyaya gelir. Bu
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kapasite ile birey, yürümekten başlayarak karmaşık sorunları çözmeye ve felsefi düşünceye
kadar
Çeşitli davranışları öğrenme yolu ile kazanır. Öğrenme bilgi (biliş) ve hareketin
(psikomotor koordinasyon) yanında duyuşsal (duyusal) alanı kapsayan davranışları içerir.
Başka bir deyişle insanlar, öğrenme yoluyla bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanır. Bu
davranışlar birbirleriyle bağlantılıdır. Birindeki değişmeyi diğerindeki değişme izler.
Eğitimcilerin ve psikologların giderek derinleşen ve zenginleşen bakış açıları ve
gelişen araştırma yöntemlerine bağlı olarak, öğrenmeyle ilgili birçok kuram geliştirilmiştir.
Öğrenenlerin ve öğrenme ortamlarının farklı özellikler taşıdığı dikkate alındığında farklı öğrenme kuramlarının olması da bir zorunluluk olarak görülmektedir. Farklı öğrenme yaklaşımlarının bulunması ve bunların anlaşılması öğrenme ve öğretme yeteneğini arttırır.
Hemşireler eğitimle ilgili etkinliklerde farklı özelliklere, farklı deneyim ve becerilere
sahip bireylere, farklı konularda eğitim vermek durumunda oldukları için farklı öğrenme
kuramlarından yararlanmak zorundadırlar.
Günümüzde öğrenmeyi açıklayan çeşitli kuramlar ve yaklaşımlar bulunmakla birlikte
bu kuramların genellikle davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları olarak ilk temel grup
altında incelendiği görülmektedir. Bununla birlikte öğrenmede çoklu zekâ kuramından ve
yetişkin eğitimine temel oluşturan Andragojik yaklaşımdan da sıkça bahsedilmektedir. Bu ve
takip eden ilk bölümde öğrenci, akademisyen ve teknisyen hemşirelere eğitim etkinliklerinde
yol gösterecek olan söz konusu kuram ve yaklaşımlar ana hatlarıyla ele alınacaktır.

1.6.1. Davranışçı Kuramcılar
Davranışçı kuramcılar öğrenmenin bir uyaran ve bu uyarana karşı gösterilen tepki
sonucu oluştuğunu ve davranış değiştirmenin pekleştirme yolu ile gerçekleştiğini ileri
sürmektedirler. Uyaran duyulan ses, görülen ışık ya da resim, alman tat gibi organizmayı
etkileyerek harekete geçiren olaylardır. Bir uyaran karşısında organizmada meydana gelen
fizyolojik veya psikolojik değişme tepki, tepkilerin birleşmesi ile oluşan eylem davranış
olarak adlandırılmaktadır. Örneğin göze gelen ışık uyaran, gözün kapatılması tepkidir.
Davranışçı kuramcılara göre davranış değişildiğine neden olan üç temel öğrenme
süreci vardır. Bunlar klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve gözlem yoluyla öğrenmedir.
Bu üç yaklaşım, davranış değişildiğini farklı yorumlarla açıklamaktadır.
1. Klasik koşullanma kuramına göre; insan çevresinden gelen uyaranlara verdiği
tepkiyi öğrenir ve başka bir zaman aynı uyaranla karşılaştığında daha önce öğrendiği tepkiyi
tekrarlar. Bu kuramda anlama ve kavramanın önemli olmadığı savunulmaktadır. Kurama
göre deneme ve yanılma yolu ile sorunlara çözüm üretilmekte, benzer sorunlarla
karşılaşıldığında, öğrenilen çözüm bu sorunların çözümünde de kullanılmaktadır. Bu tip
öğrenmeler genellikle rastlantısal olduğu için eğitim ortamında uygulamak zordur.
Bu görüşün temsilcilerinden olan Pavlov ve Guthrie öğrenmedeki tüm zihinsel öğeleri
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reddetmektedir. Bunlara göre öğrenme uyaran ve tepki arasındaki ilişkiden ibarettir.
Bir uyarana eşlik eden tepki, söz konusu uyaranın her görülüşünde tekrar ortaya çıkar.
Guthrie’ye göre; öğrenmenin oluşabilmesi için ödül veya pekiştirmeye gerek yoktur. Ona
göre öğrenme uyarana karşı ilk tepki gösterildiğinde gerçekleşmiştir.
2. Edimsel koşullanma; bir davranışın arkasından olumlu uyaran verilerek yapılan
koşullanmaya denir. Edimsel koşullanmada davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa
giden bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyaranlar kullanılır. Bu
kurama göre pekiştirilen davranış öğrenilir. Bu nedenle bireyde istenilen davranış meydana
geldiğinde pekiştirilmelidir. Pekiştirmenin türü, zamanı ve sıklığı bireyin özelliklerine ve
kazandırılmak istenen davranışa göre değişir. Edimsel koşullanma özellikle çocuk
eğitiminde, psikomotor ve duyuşsal davranışların kazandırılmasında önemlidir
Edimsel koşullanma kuramının temeli, öğrenmeyi isteklendirmeye dayanmaktadır.
Bu görüşün temsilcilerinden Skinner’e göre; organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar
kalıcıdır. Başka bir deyişle insanlar, davranışları sonucu olumlu bir durumla karşılaşırsa o
davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Örneğin yeni aldığınız kazağı giydiğinizde arkadaşlarınız “kazağın çok güzel, yakışmış” derse, kazağı giyme davranışınız sürer. Ancak değerli
bir arkadaşınız kazağın size yakışmadığım söylerse o kazağı giymek istemezsiniz.
3. Sosyal öğrenme (gözlem yoluyla öğrenme) kuramına göre; birey birçok davranışı
çevresindeki kişileri gözleyerek, onları model alarak ve taklit ederek öğrenmektedir. Bu
görüşün temsilcilerinden olan Bandura bireyin, çevresindeki kişilerin davranışlarını gözlediğini ve bu gözlemlerden bazı sonuçlar çıkararak, kendisi için yararlı olan durumlarda aynı
davranışı gösterdiğini savunmaktadır. Birey, genellikle sonucu olumlu olan davranışları
model alma eğilimindedir. Sosyal öğrenme, eğitimde doğru modellerin örnek
oluşturulmasıyla kullanılabilir.
Kısaca davranışçı kuramcılara göre öğrenme, uyarana karşı gösterilen tepki olarak
açıklanmaktadır. Davranışçı kuramcılar ayrıca hedeflenen davranışın kazanılmasında özellikle geri bildirim ve pekiştirme üzerinde önemle durmaktadır.

1.6.1.1. Davranışçı Kuramla Öğretim İlkeleri
1. Öğrenmede güdüleme önemlidir. Öğrenenin davranışı öğrenebilmesi için o
davranışı yapmaya istekli olması gerekir. Güdüleyici bir etkiye sahip olduğu için öğretimde
olumlu pekiştirme kullanılmalıdır.
2. Öğrenmede pekiştirme önemlidir. Bu nedenle davranışların tekrar edilme sildiğim
arttıran olumlu uyaranlar öğretimde pekiştirecek olarak kullanılmalıdır.
3. Davranışçı yaklaşımda yaparak öğrenme esastır. Öğrenen en iyi kendi yaptığı ile
öğrendiği için öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır.
4. Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcı olmasında tekrar önemlidir.
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Yabancı dil konuşma, spiral takma gibi beceriler tekrar yapmadan öğrenilemez.

1.6.2. Bilişsel Kuramcılar
Bilişsel kuramcılara göre öğrenme insanın beyninde ve sinir sisteminde oluşan, doğrudan gözlenemeyen içsel bir süreçtir ve davranışlardaki değişme, gerçekte kişilerin zihninde
meydana gelen öğrenmenin dışa yansımasıdır. Bilişsel kuramcılar daha çok anlama-algılamadüşünme-duyu ve yaratma gibi kavramlar üzerinde durmaktadır.
Öğrenme konusunda bugün ulaşılan nokta, öğrenenin kendisine aktarılan bilgileri aynen almadığı, aksine kendisine ulaşan her bilgiyi süzgeçten geçirip yorumlayarak kendi
dünyasında bir anlam yüklemeye çalıştığıdır.
Bilişsel öğrenmeyi en kapsamlı biçimde “bilgiyi işleme kuramı” açıklamaktadır. Bu
kuram, bilginin kişi tarafından pasif bir şekilde alınmadığına, bireyin bilgiyi aldıktan sonra
kendine göre işleyerek şekillendirdiğine işaret etmektedir. İnsan zihni, kendisine ulaşan her
şeye anlam bulmaya çalışan dinamik bir yapıdır. Anlamlandırma, kişinin deneyimleri,
kültürü, öğrenme sürecindeki etkileşim ortamı ve öğrenenin bu süreçteki rolüne göre
değişmektedir.
Bilişsel kuramcılara göre öğrenme uyaran ve tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir
süreçtir. Bu kurama göre; birey dış dünyadaki uyarıları alıp duyusal kayıt olarak adlandırılan
belleğe (lsn kadar) kayıt eder. Duyusal kayda çok sayıda bilgi geldiği halde, çok azı kısa
süreli belleğe geçer. Kısa süreli bellekte bilgiler 15/20 saniye korunabilmektedir. Kısa süreli
bellekte yeni gelen bilgiler eski bilgilerle karşılaştırılarak birleştirilir, sınıflandırılır,
anlamlandırılır ve uzun süreli belleğe gönderilir. Uzun süreli bellek bilgilerin depolanıp
korunduğu bölümdür. Bu belleğin kapasitesi ve bilgileri koruma süresi sınırsızdır. Uzun
süreli bellekte bilgiler genellikle şemalar ya da önermeler şeklinde bulunur ve gerektiği
zaman hatırlanarak davranışa dönüştürülür.

1.6.2.1. Bilişsel Kuramların Öğretim İlkeleri

1. Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklendiği için öğrenme yaşantıları ve
deneyimler önemlidir. Bu nedenle öğreten, anlattığı konu ile ilgili öğrenenin daha önceden
bildiklerini fark etmeli ve öğretme esnasında kullanmalıdır.
2. Öğrenme, bilgilere anlam yükleme çabasıdır. Bu nedenle öğrenme derin
düşünebilme ve konunun özünü kavramaya olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.
Yüzeysel olarak verilen bilgilerin tekrarını istemek öğrenen için anlamsızdır.
3. Öğretim, öğrenene öğrendiklerini uygulaması için fırsat verir. Aksi halde
öğrenendeki anlam oluşturma mücadelesi kaybolur.
4. Öğreten, otorite figürü değildir. Bu nedenle eğitici öğrenenlerin potansiyellerini
sonuna kadar kullanmalarında rehberlik yapan kılavuz rolünde olmalıdır.
5.

Öğrenme

öğreten

ve

öğrenenin

etkileşimiyle

gerçekleşir.

Öğrenenlerin
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duyduklarını ya da karşılaştıklarını anlaması bekleniyorsa, öğreten ve öğrenenler birlikte
çalışmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda verilen örneklerden öğrenme biçimleri içinde gösterilemez?
a) Ödüllendirerek
b) Koşullanarak
c) Olaylar arasındaki bağları kurarak
d) Gözleyerek
e) Cezalandırarak
2) Aşağıda verilen örneklerden hangisi öğrenme modelleri içinde gösterilemez?
a) Koşullanma yoluyla öğrenme
b) Deneme – yanılma yoluyla öğrenme
c) Kopyalama ile öğrenme
d) Model alarak öğrenme
e) Bilişsel öğrenme
3) Psiko-motor bir davranış içinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) Rahattırlar.
b) Davranış otomatik olarak yapılır.
c) Beceri geliştikçe zihinsel çaba azalır.
d) Beceri sergilenirken stres hissetmezler.
e) Aşırı stresli olurlar.
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) e
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2. ERİŞKİN EĞİTİMİ
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Giriş
Öğrenmeye temel oluşturan ve özellikle yetişkinlerin eğitimi ile yakından bağlantısı
olan diğer bir kuram Andragojik yaklaşımdır. Son yıllarda yaşanan toplumsal değişmeler,
öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü gerçeği ve eğitimin dinamik bir yapıya sahip olması, eğitim
bilimcilerin çocuk eğitiminde izlenen pedagojik yaklaşımları sorgulamalarını zorunlu
kılmıştır.
Pedagojik yaklaşımda öğrenenler, genellikle başkaları tarafından alınan kararların ve
seçilen bilgilerin pasif alıcısı ve uygulayıcısı durumunda iken, eğitimciler karar veren, her
şeyi bilen, tüm soruları cevaplandıran bir kumandan konumundadır. Bu yaklaşımın
yetişkinlerin eğitimini olumsuz yönde etkilediğini savunan uzmanlar, yetişkinlerin bağımsız
olma, kendileriyle ilgili kararları kendilerinin vermek istedikleri ve öğrenmenin bireysel bir
etkinlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak hümanist görüşlerden kaynaklanan yaklaşımları
geliştirmişlerdir.
İnsanı birey olarak merkeze alan bu yaklaşımın öğrenme-öğretme sürecinde;
öğrenenin katılımı, diğer insanlarla olan ilişkisi, geçmiş yaşantıları ve öğrenilen davranışın
bireye kazandıracağı yararlar önemlidir.
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2.1. Pedagoji
Pedagoji Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiş ve
özellikle “çocukların öğrenmesine yol göstermenin bilim ve sanatı” anlamına gelen bir
kavramdır. Bugün eğitim bilimi alanında kullanılan pedagojinin kelime anlamına bakıldığında;
eğitimin sadece çocuklara yönelik yapılabileceği, yetişkinlerin eğitilemeyeceği düşüncesi
doğmaktadır.

2.2. Andragoji
Andragoji ise Yunanca; andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiş ve
“yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin bilim ve sanatı” anlamına gelen bir kavramdır.
Sözcük anlamından da anlaşıldığı gibi andragoji, daha çok yetişkin eğitimi olarak tarif edilmiş,
yetişkinlerin öğrenebildiklerini, ancak çocuklardan farklı öğrendikleri noktasından hareket
ederek yetişkin eğitim programlarına yönelik yeni metot ve teknikler önermiştir.
Yetişkinler için yeni bir eğitim yaklaşımı olarak ortaya çıkan andragojik; aynı zamanda
örgütsel gelişme, yönetim, danışmanlık, psikoterapi ve sosyal psikoloji alanlarıyla da yakından
ilgilidir. Ayrıca andragojik, bireylerin ve toplumların sağlık ve gelişme alanlarında da
yetişkinlere yardım eden bir eğitim şekli olarak kullanılmaktadır.
Eğitimde andragojik yaklaşım (yetişkin eğitimi), sadece yetişkin eğitiminde kullanılan
bir model olarak kalmamış, 1960 sonrasında geleneksel eğitime alternatif olarak ortaya çıkan,
yeni akımın özelliklerini içeren ve çocuk eğitimi de dahil tüm eğitime damgasını vuran yeni bir
yaklaşım olmuştur.

2.3. Yetişkin Eğitimi
Ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre değişmekle birlikte genel olarak yetişkin; 18
yaşında, zorunlu eğitimini bitirmiş, kişiliği oluşmuş, bütün yeteneklerini kullanabilen, uygun
davranabilen, bağımsız kararlar verebilen ve sorumluluk alabilen kişi olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizde; zihinsel bir engel olmaması şartıyla 18 yaşına giren bireyler yasal olarak yetişkin
kabul edilmektedir.
Toplumda yaş ilerledikçe öğrenme gücünün azaldığı şeklinde yanlış bir kanı vardır.
Araştırmalar yaş ilerledikçe öğrenme gücünün değil, öğrenme hızının azaldığını ortaya koymuştur. Yeterince zaman ayrılırsa, her yaştaki yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir. Ancak
öğrenme hızı; 20-25 yaşlarında en hızlı iken, 26-45 arasında azalır ve 46 yaşından sonra önemli
ölçüde yavaşlar. Bu nedenle; yetişkinlerin eğitiminde asıl sorun, onların öğrenme gücünde
değil, öğretenlerin acele etmesindedir. Yetişkinler bilgi ve becerileri çeşitli aşamalardan
geçirdikten sonra öğrenip kabul ettikleri için çocuklardan yavaş öğrenirler.
Yetişkinlerin öğrenme süresinde geçirdikleri aşamalar şunlardır:
Farkında olma: Yetişkin, önce kendisinin bilmediği bir bilginin veya becerinin var
olduğunu duyar ve farkına varır.
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İlgilenme: Yetişkin bu yeniliğin ya da bilginin yararlarını merak ederek öğrenmek ister.
Duyum düzeyindeki konu hakkında, detaylı bilgi toplamaya çalışır.
Değerlendirme: Konu hakkında bilgi edinen yetişkin, bunun kendisine getireceği maliyet ya da yararlar konusunda bir değerlendirme yapar. Yararların ağır bastığına emin olmak
ister, karlı bulursa denemek ister.
Deneme: Yetişkin öğrendiği bilginin, kendisine getireceği yararı küçük bir uygulama ile
dener ve sonuçlarını gözler, yararlı olduğuna inanırsa uygulamak ister. Kesin kararını deneme
sonuçlarına göre verir.
Uygulama: Yetişkin bilgiyi benimsemiştir ve uygulamaya geçer.
Günümüzde yetişkin eğitiminin, eğitim sistemi içindeki konumu eskiye göre çok
değişmiştir. Artık yetişkin eğitimi, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir alt sistemi olarak kabul
edilmektedir. Bugün çoğu ülke yetişkin eğitimine yönelik uygun yaklaşımları bulmak için ciddi
arayışlar içindedir ve yetişkin eğitimini örgütlemeye çalışmaktadır. Bu arayışların temelinde
yetişkin eğitiminin gelişme yönünü belirleyen ortak eğilimler vardır.
Yetişkin eğitiminin gelişimini belirleyen ortak eğilimler:
Örgün ve yaygın eğitim arasındaki ayırım giderek ortadan kalkmakta ve bunların
“yaşam boyu eğitim” kavramı içinde bütünleştirilmesine çalışılmaktadır.
Genel ve mesleki eğitim arasındaki ayırım ortadan kalkmakta, bunların bireyin/toplumun ihtiyaçları ile mesleğin gereklerine dayalı olarak bütünleştirilmesine çalışılmaktadır.
Eğitimin niteliği giderek iç verimlilik olarak değil, dış verimlilik olarak anlaşılmakta,
buna bağlı olarak eğitim amaçlarının, birey ya da toplumun gereksinimlerine göre belirlenmesine çalışılmaktadır (iç verimlilik; bir derste ya da kursta öğrenenlerin başarı derecesi, dış
verimlilik; bir derste ya da kursta öğrenilenlerin, toplumun gerçek yaşındaki gereksinimlerine
uyma derecesidir).
Yetişkin eğitimi olanaklarının eğitimin her düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve bu
yaygınlaştırmanın, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş/örgün eğitim sisteminin herhangi bir
kademesinden ayrılmış yetişkin nüfusu da kapsamasına çalışılmaktadır. Yetişkinlerin Öğrenme
Özellikleri
Yetişkinlerde sorumluluk duygusu gelişmiştir. Bu nedenle yetişkin, kendi eğitiminin
sorumluluğunu önce kendisi hisseder ve üstlenmek ister, kendisine çocuk gibi
davranılmasından, sorumsuz kişi gibi görülmekten, otoriter ve dikte ettirici tavırlardan hoşlanmaz.
Yetişkinlerde benlik saygısı gelişmiştir. Yetişkinler, her türlü ilişkilerinde, kendilerine
saygı duyulmasını bekler ve ister. Yetişkinler alıngandır ve başkalarının yanında küçük
düşürülmek istemezler. Bu nedenle; denetim eğitiminde, denetçi karşısındakinin alınmasına yol
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açacak herhangi bir davranışta bulunmamalı, denetlediği kişileri, başkaları karşısında küçük
düşürmemeli veya küçük düşürüldüğü izlenimi yaratmamalıdır.
Yetişkinler gereksinim duydukları konulan öğrenir. Yetişkinlerin bir konuyu öğrenmeleri için, o bilgiye gereksinim duymaları, ondan yarar sağlamaları gerekir. Bu nedenle,
yetişkinlere verilecek eğitimler, onların gereksinimlerine göre düzenlenmeli, verilen bilgiden
nasıl yararlanacakları ve onlara ne yarar getireceği açıklanmalıdır. Yetişkinin eğitime istek
duyması için; eğitimin gereksinimlerine yanıt vermesi ve ilgi alanları ile örtüşmesi genelde. Bu
nedenle yetişkin eğitimlerinde, eğitim verilecek grubun istekleri ve ilgi alanları bilinmelidir.
Yetişkinler pratik düşünür. Yetişkin, hemen işine yarayacak ve hemen kullanabileceği
bilgi ve becerileri öğrenmek ister. Bu nedenle, yetişkinlere verilecek bilgiler pratik ve güncel
olmalıdır.
Yetişkinler bilgi birikimi olan deneyimli kişilerdir. Bu nedenle, her türlü ilişkilerinde,
kendi deneyimlerini dile getirmekten hoşlanır ve onlardan yararlanılmasını isterler. Aynı
şekilde, iletişim ve etkileşim süreçlerine katılmak ister ve pasif eğitimden hoşlanmazlar.
Yetişkinler katıldıkları eğitimin sonuçlarını bilmek ister. Bu nedenle, eğitimin sonuçları
onlarla birlikte değerlendirilmelidir.
Kısaca özetlemek gerekirse yetişkinler:


İhtiyaçları doğrultusunda ve öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir.



Kısa sürede uygulayacağı bilgi ve becerileri öğrenmek ister.



Öğrenme hızları çocuklardan ve birbirlerinden farklıdır.



Grup etkileşiminden hoşlanır, kendilerine saygı gösterilmesini ister.



Deneyimlerine ve katkılarına değer verilmesini ister.



Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak ister.



Tecrübelerine dayalı olarak görüşlerini açıklamak ve tartışmak ister.

 Problemlerini kendi başına çözebilecek davranışları kazanmak ister, Önceki
deneyimlerini eğitim sırasında paylaşmak ister.


Rahat, güvenli ve dinamik bir eğitim atmosferinden hoşlanır.



Sertifika, terfi gibi ödüller öğrenme isteklerini ve cesaretlerini arttırır.

2.3.1. Yetişkinlerin Öğrenme İlkeleri


Eğitime başlamadan katılımcılar öğrenmeye isteklendirilmeli.
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Katılımcıların korku hissetmediği öğrenme ortamı sağlanmalı.



Katılımcılar, neleri öğrenmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli.



Katılımcıları güdüleyen şeylere duyarlı olunmalı.



Yetişkinlerin farklı öğrenme hızları dikkate alınmalı.



Katılımcılara saygı duyulmalı ve katkılarına değer verilmeli.



Öğrenme ortamında rekabet yerine işbirliği sağlanmalı.



Eğitim sırasında iletişime sınırlama konmamalı.



Kalıcı öğrenme için yeni bilgiler öncekilerin üzerine kurulmalı.

Öğrenmeye bilmek için değil, sorun çözmek için önem verilmeli.


Değişik eğitim yöntemleri kullanılarak öğrenme kolaylaştırılmalı.


Beceri öğretirken gerçeğe benzer ortamda uygulama
yaptırılmalı. D Eğitim sırasında ve hemen sonrasında geri bildirim
verilmeli.
Geri bildirim olumlu olmalı, yargılayıcı bir tutum içine girilmemeli.


Öğretici otorite figürü değil, öğrenmeyi kolaylaştıran kişi olmalıdır.

2.3.2. Yetişkin Eğitimcisi ve Sahip Olması Gereken Özellikler
Yetişkin eğitimcisi; yetişkinlere yönelik belli bir uzmanlık alanında eğitim ve
öğretim programlarını uygulayan kişidir. Yetişkinlerin eğitimi; uygulanış biçimi, ele alınış
tekniği ve araçları yönünden temelde okul eğitiminden farklılıklar gösterir. Bu nedenle;
yetişkine eğitim vermede görev alacak kişiler bazı bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Yetişkin eğitimcisinde bulunması gereken özellikler şunlardır:


Sağlıklı ve dengeli kişiliğe sahip olmak.



Sürekli öğrenme alışkanlığına sahip olmak.



Açık fikirli ve kendine güvenli olmak.



Mesleki ideallere bağlılık duymak.



Liderlik özelliğine sahip olmak.



Yetişkin psikolojisi hakkında bilgili olmak.
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Yetişkin eğitimi ilkelerini bilmek.



Yetişkin eğitimi uygulamalarında deneyimli olmak.



Eğitim sürecini yönetme becerisine sahip olmaktır.

Yetişkin eğitimcisinin dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:


Yetişkinin öğrenmeye hazır olmasını sağlamak.



Yetişkinin deneyimlerine önem vermek.



Yetişkinin gereksinimlerinin farkında olmak.



Gerçek yaşamdan örnek ve uygulamalara yer vermek.



Eğitim sırasında ve sonrasında geri bildirim vermektir.

Geri Bildirim
Öğrencinin, kendi bilgisi ve uygulamasını değerlendirebilmesi için geri bildirim gerekir.
Etkili olabilmesi için uygulamadan hemen sonra verilmeli, öğrenciyi motive etmek için
olumlu olmalı, yargılayıcı olmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi erişkin beklentisi içinde gösterilemez?
a) Sınıf düzeni
b) Aydınlanma, havalanma
c) Not tutabilecekleri olanaklar
d) Deneyimden faydalanma
e) Ortak karar almama
2) Aşağıdakilerden hangisi verim azaltıcı etkenler arasında gösterilemez?
a) Yorgunluk
b) Açlık - Tokluk
c) Fazla heyecan - Korku
d) Endişe
e) Aile huzuru
3) Verimli ders çalışma için aşağıdakilerden hangisi uygundur?
a) Müzik dinlemek
b) Televizyon izlemek
c) Çalışma anında hayallere dalmak
d) Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak
e) Planlı programlı
Cevaplar
1) e, 2) e, 3) e
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3. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
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3.1. Yetişkin Eğitiminde Kullanılabilecek Öğretim Yaklaşım, Yöntem
ve Teknikleri
Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;


Anlatma Yöntemi,



Uygulama Yöntemi ve



Problem Çözme Yöntemi’dir

3.2. Öğretme Yaklaşımları
3.2.1. Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir
öğretme yoludur.

3.2.2. Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı
sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı, güdüleyici bir öğretme yoludur.

3.2.3. Araştırma Yoluyla Öğretme Yaklaşımı
Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere dayalı olan problemlerin çözümü için uygulanan bir
tür problem çözme yaklaşımıdır.

3.3. Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri Seçerken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Her öğrenenin aynı yöntemle öğrenmesi olası değildir, her yöntem her öğrenenin ilgisini
eşit düzeyde çekmez, tek bir yöntem, tek başına bütün konulara uygun değildir, bir öğretim
yöntemi, belirlenen bütün hedeflere ulaşmayı sağlamada yeterli değildir.
Her eğitici bütün yöntemleri çok becerili kullanamayabilir. Bazı eğiticiler bazı
yöntemlere yatkındır.
Bazı yöntemler uzun zaman gerektirir.
Bazı yöntemler özel fiziksel koşullar gerektirir.
Bazı yöntemler parasal kaynak gerektirir.
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3.3.1. Problem Çözme Yöntemi
Problem çözme; bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama süreçlerini
içermektedir, Problem çözme sürecinde düşünürken, tümevarım ve tümdengelim yapılabilir.

3.4. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Problemi anlama,
Alternatif hipotezler(sınanabilecek çözümler) geliştirme,
Farklı kaynaklardan(yazılı, internet, insan vb.) bilgilere erişme, değerlendirme (eleştirel
düşünme) ve kullanma,
Yeni bilgilere göre hipotezleri değiştirme,
Bilgilere ve akıl yürütmeye dayalı olarak problemler ve ilgili koşullar için çözüm
yollarını açık olarak geliştirme.
Bir problemi çözmede izlenen yol
Farkına varma, anlama ve sınırlama
Problem çözümü için bilgi toplama
Çözüm yolları önerme
Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma
Uygulamada Önerilen İpuçları
Ele alınacak örnek olayda, temel sorun iyi belirlenmelidir.
Katılımcılardan, sorunun ayrıntılı çözümlenmesi istenmeli, böylece iyice anlaşılması
sağlanmalıdır.
Örnek olay, çalışmanın hedefleri ve kazanılacak değerler açısından ilişkilendirilmelidir.

3.5. Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler
Yaklaşım: Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yoldur.
Yöntem: Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği,
araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur.
Teknik: Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada
izlenen özel bir yoldur.
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3.6. Tartışma
Tartışma probleminin seçimi – Öğrencilerin tutumları ve ön bilgileri dikkate alınır.
Konunun ilgi çekici olmasına özen gösterilir. Problem açık, anlaşılır ve sınırlı biçimde ifade
edilir
Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi – Tartışmayı açış, geliştirme ve
kapama/toparlama soruları belirlenir
Araç ve tekniklerin belirlenmesi – Öğrencilerde ortak yaşantı sağlanması amacıyla
tartışma öncesinde veya tartışma sırasında dramatizasyon, sergi, yakın çevre gezileri, yazılı
materyaller, video, film, radyo, tv, resim, karikatür vb. kullanılabilir.
Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi
Değerlendirme ve özetleme

3.7. Örnek Olay
Bir çalışma konusu, örnek olay seçilir, yazılı ve görsel malzemelerle sunulur.
Konu/problem ile ilgili bilgi toplanır, sorular yöneltilir, verilerle desteklenir.
Olay incelenir. Amaçlar, sorular, ilke ve kurallar tartışılır. Grup planlama teknikleri
uygulanır.
Karar vermek için alternatifler belirlenir. Gruplar kararlarını ve nedenlerini ortaya
koyarlar. Tüm grup seçimini yapar ve karar verilir.
Sonuçların değerlendirmesi yapılır. Paylaşılan düşünme biçimleri ve sonuçları, karar
verme süreci, yaşamda/işyerinde uygulama biçim ve olanakları incelenir.
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Bölüm Soruları
1) ……………………….. dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir
yoldur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Yaklaşım
b) Yöntem
c) Teknik
d) Süreç
e) Hedef
2)
“Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araçgereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yolu …………………dir ”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Yaklaşım

b)

Yöntem

c)

Teknik

d)

Süreç

e)

Hedef

3)

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri öğretme yaklaşımlarındandır.

I. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımları
II. Buluş yoluyla öğretme yaklaşımları
III. Alıştırma yoluyla öğretme yaklaşımları
IV. Tartışma yoluyla öğrenme yaklaşımı
a)

I

b)

II

c)

I ve III

d)

I, II ve IV
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e) I ve II
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) e
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4. SUNUM YÖNTEMLERİ
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4.1. Sunum Kullanım


Yeni bir konu tanıtılırken,



Bir durum, görüş ya da sentez aktarılırken,



Büyük gruplara ulaşmak gerektiğinde kullanılır.

4.1.1. Sunum Avantajlar


Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir.



Kalabalık gruba ulaşılır.



Her tür öğrenciye uyarlanabilir.



Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir.

4.2. Rol Yapma Avantajları


Uyarıcı ve eğlendiricidir.



Grubun dikkatini toplar.



Gerçek yaşama benzer.

4.2.1. Rol yapmada İşlem


Oyuncuları rollerini ve durumu anlamaları için hazırlanmalı,



Ortam oluşturulmalı,



Rol yapımı seyredilmeli,

 Oyunculara teşekkür edilmeli ve yerlerine dönüp rollerini bıraktıkları zaman
oyunda neler hissettikleri sorulmalı,

4.3. Küçük Grup Tartışması Kullanım


Problem çözümü becerisi kazandırır.



Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.



Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk duygusu verir.



Ekip çalışmasını destekler.
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Kişisel değerleri açığa çıkarır.

4.3.1. Avantajları


Öğrenicilere öğrenmelerini kontrol etme yeteneği geliştirir.



Paylaşmayı destekler.



Tartışma ile alınan dersin netleşmesini ve güçlenmesini sağlar

4.4. Soru Cevap
Bir dersten önce öğrenicilerin bildiklerini tazelemeleri için;


Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirmede.

 Öğrencilerin olayları hatırlama ve birbiri ile ilişkilendirerek analiz edebilme
yeteneklerini değerlendirmede.


Öğrenilenleri kontrol etmede kullanılır.

4.4.1. Avantajları


Eğiticiye öğrenicilerin bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme olanağı verir.



İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir.



Kendini açıklama fırsatı sağlar.



Doğru verilmiş yanıtlar öğrenicilerin aklındaki şüpheleri uzaklaştırır.



Yanıtlama için düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine olanak sağlar.

4.4.2. İşlem Amaçları


Sorular önceden planlanmalı, amacı belli olmalı,



Hangi sorunun, ne zaman / nasıl sorulacağına özen gösterilmeli,



Her soruda bir durum sorulmalı,



Soru katılımcılardan birine sorulmalı, cevap için yeterli zaman bırakılmalıdır.

4.5. Beyin Fırtınası


Belli bir konu ya da sorun hakkında görüşler, düşünceler veya çözümler üretmektir.



Beyin fırtınası tekniği “Buluş fırtınası” olarak da bilinir.
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Beyin fırtınası yaptırmak için bir konu belirlenmelidir.



"... Deyince ne anlıyorsunuz?" ,



"... Durumunda neler yapılabilir?" ya da



"... Size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz.



Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulmalıdır.

4.5.1. Beyin Fırtınası Tekniğinin İlkeleri


Olası bütün çözümler ileri sürülür.

 Önerilen bir çözüm başka çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını sağlar. (Güdülenmiş
çağrışım)


Önerilen çözümleri (fikirleri) savunmak gerekmez.



Fikirler hızla ifade edilir ve yazıya geçirilir.



Fikirler değerlendirilir.

4.5.2. Beyin Fırtınasında İşlem


Beyin fırtınasının temel kurallarını gruba açıklanmalı:



Herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek.



Söylenenlerin hepsi tahtaya/kâğıda yazılacak,



Hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak



Beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak,



Öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak.

Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanmalı

4.5.3. Beyin Fırtınası Tekniği Kullanılırken Yapılması Gerekenler


Serbest ve neşeli bir ortam yaratılmalıdır.



Uçuk fikirlerin ifade edilmesine izin verilmelidir.



Değerlendirmenin zamanında başlaması sağlanmalıdır.



Tüm düşünceler numaralanmalıdır.
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Fikir üretme tıkandığında sorun yeniden tanımlanmalıdır.



Yöneten eleştirel tutum takınmamaya özen göstermelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöntemlerinden biridir?
a) Tez yazma
b) Rol yapma
c) Büyük grup tartışması
d) Özet çıkarma
e) Sınava hazırlanma
2) Aşağıdakilerden hangisi eğitim
söylenemez?

yöntemlerinde sunumun avantajları için

a) Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir.
b) Kalabalık gruba ulaşılır.
c) Bazı öğrencilere uyarlanabilir.
d) Her tür Öğrenciye uyarlanabilir.
e) Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir.
3) Eğitimde alıcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) % 20 işiterek
b) % 30 görerek
c) % 50 görerek ve işiterek
d) % 80 görerek, İşiterek ve ifade ederek
e) % 90 görerek, işiterek, ifade ederek ve yaparak
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d
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5. OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ
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5.1. Olumlu Sınıf İklimi Yaratma Becerileri


Bireysel farklılıkları öğrenin ve saygı gösterin



Eğiticinin bütün katılımcılara aynı şekilde davranması uygun değildir.



Farklılıklara duyarlı olmadan başarılı öğretim yapılamaz.

 Her katılımcı derse aktif katılmak ister. Ancak bunun için onun ilgisine, bilgisine,
gelişim düzeyine, zekasına, öğrenme stiline uygun bir ortamın olması gerekir.


Katılımcıların adlarını öğrenin ve onlara adları ile hitap edin.



İnsanlara adları ile hitap etmek, birçok iletişim engellerinin aşılmasını sağlar.



İlk derslerde katılımcıların kendilerini geniş olarak tanıtmalarını sağlayın.


kullanın

Katılımcıların isimlerini hatırlatacak küçük notlar alın. Tartışmalarda adlarını

 Oturma düzenini ayarlayın: Katılımcılar sınıfta ön sıralarda toplu olarak otursunlar,
sınıfın her yanına seyrek olarak dağılmasınlar.
Özellikle sınıf tartışmalarında masa ve sandalyelerin herkesin birbirinin yüzünü görecek
şeklide yeniden düzenlenmesi iyi olur.


Sınıfı statik ve sıkıcı bir mekân olmaktan çıkartın.

 Katılımcıların derse katılmaları için güvenli bir ortam sağlayın: Hiçbir zaman
katılımcı sorularını ve açıklamalarını gülünç bulmayınız. Karşı iseniz, fikrinizi nazik bir şekilde
açıklayınız. Her katılımcı ile göz teması kurunuz. Güzel görüşleri tahtaya veya flipcharta
yazınız.
için;

Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır. Bunun

İşbirliğine hazır olun: Diğer grup elemanları ile işbirliği yapın. Fikirlerinizi ve
malzemelerinizi paylaşın. Herkesin sırayla konuşmasına izin verin.
Olumlu bir tavır takının: Olumlu beklentiler içinde olun. “İyi ve olumlu düşünen iyi
davranır, iyi işler yapar.” Meselelerin olumlu yönlerini konuşun.
Öğrencilerin size saygı göstermeleri için, ne öğrettiğiniz değil nasıl öğrettiğiniz de
önemlidir.
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5.2. Olumlu Bir Eğitim Atmosferi İçin Yapılması Gerekenler
Grup eğitim öncesinde, Grup eğitim sırasında, Grup eğitimden sonra Olumlu bir eğitim
atmosferi için önce hazırlık yapmak gerekir
Eğitimden sonra olumlu eğitim atmosferinin sürdürülmesi için


Karşılıklı izlem planları hazırlamak,

 Yeni bilgilerin, deneyimlerin hızlı, karşılıklı aktarımı için periyodik görüşmeleri
planlamak gerekir.

5.2.1. Fiziki Koşullar


Mekânın büyüklüğü



Isısı



Aydınlanma



Havalandırma



Araç- gereçlerin yeterliliği

5.2.2. Mobilyaların Düzeni
• U düzeni: Eğitmenin hareket etmesi, katılımcılar ile iletişime girmesi ve aynı
zamanda görsel işitsel araçları kullanabilmesini sağlar
• Kare veya Daire Düzeni: Grup tartışması, beyin fırtınası için uygundur ancak
görsel araç kullanımına olanak vermez
• Küçük Grup Düzenleri: Ayrı ayrı düzenlenmiş masa veya sandalyeler, aynı sınıfta
pek çok grubun çalışmasına olanak verir.

5.2.3. Sözsüz İletişim


Beden dili



Giyim tarzı



Göz teması



Olumlu yüz ifadesi



Oda içinde gezinme, enerjik ve heyecanlı olma



Katılımcılara dönük olma
45



Sıra veya kürsü arkasına saklanmama



Negatif yüklü hareketlerden kaçınma



Mizah kullanılması



Sosyal etkinlikler
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırmalar öğrencilerin arkadaşları ve eğiticileri ile iyi ilişkiler içinde olduğu
sınıflarda daha iyi öğrendiğini göstermektedir.
b) Öğrenme, çok uygun bir “öğrenme iklimi”nde gerçekleşir.
c) Öğrenciler sadece sınıftaki fiziksel ortamdan değil eğiticinin beklenti ve vaziyet
alışlarından da etkilenir.
d) Sınıf iklimini etkileyen en önemli faktör katılımcılardır.
e) Eğiticinin yaptığı dersten zevk almaması, bir zorunluluk gibi ders yapması sınıf
iklimini bozar.
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf ortamını (iklimin) belirleyen faktörler arasında
yer almaz?
a) Hedefe dönük rahat bir öğrenme ortamı.
b) İç ve dış motivasyonu yüksek eğitimciler
c) Mükemmel eğitici - öğrenci ilişkileri
d) Sınıfın fiziksel özelliklerinin eğitim ve öğrenmeye uygun olması
e) Öğrencilerin kendi aralarındaki mükemmel ilişkiler
3) “Olumlu sınıf iklimi yaratma becerileri” ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Farklılıklara duyarlı olmadan başarılı öğrenim yapılmaz.
b) Katılımcılarım derse katılmaları için güvenli bir ortam sağlanması
c) Eğiticinin bütün katılımcılara aynı şekilde davranması uygun değildir.
d) İnsanlara adları ile hitap etmek, birçok iletişim engellerinin aşılmasını sağlar.
e) Her katılımcı derse aktif katılmak ister. Ancak bunun için onun ilgisine, bilgisine,
gelişim düzeyine, zekâsına, öğrenme sitiline uygun bir ortamın olmasına gerek yoktur.
Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e
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6. EĞİTİM PLANLAMASI
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6.1. Eğitim ve Gelişim Programlarında Süreç
Gereksinimlerin Belirlenmesi; şirketin gereksinim analizi İşin gereksinim analizi
çalışanın gereksinim analizi programların Uygulanması; İşbaşı eğitim, kuramsal eğitim,
değerlendirme
Eğitim planlarken 5N 1K
•

Ne?

•

Neden?

•

Kim?

•

Nerede?

•

Ne zaman?

•

Nasıl?
Eğitim Planlamanın 8 Adımlık Yol Haritası
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Eğitim hazırlarken;
Analiz Yap, Düşün, Araştır, Planla, Malzeme Seç, Teknik ve Yöntem Belirle, Hazırlan
ve Sun

6.2. Eğitim Teknikleri


İkili tartışma grubu metodu



Etkileşimli ders metodu



Anahtar kelime metodu



Zihin haritası



Benzetmeler & metaforlar



Rol oyunları ve simülasyonlar



Kendi kendine ders metodu



Atölye çalışması



Deneysel yöntem



Kavramsal anlama metodu



Kendi planını hazırlama metodu

6.3. Görsel ve İşitsel Araçlar


Tahta



Projeksiyon



Tepegöz



Örnek ürünler



Konuşmacı kartı



Grafikler



Saydamlar



Posterler



Nesneler
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Kaset ve Video

6.4. Kişisel İmaj Ve Karizma Doğrusu

İletişim Süreci

İletişimde her ne sunuyorsanız, içine zerafeti, duyguyu, sevgiyi ve saygıyı mutlaka
koyun…
Unutmayalım: 20 dakika sonra dinleyicinin ilgisi ve dikkati azalır!

6.5. Eğitimcinin Söz Söyleme Ustalığı
İyi bir konuşma; karşısındakine bir şeyler verebilen, fikirlerini aktarabilen ve
dinleyicide olumlu düşünce yaratabilen konuşmadır.
Kişiler kıyafetleri ile karşılanır, bilgileriyle uğurlanırlar.
Eğer dinleyicide olumlu bir ilk intiba bırakabildiyseniz, konuşmanıza güvenle
başlayabilirsiniz.
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Eğiticinin başarısı;
Konu ile ilgili bilgisi, deneyimi, savunduğu görüşünün sağlamlığı, ne söylediği ve nasıl
söylediği ile değerlendirilir.
Kapanış
İlk izlenim etkilidir ama sonsuza kadar süren, son izlenimdir.
Sonuç:
•

Özetle ve netliğe kavuştur

•

İlgi yarat

•

Konuyla ilgili bir uzmanın veya ünlü bir düşünürün bir cümlesini aktar

•

Mesajını vurgulayan, güçlendiren bir kısa öykü ile bitir

•

Aksiyona davet et
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim ve gelişim programları sürecinde
gereksinimlerin belirlenmesi içerisinde yer alır?
a) İşin gereksinimim analizi
b) Pazarın gereksiniminin analizi
c) Tüketicinin gereksiniminin analizi
d) Ürünün gereksiniminin analizi
e) İşverenin gereksiniminin analizi
2) Aşağıdakilerden hangisi “5N 1K” soruları içerisinde yer almaz?
a) Ne?
b) Kiminle?
c) Nerede?
d) Nasıl?
e) Ne zaman?
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim teknikleri içerisinde yer alır?
a) Tartışma metodu.
b) Anahtar kelime metodu
c) Beyin fırtınası metodu
d) İş grubu metodu
e) Analiz metodu
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b
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7. GRUP DİNAMİKLERİ
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7.1. Motivasyon
Diğer bir insanın davranışını etkileme veya değiştirme ve yeni bir davranışta bulunma
sürecidir

7.2. Motivasyon Yaklaşımları


İhtiyaç Yaklaşımı



Amaç Yaklaşımı



Beklenti Yaklaşımı

7.2.1. İhtiyaç Yaklaşımı
 Motivasyon, bilinçli veya bilinçsizce karşılanmamış bir ihtiyaçtan doğar ihtiyaçlar
davranışın nedenidir.


Hiçbir İhtiyaç tam anlamıyla giderilemez.



İhtiyaçlar sürekli değişmektedir.

7.2.2. Amaç Yaklaşımı
Motivasyon, çalışanların zor ve fakat imkânsız olmayan amaçları olduğunda ve
performansları hakkında bilgi alabilmeleri durumunda yüksektir.

7.2.3. Beklenti Yaklaşımı
Gösterilecek çabanın bir sonuç yaratacağı ihtimaliyle kişinin harekete geçmesidir.
Arzulama derecesi belirli bir sonucu seçme sebebinin şiddetini yansıtır

7.3. Öğrenen Grupları Üretken Hale Getirmek ve Motive Edebilmek
için Stratejiler


Öğrencilerinizin yeteneklerine inanın ve değiştirebileceğiniz faktörlerle ilgilenin.



Dışsal motivasyonu gereğinden fazla vurgulamayın.



Öğrenme durumları için pozitif ortamlar oluşturun.



Öğrencinin ilgisi ve içsel motivasyon değerlerine göre davranın.

7.4. Ekip ile Öğrenme


Her grubun farklı bir tarzı ve kişiliği vardır.
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Eğiticiler ve içerik aynı olsa da farklı deneyimler yaşanır.



Tanımlanmış ortak dinamik süreçler vardır.



Zamanında, gerekli yönlendirmeler için dinamiklerin gözlemlenmesi gereklidir.

7.5. Eğiticinin İçerik Ve Sürekliliği Sağlamadaki Rolü


Grubun ulaştığı noktanın başlangıçtaki hedeflerle karşılaştırılması



İlerlemeyi engelleyen sorunların tanımlanması



Görüş birliğinin olup olmadığının araştırılması



Gerginliği azaltmaya yönelik davranışlar

7.6. Gruptaki Duygular


Eğitim süresince grup üyeleri farklı duygular yaşarlar.

 Sözel ve sözel olmayan davranışlar ile üyelerin hissettikleri anlaşılmaya
çalışılmalıdır.


Sözsüz anlatım, öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

 Eğiticinin çatışma yaşandığında kendi duygularını yargılamadan ifade etmesi örnek
oluşturabilir.

7.7. Grup Çalışmasını Kolaylaştıran Kişisel Özellikler


Yüksek duygusal enerji,



Hayata ve insanlara karşı olumlu bakış açısı (iyimserlik),



Yüksek iç motivasyon,



Öğrenmeye bağlılık, sorumluluk,



Değişime istek duyma,



Başkalarını hesaba katan bir anlayışa sahip olmaktır.
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7.8. Grup Üyelerinin Rolleri
7.8.1. Göreve İlişkin Roller


Başlatmak



Bilgilendirmek



Açıklamak ve aydınlatmak



Koordine etmek



Özetlemek



Gerçekliği test etmek



İzlemek



Fikir birliğini test etmek

58

Bölüm Soruları
1) Diğer bir insanın davranışını etkileme veya değiştirme ve yeni bir davranışta
bulunma sürecine ne ad verilir?
a) Etkileşim
b) Değiştirme
c) Motivasyon
d) Etkileme
e) Yaklaşım
2)

I. İhtiyaç Yaklaşımı
II. Amaç Yaklaşımı
III. Beklenti Yaklaşımı
IV. Kaynak Yaklaşımı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Motivasyon yaklaşım türleri arasında yer almaz?
a) I, II, IV
b) IV, III, I
c) II
d) IV
e) III
3) …………… ……….. performans yönetimi sistemine baz teşkil eder. Çalışanlar
için zorlayıcı amaçlar belirlenmesi, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken imkânların
sağlanması, motive edici unsurlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Amaç Yaklaşımı
b) Motivasyon Yaklaşımı
c) Misyon Yaklaşımı
d) Kaynak Yaklaşımı
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e) İhtiyaç Yaklaşımı
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a
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8. İLETİŞİM BECERİLERİ
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8.1. İletişim
Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına
aktarılmasıdır
İki insan birbirinin farkına vardığı anda başlar Kişilerin söylediği /söylemediği- yaptığı
/yapmadığı her şeyin anlamı vardır
İletişim kişiler arasındaki bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir
KAYNAK

MESAJ

KANAL

ALICI

8.2. İletişimin Aşamaları
1) Mesaj göndermek
2) Mesajı almak
3) Mesajı anlamak
4) Alıcıda etki yapmak
5) Geri bildirimi sağlamak

8.3. İletişimde 6 Soru
1) Dinliyor musunuz?
2) Anlıyor musunuz?
3) Anladığınızı test ediyor musunuz?
4) İleti dakikliğiniz nasıl?
5) Empati iletişimi kullanıyor musunuz?
6) Yeterince açık mısınız?

8.4. İletişimin Önemi


Birbirimizi anlamaya



Sevmeyi öğrenmeye



İlişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya



Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye
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Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye
ULAŞIRIZ…

8.5. İletişimde Engeller


Kişilik farklılıkları



Eğitim farklılıkları



Dil farklılıkları



Sosyal, kültürel ve çevre farklılıkları



Fiziksel görünüm



İhtiyaçlar

8.6. Etkili Mesaj Gönderme – “Sen Dili” Yerine “Ben Dili” Kullanmak
BEN DİLİ
Davranışa yöneliktir.
Alıcıya mesajı veren ile ilgili bilgi söyler.
Benlik saygısına olumlu katkısı vardır.
Gönderende yardım isteği doğurur.
Atılgan insanlar yaratır.
SEN DİLİ
Kişiye yöneliktir.
Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler söyler.
Benlik Saygısını zedeler ya da tümden yok eder.
Öfke ve nefret duyguları oluşturur.
Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır.

8.7. Olumlu Beden Dili Kullanımı
•

Göz Teması
•

Rahatsız etmeyecek ölçüde kısa süreli, uygun göz teması
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•

•

•

•

•

•

Yüz İfadesi
•

Canlı, dinamik

•

Sıcak tebessüm

•

İlgili bir ifade

Baş Hareketi
•

Dinlerken başı sallayarak onaylama

•

Anlaşıldım duygusu yaratma

•

Hafif dik tutun

•

Aşırıya kaçmadan kullanın

•

Kol kavuşturmayın

•

Elleri ağza, yüze götürmeyin

•

Elleri cepte veya saklı tutmayın

Jestler

Beden Duruşu
•

Ayaktaysanız dik durun

•

Oturuyorsanız ve konuşmuyorsanız arkanıza tam yaslanın

•

Dinlerken veya konuşurken oturur pozisyonda öne eğik şekilde ilgili
durun

•

Konuştuğunuz kişiye yönelik durun

•

Göğsünüzü grup konuşmalarında mümkün olan sayıda kişiye açık tutun

Yöneliş

Beden Teması
•

Mümkün olduğunca dokunun

64

Bölüm Soruları
1) Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına ne ad
verilir?
a) Sistem
b) Haberleşme
c) İletişim
d) Mesajlaşma
e) İleti
2) Aşağıdakilerden hangisinde iletişin alışveriş aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?
1) Mesaj-Kaynak-Kanal-Alıcı
2) Kanal-Mesaj-Kaynak-Alıcı
3) Mesaj-Kaynak-Alıcı-Kanal
4) Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı
5) Kaynak-Kanal-Mesaj-Alıcı
3) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin aşamalarındandır?
I. Mesajı anlamak
II. Mesajı kaydetmek
III. Alıcıda etki yapmak
IV. Geri bildirimi sağlamak
a) I, II
b) II, I, III
c) II, I, III, IV
d) IV, II
e) II
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Cevaplar
1) c, 2) d, 3) e
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9. BEDENİN DİLİ
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9.1. Beden Dili
Beden dili; iletişim becerinizin anahtarı, sessiz dilimizdir.

 Beden dili konuşulmaz, hissedilir.
 Beden dili asla yalan söylemez.
 Sözlü iletişimin olmadığı ortamlarda beden dili ile konuşuruz.
 Aklınızdan veya gönlünüzden geçenler siz farkında olmadan bedeninize yansır.
 Her karşılaşmada insanlar birbirlerine kısa bir göz atarlar.
 Bu esnada sadece beden duruşu veya jest ve mimikler değil, aynı zamanda kılıkkıyafet de beden dilinin bir parçası olarak yorumlanır.

9.2. Yönetici ve Beden Dili
 Beden dilini kullanan yönetici her zaman daha başarılı olur.
 Toplantı sırasında insanları daha iyi çözümler böylece empati köprüsü kurar.

68

 Beden diliyle duygu ve coşkular daha etkin bir şekilde dile getirir. Biz konuşmasak
bile bedenimiz konuşur, bizim iç dünyamızı ele verir.

9.3. Eğik ve Düşük Omuzlar
Hepsi de olumsuz olmak üzere birçok anlam taşır:
- Ezilmiş
- Kendine güvensiz
- Yenik
- Suçlu
- Korkak
- Utangaç, çekingen
Omzumuz dikse; kendimize duyduğumuz güveni gösterir.
Omuzlar geriye doğru kolların yana doğru uzanması kişinin tepki vermeye hazır
olduğunu gösterir.
İletişimin sağlıklı olabilmesi için alıcının da buna hazır olması gerekir. Aksi halde
anlatılmak istenen karşı tarafa aktarılmaz.
Kişiler iletişime hazır olduğunda kelimeler yetersiz kaldığında tek bir jest hareketiyle
karşı tarafa düşüncelerimizi aktarabilmemiz işlerimizi kolaylaştırır ve uyumu arttırır.

9.4. Jest ve Mimikler


Jestler, yani el kol hareketleri duyguların en güzel çıktılarıdır.



Mimikler ise yüz kaslarının anlatım biçimidir.



Jest ve mimikler esas ve ikincil olarak ikiye ayrılıyor;

 Esas jest ve mimikler duylarımızı somutlaştırarak anlattığımız hareketlerdir.
Dinlediğimizi anlamak için bilinçli olarak başımızı öne arkaya sallarız.
 İkincil jest ve mimiklerse bir anda isteğimiz dışında oluşan doğal hareketlerdir;
esneme hapşırma gibi…

9.5. Yüz İfadeleri
Yüzümüzdeki ifade, el ve beden hareketlerimiz, bedenimizin duruşu ve göz temasımız,
sözsüz iletişimde önemli yer tutar. Çeşitli kültürler arasında yapılan araştırmalardan elde edilen
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sonuçlara göre 6 temel duygu ifadesini aktaran yüz anlatımlarının bütün kültürlerde ortak
olduğunu göstermektedir.

9.6. Bedensel Temas ve Bedenin Yönü
Bedensel temas insanlar arası ilişkileri geliştirir. İnsana rahatlık, huzur ve güven
duygusu verir. Bedensel temas öğesi işletme açısından son derece önemlidir. Türkler olarak
bedensel temas öğesini Batı toplumlarına göre daha fazla kullanırız
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Bölüm Soruları
1) Beden dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Beden dili konuşulamaz, hissedilir.
b) Beden dili asla yalan söylemez.
c) Sözlü iletişimin olmadığı yerde beden dili ile konuşuruz.
d) En etkili mesajlar, jest ve mimiklerle, göz ve baş hareketleri ve yüz ifadeleri ile
verilir.
e) İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %60’tır.
2) ………………….. Jestler, mimikler, temas, beden duruşlarından oluşur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Haber
b) Bilgi
c) Mesaj
d) Sözsüz Mesaj
e) Sözlü Mesaj
3) İletişim sürecinin önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesaj
b) Kaynak
c) İlk etkileşim
d) Bilgi
e) Haber
Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c
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10. ETİKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
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10.1. Amaç ve Hedefler
Etkili bir sunumun önemini ve öğelerini söyleyebilme Etkili bir sunum planında önemli
noktaları açıklayabilme Etkili bir sunumun aşamalarını ve tekniklerini açıklayabilme
Herhangi bir eğitimde (sınıf dersi, sağlık eğitimi, hizmet içi eğitim, vb) eğitmenin görevi
eğitime katılanlarda eğitimin hedefleri doğrultusunda istendik davranış değişikliğini
oluşturmaktır. Eğitmenin bu görevi yerine getirebilmesi ve eğitimde istenilen verimi elde
edebilmesi, olumlu bir eğitim ortamında etkili bir sunum yapması ile mümkündür.
Katıldığımız eğitimleri düşündüğümüzde, bazı derslerin can sıkıcı, bazı derslerin ise
heyecan verici ve güdeleyici olduğunu hatırlayabiliriz. Bu iki eğitim arasındaki farla yaratan en
önemli etkenlerden biri sunumun kalitesidir. Eğitmenin, katılımcıları eğitimin hedeflerine
ulaştırmadaki başarısı dinamik bir sunumla doğrudan ilgilidir. Bu ise ancak ilginin sürekli
ayakta tutulduğu bir sunumla sağlanabilir.
Yapılan sunumların etkinliğini artırmak için; çeşitli interaktif (karşılıklı etkileşimi
sağlayan) eğitim yöntemlerinden yararlanılabilir. İnteraktif eğitim yöntemleri; görsel işitsel
araçlarla işlenen bir sınıf dersi (anlatım), soru-cevap yöntemi, küçük grup etkinlikleri, gösterim
(demonstrasyon) ve yetiştiricilik (coaching) olarak sıralanabilir. Katılımcıların ve eğitmenlerin
karşılıklı etkileşimlerini sağlayan bu yöntemler, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Bir eğitici;
öğrenme-öğretme sürecinde öğrenenlerin ne kadar fazla sayıda duyusuna hitap ederse o oranda
etkili bir öğretim sağlamış olur. Eğitimci, eğitim-öğretim sürecinde eğitimin amacına göre
hangi yöntem ya da yöntemleri kullanacağına karar verilebilir.
Eğitim içeriğinde yer alan herhangi bir dersin amacı; katılımcıların belli bir konuda
“bilgi kazanması” ise anlatım yöntemi, görsel-işitsel araçlarla bir sınıf dersi ve/veya tartışma
gibi yöntemler olabilir. Amaç katılımcıların bir konuda “davranış değiştirmesi” ise daha çok
vaka çalışması ve rol yapma gibi yöntemler kullanılabilir. Katılımcılarda “sorun çözme
becerisi” geliştirilmek isteniyorsa vaka çalışması, rol yapma, tartışma, beyin fırtınası gibi
yöntemler seçilmelidir. Amaç “kişiler arası iletişim becerilerini” geliştirmekse rol yapma ve
tartışma yöntemleri kullanmalı, katılımcılarda belli bir konuda “el becerisini” geliştirmek
amaçlanıyorsa demonstrasyon (gösterme) ve coaching yöntemi kullanılmalıdır.
Bu yöntemlerin birbiriyle karşılaştırılması ve tekniklerin kullanımında rehber olarak
yararlanılabilecek puanlama aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Eğitmen, amaç ve öğrenim
hedeflerine uygun olacak biçimde bu yöntemleri önceden belirleyerek, herkesin katılımını ve
karşılıklı etkileşimini sağlayacak şekilde eğitimlerinde kullanabilir.
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Eğitimlerde kullanılan sunum türlerine göre katılımcıların öğrendiklerini anımsama
yetenekleri aşağıdaki tablo’ da verilmiştir.
Yöntem Amaç Bilgi
Sınıf Dersi
Tartışma
Slayt/Video/Fi
Role Play
Vaka
Çalışması
Coaching

Davranış

Kazanma Değiştirme
8
4
9
10

Problem İnsanlar
Arası İlişki
Çözme Becerisi
Becerisi
5
3
1
7
8
3

7
5
6

4
9
8

5
9
10

2
9
4

5
4
5

6

7

9

8

10

Kaynak: Özvsarış SB,2001

10.2. Etkili Sunum Yapma Becerisi
Etkili sunum yapma becerisi, eğiticide doğal olarak bulunan bir yetenek olduğu kadar,
bu becerileri öğrenmek ve kullanmakla da geliştirilebilir.
Etkili bir sunumun öğeleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
 Sunuma, katılımcıları öğrenmeye hazırlayacak güçlü bir girişle başlanmalı. n Sonra
ders içeriğinin oluşturduğu gövde bölümüne yumuşak bir geçiş yapılmalı.


Ders içeriği, görsel-işitsel araç ve gereçlerle desteklenmelidir.



Sunumda, demonstrasyon ya da küçük grup etkinliklerinden yararlanılmalıdır.



Soru sorma teknikleri kullanılarak katılımcıların aktif katılımı sağlanmalıdır.

 Dersin sonunda işlenen konunun anahtar noktaları ya da basamakları özetlenerek
önemli mesajların güçlenmesi sağlanmalıdır.
 Etkili sunum yapabilmek için, daha önceden eğitmenin dersin sunumuna ilişkin ana
hatların bulunduğu yazılı bir sunum planını hazırlamış olması önemlidir.

10.3. Bir Sunumun Planlanmasında Belirlenmesi Gereken Noktalar
Sunumun amacı;


Konuşmacının hedefleri



Dinleyicilerin rolü ve gereksinimleri
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Lojistik (Ne zaman? Nerede? Kim?)



Donanım, materyaller ve maliyetler



Sunuma giriş, gövde ve özetin planı



Sunum içeriğinin hazırlanmasıdır.

Ayrıca etkili bir sunum gerçekleştirilirken:


Sunum/ders sırasında kişisel düzeyde iletişim kurmak



Katılımcılarla göz teması kurmak



“Sesi herkesin duyabileceği şekilde kullanmak”



Sunum sırasında sınıfta dolaşmak



Konunun sunumunda coşkulu ve hevesli olmak



Katılımcıların isimlerini mümkün olduğunca sık kullanmak



Katılımcılara olumlu geribildirim vermek



Olumlu yönde mizah kullanmak

 Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcük, tabir ya da jest
ve mimiklerden kaçınmak önemlidir.

10.4. İnteraktif Eğitim Yöntemleri
Herhangi bir eğitimde, çok yönlü iletişimi sağlayarak sunumun etkinliğini artıran
interaktif eğitim yöntemlerinin; anlatma, soru-cevap, küçük grup etkinlikleri (vaka çalışması,
rol pay beyin fırtınası), gösterim (demonstrasyon) ve yetiştiricilik (coaching) olarak
sıralandığını konunun başında söylemiştik. Bu yöntemleri ve kullanım kurallarını kısaca
açıklayalım.

10.4.1. Anlatma Yöntemi
Anlatma, bir eğitimcinin bir konuyu çok sayıda kişiye bir sıra dahilinde anlatmasıdır.
Öğretimde en çok kullanılan yöntem olmasına rağmen, yalnızca düz anlatıma ağırlık verilmesi
öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyerek etkinliği azaltır. Böyle bir eğitimde içeriğin büyük
bölümü kuramsaldır ve eğitici tarafından sözlü olarak sunulur. Anlatma yönteminin yerinde ve
zamanında kullanılması, diğer yöntemlerle desteklenmesi etkinliğini artırabilir. Günümüzde
eğitim teknolojisinin gelişmesiyle; soru sorma teknikleri, video filmleri, saydam ve slayt gibi
görsel-işitsel araçların kullanılmasıyla anlatma yönteminin etkinliği büyük ölçüde artırılmıştır.
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Görsel-işitsel araçlarla destelendiğinde anlatım yönteminin olumlu yanları:


Yeni bir konuya giriş yapmada etkili bir yöntemdir,



Hızlı ve yavaş öğrenenlerin karışık olduğu gruplarda etkilidir.



Konunun kısa bir tekrarını yapmada ve özetlemede etkilidir.

 Kısa sürede çok fazla bilgi kalabalık bir gruba verilebilir. H Uygulanması kolay ve
ekonomiktir.
Anlatma yönteminin olumsuz yanları


Eğitmenin iyi bir ses tonu ve konuşma yeteneği olmalıdır.



Öğrenme ortamında tek yönlü bir iletişim söz konusudur.



Uzun süre pasif dinleyici konumunda kalan katılımcılar için sıkıcıdır.



Yüksek düzeyde bilişsel öğrenmenin gerçekleştirilmesi zordur.

 Eğitici ile katılımcıların dikkatlerini uzun süre korumaları genelde Eğitimci
katılımcılarla etkileşmezse katılım ve ilgi düşük düzeyde kalabilir.


Genel olarak bireylere gerektiğinden fazla bilgi yükleme eğilimi vardır.

 Geribildirimlerle bireylerin önemli noktaları öğrendiklerini kontrol etmek zordur,
Çok fazla bilginin sunulması bireylerin kısa dönem hafıza kapasitelerini zorlar.

10.4.2. Soru-Cevap Yöntemi
Eğitimcinin bireylere soru sorması, onların verdiği cevaplara göre konuyu
desteklemesidir. Düşünmeyi ve konuşmayı özendirmesi, fikirleri açığa kavuşturması
bakımından önemlidir. Eğitimde değerlendirmeyi sağlama açısından gerekli olan ve sıklıkla
kullanılan soru-cevap yöntemi, öğrenme teorilerindeki büyük değişikliklere rağmen hala
önemini korumakta ve geniş çapta uygulama alanı bulmaktadır.
Eğitimci, sunum sırasında ilgiyi canlı tutmak ve katılımı sağlamak için farklı soru sorma
tekniklerinden yararlanmalıdır. Bu teknikler; soruyu tüm gruba yöneltme, soruyu
katılımcılardan birine, önce adıyla hitap ederek sorma, soruyu sorma -duraklama- sonra soruyu
belli bir katılımcıya yöneltme şeklinde olabilir. Dikkatsiz ve ilgisiz kişilerin dikkatlerini
toplamak için direkt soru yöntemine başvurulabilir. Soru sorulduktan sonra, cevaplandığı
zaman doğru cevap tekrarlanmalı, desteklenmeli veya ödüllendirilmelidir. Eğer katılımcının
verdiği yanıt kısmen doğruysa, eğitici doğru bölümü onayladıktan sonra, yanlış bölümü
düzeltmeli/başka birine soru olarak yöneltmelidir. Katılımcının yanıtı bütünüyle hatalı
olduğunda eğitmen eleştirel olmadan katılımcıyı doğru yanıta yönlendirmek için soruyu başka
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sözcüklerle yeniden ifade etmelidir. Katılımcı soruyu yanıtlayamıyorsa eğitmen soruyu bir
başka katılımcıya yöneltebilir.
Soru-cevap yönteminde; sorular eğitilenlerin anlayabileceği şekilde ifade edilmeli ve
soru sormanın asıl amacı öğrenmeyi isteklendirmek olmalıdır. İyi bir soru eğitilenin ihtiyacına
yönelik, zihin gücünü geliştiren, bireysel özelliklere ve eğitim durumuna uygun seçilmeli.
Yanıtlanamayacak sorular sorup kişiyi utandırmak ve ümitsizliğe itmek yapıcı olmadığı gibi
çok kolay sorular sormak da zaman kaybına neden olur. Kişi soruyu cevaplayamadığı zaman
anlayışla karşılanmalı, küçük düşürücü davranışlara girilmemelidir. Sorular grubun tümüne
sorulmalı, düşünme imkânı tanınmalı ve öncelik gönüllülere verilmelidir.
Soru cevap yönteminde ayrıca fazla soru tekrarından kaçınılmalı, eğitilenin dikkatsizliği
yüzünden soru anlaşılmamışsa, soruyu tekrarlamak yerine başka bir kişiye cevap imkânı
tanınmalıdır. Soru sorarken grubun tüm üyelerine mümkünse eşit davranılması grubu uyanık
tutar. Grubu uyanık tutmanın en iyi yolu ilgi düşündürücü ve yol gösterici sorular sormaktır.
Cevabı evet-hayır gibi tek kelimelik cevap gerektiren ve bezginliğe neden olan sorular
sorulmamalıdır.

10.4.3. Küçük Grup Etkinlikleri
Eğitim sırasında; etkin katılım ve ekip çalışmasını sağlaması, katılımcılara
birbirlerinden öğrenme olanağı vermesi ve farklı bakış açılarını ortaya koyabilmesi gibi olumlu
yönleri nedeniyle küçük grup çalışmaları yapılır. Grup çalışmaları, eğitmen ya da katılımcılar
tarafından ortaya atılan bir sorunu çözmek, vaka çalışmaları yapmak, rol yapmada oynanacak
rolleri hazırlamak için kullanılır. Her grup tek bir durum ya da sorun üzerinde çalışabileceği
gibi aynı konunun farklı alt başlıkları üzerinde de çalışabilirler. Küçük grup etkinliklerinde
gruplar 4-6 kişiden oluşmalıdır. Daha fazla sayıda üyenin olduğu gruplarda alt grupların
oluşması ve tartışmaların çıkması olasılığı vardır. Bu nedenle tercih edilmemelidir.
Grup çalışmalarının konuyla ilgili, ilginç, fazla zaman almayan ve katılımcıların görgü
ve bilgilerine uygun etkinlikler olmasına dikkat edilmelidir. Grup çalışmasında amacın
belirlenmesi ve etkinlik öncesinde katılımcılarla paylaşılması önemlidir. Çalışmayla ilgili
yönerge, süre, tartışılacak-çözülecek-oyunlaştırılacak durum veya sorun, katılımcıların rolleri
belirtilerek gruplar oluşturulur. Eğitmen grup çalışmalarında rehber ve motivator görevi
üstlenmelidir. Küçük grup çalışmalarının sonunda tüm katılımcılar büyük grupta bir araya
getirilir. Büyük grupta, küçük grupların hazırladığı raporlar, sunulan oyunlar ya da öneriler
tartışılır ve eğitmen tarafından özetlenir.
Küçük grup etkinlikleri vaka çalışması, rol yapma ve beyin fırtınası şeklinde yapılabilir.

10.4.3.1. Vaka Çalışması (Örnek Olay)
Vaka çalışması, belli bir konu veya sorun üzerine odaklanmış, gerçekçi senaryoların
kullanıldığı bir eğitim tekniğidir. Vakalar gerçek yaşamdaki deneyimlere dayalı olabileceği
gibi, kayıtlardan ya da dergilerden seçilerek de oluşturulabilir.
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Vaka eğitmen tarafından ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak sunulur ya da katılımcılara
dağıtılır. Eğitmen vaka çalışmasını hazırlarken, tartışılmasını veya yanıtlanmasını istediği
noktaları açık ve net bir biçimde belirtmiş olmalıdır. Katılımcılar ya teker teker ya da küçük
gruplar halinde önce vakayı okur, tartışır, sonra da durum veya sorunla ilgili görüşlerini tüm
katılımcılarla paylaşırlar. Çalışma sırasında eğitmen kaynak kişi olarak çalışmaya yardımcı
olmalı ve gerekiyorsa konuyla ilgili yazılı kaynakları sağlamalıdır.
Vaka çalışması sorularının yanıtları, bireylerin ya da küçük grupların hazırlayacakları
raporlar, öneriler, sunacakları oyunlar gibi değişik yollarla, hazırlık süresinin sonunda tüm
gruba sunulur ve grupla tartışılır. Böylece eğitmen, bireylerin veya küçük grupların görüşlerinin
tüm grupla paylaşımını sağlayacak uygun ortamları yaratabilir. Bu aşamalardan sonra eğitmen
vaka çalışmasının sonuçlarını özetlemelidir.
Vaka çalışmasının olumlu yanları:


Katılımcıların dikkatini gerçek bir duruma çeker.



Katılımcıların etkin olmasını ve birbirileriyle etkileşmesini sağlar.



Ortak katılımla öğrenme olanağı sağlar.



Bireylerin anlama, kavrama, analiz, sentez ve yorumlama yeteneklerini geliştirir.



Bireyler bir konuda bilgilerini ve becerilerini uygulamaya koyma fırsatı bulur.



Bireylere belli bir konu veya olay hakkında birlikte çalışma imkanı sağlar.



Aynı soruna farklı bakış açıları ve çözümler getirilir.

 Katılımcıların uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara geniş bakış açısıyla
yaklaşmalarına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
Vaka çalışması; yukarıdaki gibi katılımcıların problem çözme becerilerini geliştirmek
amacıyla bir sunumun gövdesinde kullanılabileceği gibi, bir sınıf dersinde sunuma giriş tekniği
olarak da kullanılabilir. Ancak böyle kullanılıyorsa, vakayla ilgili tartışılacak sorular çok sayıda
ve ayrıntılı değil, konuya girişi sağlayacak kadar olmalıdır, konunun ayrıntıları dersin sunumu
sırasında ele alınmalıdır. Ayrıca vaka küçük gruplar yerine tüm grupla tartışılarak sunulacak
konuya giriş sağlanmalıdır.
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Vaka çalışması örneği
Uyarı: Aşağıdaki düzenleme eğitmen içindir. Eğitim sırasında vaka çalışması yapılırken
katılımcılara sadece “olay” ve “tartışma soruları” bölümleri verilmelidir.
Konu: İş kazası
Süre: Vaka çalışması ve tartışma için 50 dakika (küçük gruplarda vaka çalışması
yaptırılacak ise hazırlık için 20 dk. Grup sunumları için 10 dk.genel tartışma için 20 dk.)
Amaç: Katılımcıların, iş kazasının önemini ve nedenlerini öğrenip önlem alabilmesi ve
işyerinde önlemede yapılacakları bilmesidir.
Katılımcılara vaka çalışmasını okuduktan sonra, tek tek veya küçük gruplar içinde
tartışma yapmaları için aşağıdaki sorular sorularak yanıtlamaları, vaka çalışmasında sunulan
durumu irdelemeleri ve sorunun kaynağını bulmaları (problem analizi), katılımcıdan sunulan
durumla ilgili öneriler getirmesi (problem çözümleri) istenir
Tartışılacak sorular:
 Bu ailedeki önemli sağlık sorunları nelerdir?
Mehmet’in sorunu sizce nedir?
Sizce Mehmet’in sorununun nedeni nedir, nasıl önlenebilirdi?
 Mehmet’in sorunu için acilen evde yapılabilecekler nelerdir?
Vaka çalışması yönteminin sakıncaları:
Sorunla ilgili vaka bulmak ve yazmak bazen güç olabilir.
Örnek olayın çözümü uzun zaman alabilir.
 Vaka inceleme yöntemini kalabalık sınıflarda uygulamak zordur.
Vaka çalışması yönteminin etkili kullanılabilmesi için:
Bu yöntemin kullanılıp kullanılmayacağı, dersin konusuna göre belirlenmeli, n Konu ile
katılımcının hazır bulunurluğu birbirine uyuyorsa bu yöntem uygulanmalı.
İdeal katılımcı sayısı otuzdur, ancak daha kalabalık sınıflarda da kullanılabilir.
Bu yöntem uzun zaman alabilir, bu nedenle bu yönteme yeterli zaman
ayrılmalıdır, a Bu yöntemin başarılı olması için öğrencilerin “U” şeklinde
oturmaları uygundur.
Eğitmen hoşgörülü, yönlendirici ve sabırlı olmalıdır.



10.4.3.2. Role-play (rol yapma)
Rol play katılımcıların eğitimin amaçları ile ilgili bir durumu, gerçeğe uygun olarak
oynadıkları bir eğitim tekniğidir. Rol play; gerçeğe uygun olarak oynandığı, aktif katılım ve
gözlem sağlandığı için etkin bir öğretim yöntemidir. Ayrıca katılımcılar, gerçek yaşam
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riskleriyle karşılaşmadan, eğitim ortamında gerçek yaşam durumuyla ilgili bir denemeyi
yapabilirler. Rol playin en önemli avantajı, eğitimde sosyal öğrenme denen gözlem yoluyla
öğrenmeyi sağlayabilmesi ve katılımcıların duygudaşlık yoluyla oyunda yerine geçtikleri
kişilerin içinde bulundukları ruhsal durumu anlamalarını kolaylaştırmasıdır.
Rol-playin aşamaları:
1. Hazırlık: Eğitici önceden, oyundan katılımcıların neler öğrenmesi gerektiğine karar
verir (amaçları belirler). Basit bir oyun ile rolleri hazırlar ve rol dağılımına karar verir. Zamanı
programlar, yer/dekor ve gerekli eğitim materyalini hazırlar. Oyunu izleyenlerin
Neleri gözlemleyeceğini saptar (grup dinamikleri açısından dışarıdan ziyaretçi
genellikle kabul edilmez).
2. Tanıtım: Eğitmen, oyuna katılacaklara önceden yazılı veya sözlü bilgi verir,
hazırlanmaları için süre tanır ve oyunun süresini belirtir. Roleplay ’in amacını ve oyunu
izleyeceklerin neleri gözlemleyeceğini net bir şekilde yazılı olarak açıklar ya da bu amaçla
önceden hazırlanmış listeleri katılımcılara dağıtır. Bu arada eğitmen istekli görünmeli ve oyuna
katılacakları rahatlatmalıdır.
3. Eylem: Bu aşamada oyunun sergilenmesi söz konusudur. Oyuncular eğitimcinin
yönetiminde rollerini oynar. Eğitmen oyuna müdahale etmeden, ancak zamana dikkat ederek
oyunun kurallarına göre oynanmasını sağlar.
4. Değerlendirme: Eğitmen oyuna katılanlara neler hissettiklerini sorar. Oyunun
önemli noktalarını hem oyuncularla hem de izleyenlerle sorular sorarak tartışır. Bu sırada
eğitmen, eleştirilerin kişiselleştirilmemesine dikkat etmelidir. Neler öğrenildiğini ve bunların
gerçek yaşama nasıl uyarlanacağını belirterek konuyu özetler.
Role-play kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar:
 Eğitimin amacı doğrultusunda eğitmenin senaryoları ve rolleri önceden planlaması
gerekliliğidir. Önceden planlanmamış, eğitim sırasında doğaçlama yapılan oyunlaştırmalar
amaç dışına taşabilir, yanlış noktalara kayabilir. Oyunlaştırmadaki amaç katılımcıların rol
yapma yeteneklerinin sergilenmesi değil, katılımcıların çalışılan konuyla ilgili öğrenme
hedeflerine ulaşmasıdır.
Role-play sırasında süreye dikkat edilmezse ilgi dağılabilir, oyunlaştırma güdüleyici
olmaktan çıkar, tersine sıkıntı yaratabilir.
 Role-play sonrası oyunu izleyenlerin oyunla ilgili eleştirilerini belirtirken, eğitmen
“oyun ve roller” üzerine odaklanmalarını sağlamalı, eleştirilerin kişiselleştirilmesini
engellemelidir. Aksi durumda, eleştiriler oyunlaştırmayı gerçekleştiren kişiler için kırıcı
olabilir. Bunu önlemek için eleştirileri alırken önce “olumlu geribildirimler” alınmalı, daha
sonra “olumsuz yönler” ifadesini kullanmadan “geliştirilmesi gereken yönler” ifadesi
kullanılarak tartışılmalıdır.
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 Eğitimin amacına uygun olacak şekilde senaryolar hazırlarken, geliştirilmeye
çalışılan davranışlar için mümkün olduğunca “olumlu-doğru” örneklerin kullanılması,
“olumsuz-yanlış” örneklerden kaçınılması gerekir. Çünkü gözlem yoluyla öğrenme (sosyal
öğrenme), izlenen davranışın katılımcılar tarafından daha sonra hatırlanması ve taklit edilmesi
şeklinde olduğu için, katılımcılarda olumsuz-yanlış davranışlar yerleşebilir. Olumsuz-yanlış
örnek kullanılacaksa kısa tutulmalı ve hemen arkasından olumlu-doğru örnek sergilenmelidir
Role-play bu şekilde bir sunumun gövde bölümünde kullanılabileceği gibi, bir sınıf
dersinde sunuma giriş tekniği olarak da kullanılabilir. Bu durumda oyunu daha kısa tutmak
gerekir. Sergilenen oyun ayrıntılı değil, konuya girişi sağlayacak kısalıkta olmalı, konunun
ayrıntıları dersin asıl sunumu sırasında işlenmelidir.
Rol-play örneği
Konu: Aile de yeterli ve dengeli beslenmenin (AP) ana ve çocuk sağlığı (AÇS) açısından
önemi Süre: Hazırlık için 15 dakika, sunum için 15 dakika, tartışma için 30 dakika Amaç:
Katılımcıların beslenmenin AÇS açısından önemini söyleyebilmeleri sağlanmalı

10.4.3.3. Beyin Fırtınası (Brainstorming)

Beyin fırtınası düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaran, genellikle küçük gruplarda (10-15 kişi)
yürütülen, bireylerin eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri birgrup
tartışma yöntemidir. Bu yöntemin uygulanmasında fikirlerin niteliğinden çok sayıca fazla
olması önemlidir. Temel amaç belli bir sorunla ilgili çok sayıda çözüm üretmektir
Gruplar bu tekniği uygulayarak daha yaratıcı bir şekilde belirli bir konuda hızlı bir süreç
içinde çok sayıda fikir üretirler. Fikirler gruptakilerin bilgilerini, tecrübelerini ve ileri
görüşlerini birleştirir bir şekilde toparlanarak listelenir ve ortaya çıkan fikirler listesinden
kullanılabilecek olanlar seçilir.
Beyin fırtınası ile ilgili kurallar şunlardır:
 Eğitmen beyin fırtınasına başlarken, tartışılacak sorunu net olarak ortaya koyar, a
Eğitmen katılımcılardan gelecek her fikrin kabul edileceğini belirtir.
 Söylenen fikirler, eğitmen/katılımcılar tarafından eleştirilemez, sansürlenemez.
Eğitmen katılımcılar tarafından söylenen her şeyi listeler.


Eğitmen katılımcıların tümünün görüşlerini alarak katılımı sağlar.



Katılımcılara sırayla söz vermek kendi söyleyeceklerinde sansüre neden olabilir.



Bu durum katılımcıların yaratıcı düşüncelerini engelleyebilir.

Bu nedenle eğitmen karışık bir şekilde söylenenleri hızlı bir şekilde toplar, a Eğitmen
görüş belirtmeyenlere de mutlaka fikirlerini sorar.

81



Eğitmen arada bir olumlu geribildirimlerle katılımcıları yüreklendirir.



En sonunda tüm katılımcılarla birlikte listelenen alternatifler tek tek tartışılır.



Gerekirse düzeltmeler yapılarak en uygun olanları seçilir ve konu özetlenir.

Beyin fırtınası alternatif çözümler üretmek amacıyla kullanılmasının yanında, bir sınıf
dersinde sunuma giriş tekniği olarak da kullanılabilir. O zaman beyin fırtınasını daha kısa
tutmak gerekir. Dersin konusu daha önceden yaygın bilinen bir konu olmadığında bu yolla derse
giriş sağlanabilir. Bunun için, dersin konu başlığı açıklama yapmadan sınıfa söylenir. Sonra,
konu adı ile ilgili olarak katılımcıların akıma ilk gelen anlamlar tahtaya listelenir, en yalçın
anlamlardan hareket edilerek derse giriş yapılabilir.
Beyin fırtınasının olumlu yönleri:
Beyin fırtınası katılımcılarda yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
" Katılımcılar kısa zamanda belli bir konuya ilişkin çok sayıda fikir üretir.


Katılımcılar öğrenmeye motive olur.



Katılımcılar belli bir konuya ilişkin farklı düşünceleri kabul eder.

Beyin fırtınasının kullanımı kolaydır ve fazla hazırlık gerektirmez.
Öğretim öğrenme ve eğitim beyin fırtınasının olumsuz yönleri:


Beyin fırtınası sırasında her bireyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur.

 Beyin fırtınası sırasında ortaya atılan her fikrin yazılması zorunludur. Bu yazım
zorunluluğu fikirlerin akış hızını yavaşlatabilir.
 Beyin fırtınasını yönlendirirken başkan ve not tutan bir üye olmazsa başarı
azalabilir.
Beyin fırtınası çalışması yaparken uyulması gereken ilkeler:


Beyin fırtınasının temel kurallarını belirleyin.

Örneğin: “Bu beyin fırtınası bölümünde iki temel kural izleyeceğiz. Birincisi, tüm
fikirler kabul edilecek. Ahmet söylenenleri tahtaya yazacak. İkincisi hangi fikir/öneri olursa
olsun kesinlikle tartışmayacağız, eleştirmeyeceğiz. Öneriler listemizi oluşturduktan sonra, başa
dönüp hepsini tek tek gözden geçireceğiz. Öneriler hakkındaki düşüncelerinizi o sırada
aktarabilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Soru yoksa...”


Konuyu veya sorunu açıklayın.
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Örneğin: “Şimdi beyin fırtınası yapmaya başlayacağız ve her zamanla kuralları
izleyeceğiz. Bugünkü konumuz “aile planlaması”. Herkes en az bir tane aile planlaması yöntemi
söyleyecek. Daha sonra tartışabilmemiz için Seçil bunları tahtaya yazacak. Kim ilk olmak
istiyor? Evet, Gülhan Hanım...”
 Fikirleri ve önerileri tahtaya yazarak yazılı kayıt tutun. Bu tekrarı önler ve
katılımcıların konuya odaklanmalarını sağlar.


Katılımcıların etkin katılımını sağlayın ve olumlu geribildirimde bulunun.

 Düşünceyi hızlandırmak, yeni fikirler uyandırmak için düzenli aralarla yazılı fikir
ve önerileri tekrarlayın.


Beyin fırtınasını bitirirken bütün önerileri baştan sona gözden geçirin.

Beyin fırtınası örneği
Konu: Plastik çatal ne gibi işlemlerde kullanılır. ?
Söylenen listeye eleştirmeden ve tartışmadan tek tek yazılır. Mümkün olduğunca çok
alternatif toplamak için olumlu geribildirimlerle katılım teşvik edilir, herkesin katılımı sağlanır.
Söylenen alternatifler bittiğinde, listede yazılan her bir alternatif tek tek tüm grupla tartışılarak
olabilirliği incelenir. Bu tartışmanın sonunda, sorunun çözümü için mümkün olabilecek en
uygun alternatifler saptanmaya çalışılır. Son olarak da konu özetlenerek bulunan
çözüm/çözümler belirtilir.

10.4.3.4. Grup Tartışması
Grup tartışması, fikirlerin, düşüncelerin, soruların ve yanıtların katılımcılar tarafından
geliştirildiği bir eğitim tekniğidir. 8-10 kişilik gruplarda aktif katılımı ve karşılıklı fikir
alışverişini sağlamada etkili bir yöntemdir. Daha büyük gruplarda tartışmayı yönetmek zor
olacağından uygun bir teknik değildir. Grup tartışmalarında eğitmen tartışmayı yürütürken
tarafsız olmalı, danışman, yönlendirici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelidir. Grup tartışmaları,
bir eğitim oturumu, bir gösterim veya uygulama, video ya da sinema filminden sonra, vaka
çalışması ya da rol yapmanın sonunda kullanılabilir.
Grup tartışmasını yürütmenin kuralları:


Eğitmen grup tartışmasına başlarken, konuya genel bir giriş yapmalı.



Konuyla ilgili farklı görüşleri belirterek katılımcıları tartışma konusuna odaklamalı.


çekmeli.

Sonra tartışmayı başlatmalı ve tartışma sırasında tüm katılımcıları tartışmaya



Tartışma az sayıda katılımcıda yoğunlaşırsa diğerlerinin ilgisi azalabilir.
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Ayrıca iyi yönlendirilmeyen tartışma, hedef dışına çıkabilir.



Tartışma sırasında karşılıklı bireysel tartışmalara izin verilmemeli.



Tartışmada tüm katılımcıların etkileşimini sağlayacak oturma düzeni sağlanmalı.



Tartışma sırasında zaman zaman olumlu geribildirim verilmeli.



Anahtar noktalar aralıklı olarak özetlenmelidir.



Grup tartışmasının sonunda eğitmen tarafından ana tartışma konuları özetlenmeli.



Özetlenen ana noktaların girişte sunulan amaçlarla ilişkisi kurulmalı.

Grup tartışması örneği
Konu: Spora erken dönemde başlamasının sağlık üzerinde etkileri
Tartışma için 50 dakika
Amaç: Sporun ergen sağlığı açısından öneminin bilinmesi
Uygulama: Eğitmen bu konuda fikirlerin, düşüncelerin, soruların ve yanıtların
katılımcılar tarafından geliştirilmesi için ve karşılıklı fikir alışverişini sağlamak üzere
tartışmayı başlatır. Eğitmen tartışmayı yürütürken tarafsız olmalı, danışman, yönlendirici ve
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelidir.
Eğitmen tartışma sırasında tüm katılımcıları tartışmaya çekmeye çalışır, tartışmanın az
sayıda katılımcıda yoğunlaşmamasına özen göstererek, herkese söz verir ve tartışmaya katar.
Ayrıca tartışmayı iyi bir şekilde yönlendirmeye çalışarak hedef dışına çıkmayı önler. Eğitmen,
tartışma sırasında karşılıklı bireysel tartışmalara izin vermez, olumlu geribildirim verir ve
anahtar noktaları aralıklı olarak özetler. Grup tartışmasının sonunda eğitmen ana tartışma
konularını özetler ve girişte sunulan amaçlarla ilişkisini açıklar.

10.4.4. Demonstrasyon (Gösterme)
Yeni bir beceriyi sunarken, uygulamanın slayt, film, video ve maketler kullanılarak, role
play yapılarak veya gerçek ortamda etkili bir şekilde gösterilmesidir. Demonstrasyon için hangi
yöntemler kullanılırsa kullanılsın, etkinlikler “bütün-parça-bütün” yaklaşımını kullanarak
düzenlenmelidir. Demonstrasyonda önce katılımcılara işlemin bir bütün olarak gösterilmesi,
işlemle ilgili bireyde görsel imaj oluşturmak açısından önemlidir. Bu nedenle, tüm uygulama
baştan sona gösterilir. Sonra işlem ya da etkinlik küçük parçalara bölünür ve tek tek parçalar
(özellikle zor olanlar) gösterilir. Son olarak tüm uygulama yeniden bütün olarak gösterilir ve
katılımcılara yaptırılır.
Demonstrasyon yapılırken uyulması gereken kurallar:

84



Demonstrasyona başlamadan önce amaç açıklanmalı.



Herkesin demonstrasyonu görebilmesi sağlanmalı.



Demonstrasyon sırasında hata yapılmamalı.



Tüm basamaklar uygun sırada gösterilmeli.



Basamakların anlaşılması için yeterli zaman ayrılmalı.



Neler yapıldığı katılımcılara anlatılmalı.



Katılımcılar işlem basamaklarını önceden hazırlanmış öğrenim rehberiyle izlemeli.



İzleyenleri olaya katmak için zaman zaman sorular sorulmalıdır.

Bu yöntem bir eğitimcinin, katılımcıların önünde bir şeyin nasıl yapılacağını açıklaması
ve uygulamalı olarak göstermesidir. Yöntem bir işlemin uygulanmasını, bir araç-gerecin
çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak
öğretme yoludur. Demonstrasyon yöntemiyle bir olay açıklanırken, göstermenin amaçları
katılımcılara açıklanmalı, gösterim sırasında görsel ve sözel iletişim birlikte kullanılmalı,
sonunda her katılımcıya gösteriyi uygulama fırsatı tanınmalıdır.
Demonstrasyonun olumlu yönleri:


Katılımcılar hem görerek hem de işiterek öğrenme imkânı bulur.



Gösteriler katılımcıların ilgi ve dikkatlerini çekerek motive eder.



Bir takım teorik bilgileri uygulamaya koyma fırsatı verir.



Sözlü anlatıma dayalı yöntemlerden çok daha etkilidir.



Demonstrasyon kelimelerin yetersiz olduğu ilkelerin açıklamasında etkilidir.



İşlem izlendiği için; psikomotor becerilerin kazandırılmasında etkilidir.

Demonstrasyonun olumsuz yönleri:


Bu yöntemin çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.



Demonstrasyonun kullanılması, eğitmenin çok zamanını alabilir.



Gösteri yapılacak işlem üzerinde çok fazla hazırlık ve prova gerekir.
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10.4.5. Yetiştiricilik (Coaching)
Bir eğitmende herhangi bir konuda el becerisi ya da psikomotor alanla ilgili bir becerinin
öğrenilmesinde kullanılan bir eğitim tekniğidir. Ülkemizde geleneksel olarak kullanılan "ustaçırak” ilişkisine dayalı eğitimlere karşılık gelmektedir. Herhangi bir beceriyi başkalarına
kazandıran kişi olarak "Yetiştirici” (COACH) İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bir
akronimidir. Bu akroniminin açılımı aşağıda verilmiştir:


Clear Proformanca Model (Açık/Net Performans Modeli)



Opennesto Learning (Öğrenmeye Açık Olma)



Assesment of Proformanca (Performansın Değerlendirilmesi)



Cominication (İletişim)



Help and Fallow-up (Yardım ve İzleme)

Açık/net performans modeli: Katılımcıların öğrenmeleri gereken becerinin yetiştirici
tarafından net bir şekilde, doğru olarak etkili bir yöntemle gösterilmesidir. Yetiştiricinin
kendisinin öğrettiği beceride usta olması ve katılımcılara iyi örnek olması gerekir.
Öğrenmeye açık olma: Katılımcılara yeni bir bilginin öğretilmesi sırasında,
katılımcıların hangi aşamalardan geçtiğinin ve bu aşamalarda nasıl yardımcı olunacağının
bilinmesidir. Yetiştiricinin katılımcılara yeni beceriyi öğrenmeye ve kullanmaya hazır hale
getirecek ortamları yaratmasıdır.
Performansın değerlendirilmesi: Öğretilen becerilerde, katılımcıların yeterliğini
objektif ölçütler kullanarak değerlendirmedir. İstenen performans standardına ulaşmak için
katılımcıların gösterdikleri gelişimle ilgili geribildirim verilmelidir.
İletişim: Bir becerinin kazanılmasında ve yeterliliğe ulaşmada yetiştirici ile katılımcı
arasında etkili ve İki yönlü iletişim kurulmasıdır.
Yardım ve izleme: Eğitim sırasında ve katılımcılar yerlerine döndükten sonra, yeni
öğrenilen becerinin kullanımında ortaya çıkabilecek olası engeller ve bunların çözümü
hakkında birlikte plan yapılmasıdır.
Bu teknikle bir beceri öğretilirken, önce eğitmen öğretilecek beceriyi gösteri tekniğinin
kurallarına uygun olarak ve hatasız bir şekilde katılımcılara gösterir, daha sonra eğitmen
yetiştiricilik rolüyle, katılımcıların bu beceriyi yaparak öğrenmesini ve öğrenilen beceride
ustalaşmalarını hedefler.
Sağlık bilimleri fakültelerinde, diğer sağlık okullarında, mesleki eğitimin verildiği tüm
okul ve kurslarda bu teknik kullanılabilir.
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Coaching örnekleri
Toplumdan seçilmiş farklı hedef gruplarına ilkyardım uygulamalarının öğretilmesi için,
uygulamaların eğitmen tarafından maket üzerinde yapılarak gösterildikten sonra, onlara pratik
yaptırılarak ve tekrar ettirilerek beceri kazandırılması.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlık aşamalarından değildir?
a) Sunum amacının belirlenmesi
b) Sunumun planlamasının yapılması
c) Sunumun yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın tanınması
d) Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olunması
e) Dinleyicilerin seçilmesi
2) Sunum yeri ve donanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Katılımcıların birbirlerini görebildiği yeri daire oturma şeklini uygulayın.
b) Tüm teknolojik donanımı mutlaka sunum öncesi kontrol edin.
c) Katılımcılar ile birlikte, ekran, projektör ve ses düzenini sunum öncesi deneyin.
d) Sunum odasının aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma sistemlerini inceleyin.
e) Sunum esnasında kullanacağınız donanım/ içeriğin yedeğini yanınızda bulundurun.
3) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunum içinde yer almaz?
I. Herkesin dikkatini çeken bir “Giriş”
II. Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir şekilde ifade eden “Gelişme” (içerik),
III. Sunumunuzu özetleyen bir “Sonuç” bölümünden oluşmalıdır.
IV. Giriş ve sonuç, gelişmeden sonra asla oluşturulamaz.
a) I, II
b) II, IV
c) IV
d) III
e) III, I
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) c
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11. SLAYT HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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11.1. Slayt Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Font büyüklüğü



Görsel materyal



Tuş kullanımı



Renk kullanımı

11.2. Slayt Hazırlama Teknikleri


El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır



HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK veya italik yazı karakterinde olmamalıdır

 Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb.
dikkat çekici özelliklere yer verilmelidir.


Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılmalıdır

 Paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir biçimde yer almış
olmalıdır.
 Cümlelerin, anlamlı bir biçimde mümkün olduğunca kısa tutulmuş olmasına özen
gösterilmelidir.


Anlamı bozmaması için, kelimeler satır sonlarında bölün-memelidir.



Paragraflar bölünmeden aynı ekranda bitirilmelidir.



Bir slaytta beş ile sekiz satır arasında yazı olmalıdır

11.3. Tuş Kullanımı
Mouse yerine klavye kullanırken;


Slaytları ilerletmek için N, geriye döndürmek için P tuşlarını



Ekranı karartmak için B tuşu,



Tekrar ekrana geri dönmek için W tuşu,



Slaytlarınıza devam etmek için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz.
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11.4. Renk Kullanımı


Basitlik ve tutarlılık esastır.



Slaytlardaki ifadeler, her mesafeden okunabilmelidir.



Zemin rengi, ancak anlatılan konuya açıklık getirmek istenildiğinde kullanılmalıdır.



Verilmek istenilen mesajlara uygun renkler seçilmelidir.

11.5. Sunumun Dinleyicilere Aktarılması


Zamanınızı iyi kullanın.



Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.



Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın.



Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın.

 Yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda
kullanmayın.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri slayt hazırlarken dikkat edilmesi gerekenlerden
biri değildir?
I. Font büyüklüğü
II. Görsel materyal
III. Sunum yapılacak alan
IV. Verilecek Eğitim
a) I, II
b) III, II
c) IV, II
d) I, V
e) III, IV
2) Aşağıdakilerden hangisi slayt hazırlama tekniklerinden biri değildir?
a) El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır.
b) Harflerin tümü büyük veya italik yazı karakterinde olmamalıdır.
c) Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb.
dikkat çekici özelliklere yer verilmelidir.
d) Yazı tipi büyüklüğünün (Font)18 olacak şekilde seçilmelidir.
e) Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılmalıdır.
3) Aşağıdakilerden hangisi slayt hazırlama tekniklerinden biri değildir?
a) Bir ekranda, fazlaca farklı renk kullanımına dikkat edilmeli.
b) Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalı
c) Grafikler basit ve anlaşılır olmalıdır, olabildiğince üç renkten fazla kullanılmamalı
d) Aynı
kaçınılmalıdır.

ekranda,

çok

sayıda

dikkat

çekici

özelliklerin

kullanılmasından

e) Her sayfada, sayfanın içeriği ile uyumlu başlık kullanılmalıdır.
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Cevaplar
1) e, 2) d, 3) a
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12. EKİP ÇALIŞMASI
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12.1. Ekip Nedir?
Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine
getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan
grubudur

12.2. Ekip Çalışması Nedir?
Kurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının
oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir.


Ekip ruhu, strese karşı direnç,



Kendi çıkarını düşünmeme, organizasyon, iletişim, güven, motivasyon, bilgelik,



Geniş vizyon ve alçak gönüllülüktür…

12.3. Etkili Ekip Çalışması İçin Önemli Unsurlar


Liderlik



İletişim



Verimli Ekip Toplantısı



Problem Çözme



Çatışma Yönetimi

12.4. Niçin Ekip Oluşturmalıyız?


Kurum çalışanları, kurumun amaçlarını ve onlara nasıl ulaşılacağını bilmelidir



Alınan kararlara katılmışlarsa uygulamada daha çok katkı sağlarlar.



Ekibin bir parçası olmak onları rahatlatır.



Ekibe katılmak, üyelere benlik saygısı, kabul ve kendini gerçekleştirme şansı verir.



Yönetici ve çalışanlar arasındaki statü farklılığının ortadan kalkmasına yardım eder.

Ekibi yönetirken;


Ekibin hedeflerinin ekip üyelerine tanıtılması,



Ekip üyelerine görevlerinin dağıtılması,



Her üyenin görüşünü de alarak üyelerin görevlerinin belirlenmesi,
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 Her üyenin hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edecek iş programlarının üyelere
yaptırılması ve program üzerinde görüş birliğine varılması,
 Başarı ölçütlerinin belirlenmesi, ölçme yöntem ve araçlarının belirlenmesi dikkat
edilmesi gereken noktalardır

12.5. Ekip Çalışmasında Liderin Rolü
 Ekip elemanlarını güçlendirmek (işlerini daha iyi yapmaya teşvik etmek, müşteriye
daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet sunma becerilerini artırmak ve/veya artırmalarını sağlamak)
 Ekibin kendini gittikçe daha fazla yönetir ve lidere daha az bağımlı hale gelmesine
yardımcı olmak
 Ekibin prosedürleri sorgulayarak hatalarını düzeltmeleri için geri bildirimi
kullanmak


Sürtüşmelerle ilgilenmek

12.6. Kültürümüzün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri
Aile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu: Bunun sonucu
uygun liderlikle iş hayatında kurumun vizyonuna bağlılık ve kurumun misyonunu kendiyle
özdeşleştirme
İmece geleneğinin varlığı: Türk insanının genlerinde bulunan imece geleneğinin
izlerinin üst düzeyde bağlılık ve karşılıklı bağımlılık duygusunun pekişmesini sağlaması

12.7. Ekipte Üyelere Düşen Görevler
•

Birlik anlayışı içinde olma

•

Farklı çözümler getirmede yaratıcı olma ve uzlaşma

•

Verilere dayalı konuşma

•

Eleştiriye tahammül etme

•

Standartlar konusunda grupla beraber hareket etme

•

İnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma

•

Hoşgörülü olma
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12.8. Ekip Oluşum Süreçleri
•

İlk Basamak (Oluşum Aşaması)

Tanışma ve yöneliş: başlangıçta ekip olmamış, bireyler topluluğunun, ortak misyon
vizyon çerçevesinde birleşerek ortak amaçlara yönelerek, ekip ruhu kazanıp, ekip özelliğine
büründüğü aşamadır.
•

İkinci Basamak (Fırtına Dönemi)

Karışıklık ve karmaşa

12.9. Ekip Çalışmasının Esasları
•

Anlaşmazlıklar örtbas edilmez, aksine ortaya konur, deşilir ve tartışılır.

• Fikir ayrılıkları, bozgunculuk olarak değil, farklı bilgi kaynakları ve düşünme
tarzları olarak kabul edilir.
•

Ekip içinde eleştiriye her zaman yer vardır ama suçlamaya ASLA!

•

Sorgulanmayan hiçbir fikir veya deneyim olamaz.

•

Öğrenme gereksinimi her zaman açıkça belirtilir.
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Bölüm Soruları
1) Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine
getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan
grubuna ne ad verilir?
a) Grup
b) Ekip
c) Takım
d) Hedef kitle
e) Sınıf
2) …………………………. : Kurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve
iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını
sağlayan bir çalışma sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Birim Çalışması
b) Bölüm Çalışması
c) Ekip Çalışması
d) Liderlik Çalışması
e) Kalıcı Sistem
3) Aşağıdakilerden hangisi etkili ekip çalışması için önemli unsurlar arasında yer
almaz?
a) Liderlik
b) Yönetim
c) Verimli Ekip Toplantısı
d) Problem Çözme
e) Çatışma Yönetimi
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) b
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13. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Giriş
“Sözünü ettiğiniz şeyi ölçebiliyorsanız ve bunu rakamlarla anlatabiliyorsanız onun
hakkında bir şeyler biliyorsunuz demektir.”
Lord Kelvin
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13.1. Amaç ve Hedefler
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavrayabilme Eğitimde Ölçme ve
değerlendirme kavramlarını açıklayabilme Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını (testler)
açıklayabilme Eğitimin hedeflerine göre uygun ölçme araçlarını seçebilme
Eğitim bireyin bazı davranışlarını değiştirmek ya da bireyde olmayan bazı davranışları
kazandırmak amacıyla yapılır. Yapılan eğitimler sonunda bireyin davranışlarında olumlu yönde
bir değişiklik olması beklenir. Bir eğitim programının başarılı olup olmadığı, başarılı ise ne
derece ve hangi öğrenciler için başarılı olduğu bilinmelidir. Eğitim devam ederken başarısız
öğrencilerin ve başarısızlık nedenlerinin erkenden tanınması, önlem alınmasını kolaylaştırır.
Başarı derecesinin bilinmesi ve başarısızlık durumlarının belirlenmesi ileride yapılacak eğitim
etkinliklerinin daha gerçekçi bir biçimde planlanmasına yardım eder. Bu da ancak öğrencilerde
meydana gelen davranış değişikliklerinin ölçülüp değerlendirilmesiyle mümkündür. Ölçme
sonunda, amaçlarla (hedef davranışlar) sonuçlar arasında yeterli bağ kurulamıyorsa
öğrenmeden söz edilemez. Bu durumda, aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibi, öğrenme-öğretme
sürecindeki öğelerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi gerekir.
Ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışlardan ne kadarına ulaşıp ne kadarına
ulaşamadığımızı, ulaşamadığımız amaçların neler olduğunu, hangi konuların yeterince
öğrenildiğini, hangilerinin eksik kaldığını ve yanlış öğrenmelerin neler olduğunu saptayabiliriz.
Böylece amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçiririz. Eksik öğrenilen
konuları göz önüne alarak ileriki dersleri buna göre planlarız. Yanlış öğrenmeleri zaman
geçirmeden düzeltmek için fırsatlar elde ederiz. Öğrencilerimize doğru ve etkili geri bildirimler
verebiliriz. Öğrenmeleri olumsuz yönde etkileyen değişkenlerin öğretim metodu, öğrenme
ortamı, dersin içeriği ya da diğer faktörlerden mi kaynaklandığını tespit edebilir ve
düzeltebiliriz. Bütün bu nedenlerle ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir
parçası olarak kabul edilmektedir.
Eğitim programlarıyla öğrenenlerde bilişsel, duyuşsal psikomotor davranış
değişikliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef davranışlardan hangilerinin ne
kadar gerçekleştiği sorusuna cevap bulmak için, ölçme ve değerlendirme işlemleri
yapılmaktadır. Öğrenci başarısını belirlemeye yönelik isabetli kararlar verebilmek için,
ölçümler hatasız olmalı ve ölçme sonuçları doğru ölçütlere göre yorumlanmalıdır.
Ölçme ve değerlendirmenin kuramsal boyutu iyi bilinmediği takdirde; ölçme
sonuçlarıyla ölçütler birbirine karıştırılmakta ve yeterli dayanaklardan yoksun hatalı kararlar
verilebilmektedir. Bu nedenle, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin kavramsal ve uygulama
boyutları iyi bilinmelidir.

13.2. Ölçme
Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse bu
özelliğin derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleri ile
ifade edilmesidir. Eğitimde ölçme ölçülecek şeyin boyutlarım sayısal olarak ifade etmektedir.
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Ölçme işleminin temelinde fark vardır. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi ölçme bir
tanımlama işlemidir, varlığın sahip olduğu özelliği tespit etme, özetle varlıkların sahip oldukları
nitelikleri nitelendirme işlemidir.
Ölçme işleminin yapılabilmesi için; çevrede ölçülecek bir değişkenin olması,
değişkenin gözlenmesi, gözlenen özelliğin sayı ve sembollerle ifade edilmesi gerekir.
Ölçme işlemi bittikten sonra elde edilen niceliğe (sayıya) ölçüm denilmektedir. Ölçüm
ölçmenin sonucudur. Yani ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembole ölçüm
denilmektedir. Örneğin: Seçil’in hemoglobin düzeyi 12 gr/dl, Pelin’inin tansiyonu 12/80
mmHg, odanın sıcaklığı 20 derece, Özge’nin gözleri kara, Müge 60 kg, Mustafa’nın boyu 1,78
cm, Görkem İngilizceden 80 aldı gibi.

13.2.1. Ölçme Türleri
1. Doğrudan ölçme: Ölçülecek özellikleri araya herhangi bir değişken girmeden
doğrudan gözleyerek yapılan ölçmedir. Buna temel ölçme de denir. Örneğin; metre ile odanın
boyunu, terazi ile bir cismin ağırlığını ölçmek; sınıfta bulunan öğrencileri saymak gibi (sınıfta
25 tane sıra var, Selin’in boyu 1,75 cm’dir, Bahar 55 kg ağırlığındadır) doğrudan ölçmeye girer.
2. Dolaylı ölçme: Bir değişkenin başka bir değişken yardımıyla ölçülmesidir.
Öğrencinin kişilik testinde verdiği cevapların onun kişilik özelliklerini yansıttığını varsayarız.
Bu ölçüm bir değişkenin bir başka değişken yardımıyla ölçülmesidir. Başarı düzeyi, sıcaklık ve
insanların bir duruma karşı tutumları dolaylı ölçme örnekleridir. Çünkü insanın tutumu ya da
odanın sıcaklığı doğrudan gözlenemez ancak bir araçla dolaylı olarak ölçülebilir.
3. Türetilmiş
ölçme: İki değişken arasından, bir aritmetik işlemle elde edilen
ölçmedir. Örneğin: Yoğunluğun ölçümü türetilmiş bir ölçmedir. Cisimlerin kütle hacimleri
ölçülür; cismin kütlesi hacmine bölünürse yoğunluğu bulunur.
Yukarıdaki örnekler incelendiğinde; eğitim ve öğretimdeki ölçmenin genellikle dolaylı
bir ölçme olduğu söylenebilir. Çünkü ölçülen nitelikler soyuttur. Ayrıca bilgi kullanılmadığında
unutularak azalmakta, kullanıldığında ise yeni tecrübelerle artmakta ve değişmektedir. Yani
bilgi değişkendir. Hep aynı sorularla sınav yapılamayacağı için ölçme aracı da bir değişkendir.

13.2.2. Ölçme Hataları
Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışması hata olarak tanımlanmaktadır.
Hataların bir kısmı kontrol dışında ölçme sonuçlarına karışabilir. Bu nedenle çok iyi sanılan
ölçme araçlarıyla yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata karışır.
Diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde yapılan ölçmelerde de ölçen kişiden, ölçülen
özellikten, ölçme araç ve yönteminden kaynaklanan; sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hata
olmak üzere üç türlü hata vardır.
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1. Sabit hata: Bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hata türüdür. Eğitimcinin bütün
sınav kâğıtlarına 10 puan fazla ya da eksik vermesi gibi. Örneğin toplam puanı 5 olan bir yazılı
yoklamada 2 puanlık bir soru, verilen zamanın yeterli olmaması nedeniyle, tüm sınıf tarafından
boş bırakılmış olsun. Öğretmen, tüm öğrenciler bu soruyu doğru cevaplamış gibi her birine 2
puan verirse bu türden bir hata yapmış olur. Böylece, bu soruyu doğru cevaplayamayacak bir
öğrenci de 2 puan almış olur.
2. Sistematik hata: Her ölçmede farklı niteliklerden yola çıkılarak yapılan hatalardır.
Kısaca sistematik hatalar tüm ölçümlerde değil, belli bir özelliği taşıyan ölçümlerde söz
konusudur. Örneğin: Kız öğrencilere 5 puan fazla verilmesi; yazısı güzel olanlara 10 puan fazla
verilmesi; 60 alana 10, 70 alana 15, 80 alana 20 puan ilave edilmesi gibi.
Tesadüfi hata: Kaynakları iyi bilinmeyen, ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan
hatalardır. Sınav koşullarının elverişsizliği veya tüm öğrenciler için eşit olmayışı, şans başarısı
(atıp tutma), öğretmenin puanlama yaparken ve puanları toplarken dikkatsiz davranması gibi
etkenler bu türeden hatalara yol açar.
Ölçme sırasında söz konusu hatalardan biri yapılacak olursa, ölçmenin nesnellik ilkesi
zedelenir. Bu nedenle ölçme aracının bu hatalardan arınmış olması beklenir. Bir ölçme sonucu,
içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenilirdir. Bir ölçme aracı olarak testin
güvenirliğini etkileyen nitelikler aşağıda sıralanmıştır.

13.2.3. Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler
Bir ölçme aracının (testin) yukarıdaki hatalardan arındırılması için şu özelliklere sahip
olması gerekir.
1. Geçerlilik: Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka bir özellikle
karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir. Testlerin: kapsam, yordama, yapı ve
görünüş bakımlarından geçerli olmaları beklenir.
Kapsam geçerliliği: Sınav sorularının ölçmek istediği konu alanını kapsayıp
kapsamadığı kapsam geçerliliğini gösterir. Soruların konu alanını yeterince kapsayıp
kapsamadığı konu alanı uzmanlarının görüşü alınarak belirlenebilir.
Yordama geçerliliği: Öğrencileri bir öğretim programına yerleştirmeden önce, seçme
amacıyla yapılan sınavlardaki başarı ölçülerine bakarak, öğretim programındaki başarılarını
kestirmek sınavın yordama geçerliliğini verir. Eğer sınavla seçilen öğrenciler, seçilmeyen
öğrencilere göre daha başarılı olacaksa seçmede kullanılan aracın yordama geçerliliğinin
olduğu söylenebilir

13.2.4. Bir Testin Geçerliliğini Artırmak İçin Öneriler


Soruların dersin konularını yeterince kapsamasına özen gösterin



Soru sayısının yeterli olmasına dikkat edin
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Her soru dersin hedef davranışlarından en az biri ile ilişkili olsun



Her sınavda sorularınızı değiştirin



Sınav stresini azaltmayı sağlayın ve öğrencileri sınava güdüleyin



Sınavı çok zor ya da çok kolay hazırlamayın



Sınav süresince kopya çekmeye fırsat vermeyin



Öğrencilerinizi sınavdan önce sorular vererek yetiştirmeyin



Puanlama yaparken duygularınızı kontrol edin ve yanlı olmayın



Ölçüt puanlarınız güvenilir olsun

Güvenilirlik: Ölçme aracının, aynı özelliği ölçmek için her uygulandığında yaklaşık
aynı sayısal sonucu vermesidir. Kısaca güvenirlik ölçümler arasındaki tutarlılıktır.
Bir testin güvenirliğini artırmak için öneriler 0 Güvenirliği artırmada en etkili yol soru
sayısını artırmaktır.


Böylece birimin değeri küçülerek duyarlılık artar.



Ölçme aracını oluşturan soruları açık ve anlaşılır yazın.



Soruları uygun büyüklükte puntoyla yazın.



Sınavlarda değişik türde davranışları ölçen sorular sorun.



Sorularınızı öğrencilerin düzeylerine göre hazırlayın.



Soruları test formu içerisine düzgün bir şekilde yerleştirin.



Sorularda basla hataları olmasın ve okunaklı olsun.



Sınav süresinin yeterli olmasına özen gösterin.



Sınav ortamı gürültüden uzak, uygun ısıda ve aydınlık olsun.



Puanlamada nesnel olabilmek için mutlaka cevap anahtarı hazırlayın.



Puanlamanızı objektif yapın.



Soru kâğıdının başına mutlaka bir yönerge koyun.

Bu yönergede soru sayısı, cevaplama süresi, soruların kaç puan olduğu ve cevaplamada
dikkat edilecek hususları açıklayın.
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Nesnellik: Bir testi kim, ne zaman, nerede, hangi koşullar altında puanlarsa puanlasın
sonuç değişmez ise test nesneldir. Cevap anahtarı kullanmak, optik okuyuculardan
yararlanmak, kâğıtları iki defa okumak, farklı kişilerin puanlaması gibi uygulamalar nesnelliği
artırmaktadır.
Kullanışlılık: Hazırlanması, çoğaltılması, uygulanması, puanlanması, yorumlanması
için harcanan emek, zaman ve para bakımlarından ekonomik olan test kullanışlıdır. Ölçme
aracının kullanışlı olması güvenirlik ve seçiciliği artırmada önemli rol oynar.
Örnekleyicilik: Test, dersin konularını ve hedef davranışları örneklemelidir. Farklı
konulardaki soru sayısı arttıkça, yoklanan davranışlar çeşitlendikçe testin örnekleyiciliği artar.
Ayırt edicilik: Sorular, ölçülecek davranışlara sahip olanlarla olmayanları ayıracak
nitelikte olmalıdır. Sorular, bilen öğrenci ile bilmeyeni, az bilen ile yanlış öğrenmiş olanı
ayırabilmelidir. Bunun için soruların:


Yüzde 10’u çok zor



Yüzde 20’si zor



Yüzde 40’ı orta güçlükte



Yüzde 20’si kolay



Yüzde 10’u çok kolay olacak şekilde hazırlanabilir.

Bu yapıda bir test hazırlamak için soruların önceden uygulanmış ve güçlük derecesinin
hesaplanmış olması gereklidir.

13.3. Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme farklı kavramlar olmasına rağmen çoğunlukla birbiriyle
karıştırılır. Bunun nedeni, çoğu kez iki işlemin birlikte yapılması ve genellikle birlikte ifade
edilmesi olabilir.
Daha önce de ifade edildiği gibi ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere
sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sayı
sembolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak
ölçülen nitelik hakkında bir karara varılmasıdır.
Eğitimde ölçme, genellikle öğrencilerin belli davranışları ve öğrenme derecelerini
belirlemek için kullanılır. Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme
işlemidir. Eğitimde değerlendirme; belli bir takım davranışların öğrenilme derecesi ölçme ile
ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağına karar vermektir.
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Ölçme sonucunun (ölçümün) değerlendirilmesinde, karşılaştırmaya ve yorumlamaya
esas olarak alman dayanaklara ölçüt (kıstas, kriter, norm) denir. Değerlendirme, ölçme
sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılmasıdır
Ölçüt olmadan değerlendirme yapılamaz. Mutlak ve bağıl olmak üzere iki tür ölçüt
kullanılmaktadır. Mutlak ölçüt: 0-100 Aralığında verilen sayı notlar ile öğrencileri çok detaylı
sınıfladığı varsayılan ve yaygın olarak uygulanan bir ölçüttür. Değerlendirilecek grup dikkate
alınmadan önceden kesin olarak belirtilen ölçüte mutlak ölçüt adı verilir. Başka bir deyişle
kişiye ve gruba göre değişmeyen, kesin ve net olan ölçüttür. Mutlak ölçüt baraj puandır.
Örneğin: Öğretim dersinden geçmek için 60 almak gerekir ya da bu dersi geçebilmek için
konuların yüzde 70’ini bilmek yeterlidir. Mutlak ölçütle yapılan değerlendirme mutlak
değerlendirmedir.
Bağıl ölçüt: Ölçüt grubun ortalama başarısı gibi, grup başarısına dayalı olarak belirlenen
bir norm ise bağıl ölçüt adını alır. Öğrencinin başarısını, öğrencinin içinde bulunduğu sınıftaki
diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde ortaya koyan bir ölçüttür. Bu
değerlendirme şekli; belirli bir dersi alan öğrencileri 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre
değil, bu notları, öğrencinin o dersi alan grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota
dönüştürerek değerlendiren ölçüttür.
İnsan davranışları dolaylı olarak ölçülebilmektedir. Dolaylı ölçmelerde eğitmenin
kanısı, öğrencinin yeteneği, gösterdiği gelişme, sınıfın başarı ortalaması, öğretim programının
hedef davranışları ölçütlerinden biri ya da birkaçı kullanılarak mutlak ve bağıl değerlendirme
yapılabilir.

13.3.1. Değerlendirme Türleri
1. Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme: Bu tür değerlendirmeler genellikle
öğretime başlanmadan önce, öğretim yılı başında ya da yarıyıl başında yapılır. Tamamlayıcı
değerlendirmede amaç öğrenciyi mevcut bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları
yönünden tanımak ve bu özelliklerine uygun düşecek programa yerleştirmektir. Tamamlayıcı
değerlendirmede kullanılan ölçme araçları standartlaştırılmış başarı ve yetenek testleri, seçme
ve yerleştirme amaçlı testler ile muafiyet testleridir.
2. Biçimlendirme-yetiştirmeye
yönelik değerlendirme: Öğretim sürerken, ünite ve
konulardaki öğrenme eksikliklerini, güçlüklerini belirlemek ve gidermek için yapılır. Bu
değerlendirme izleme, teşhis etme ve çözümleme amaçlıdır. Öğrencilerin bir programa
girdikten sonra süreç içinde sürekli değerlendirilmeleri önemlidir. Bu değerlendirme programa
sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için de bir kontrol sistemi
oluşturmaktadır. Bu değerlendirme türünde izleme testleri, kısa sınavlar (quiz) ve ara
sınavlardan yararlanılmaktadır.
3. Değer biçmeye yönelik (sonuç) değerlendirme: Genellikle öğretim yılı ya da yarıyı
sonunda bir ya da birkaç ünite işlendikten sonra yapılır. Bu değerlendirme türünde
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Öğrencinin yetişme düzeyi ile programın yetiştirme gücü hakkında bir değer biçmeye
esas teşkil edecek verilerin elde edilmesi ve kullanılması söz konusudur. Program sonunda
öğrencilerin kazanılmış bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve psikomotor becerilerini ölçmeye
yarayan değerlendirme türüdür. Bu değerlendirme ile eğitim programının öğrencilere istenilen
davranışları kazandırma açısından programın yeterli olup olmadığı hakkında bir karara varılır.
Bu değerlendirme daha çok başarı testleri ya da yeterlilik testleri ile yapılmaktadır. Böylece
öğrenciye kazandırılmak istenen tüm özellikler test edilmeye çalışılmaktadır
Değerlendirme türleri ve bunların işlevleri ile kullanılması gereken ölçme araçları Tablo
l’de gösterilmiştir. Burada “biçimlendirme ve yetiştirme” amaçlı değerlendirme “izleme ’ye ve
“teşhise yönelik olarak ikiye ayrılmıştır.
Tablo 1: Değerlendirme Türleri İşlevleri ve Kullanılması Gereken Ölçme Araçları
DEĞERLENDİRME
TÜRLERİ

DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVİ

ÖLÇME ARAÇLARI

Tanıma ve
yerleştirmeye yönelik
değerlendirme

Bir ders için gerekli ön şart
Yetenek testi Ön test
bilgilerini veya ön şart
yeteneklerini belirlemektir. Amaç, Gözlem teknikleri
öğrenciyi okula, programa ve derse
Kendini değerlendirme
yerleştirmektir.
Envanteri

İzlemeye yönelik
değerlendirme

Amaç, öğrencinin dersteki
durumunu izleyerek öğrenme
güçlüklerini görmek, hedef
davranışların gerçekleşme
düzeylerini saptamak ve gerekli
önlemleri alarak öğrenciyi
yetiştirmektir

Ünite testleri
İlgi testi

Teşhise yönelik
değerlendirme

İzleme testlerinin öğrenme
güçlüklerini çözemediği
durumlarda devreye girer. Amaç,
zihinsel, fiziksel ve çevre
faktörlerinden kaynaklanan
öğrenme güçlüklerini belirlemek
ve çözüm yollarını uygulamaktır.

Özel testler

Başarı

Amaç, bir dersin ya da kursun
sonunda hedeflere ne ölçüde
Değerlendirmesi (sonuç erişildiğini belirlemek, öğrenciyi,
belirleme)
eğitmeni ve programı
değerlendirmektir.

Gözlem teknikleri
Mülakat

Gözlem teknikleri

Projeler
Sözlü sınavlar
Bütünleme
Kurslar
Yazılı sınavlar
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13.3.2. Değerlendirme Teknikleri
Belli bir içeriğe ve sıkıştırılmış zamanlara dayalı, geleneksel anlayışla yapılan ölçme ve
değerlendirmeler pek kabul görmemektedir. Günümüzde, olabildiğince sık ve çok çeşitli araç
ve gözlemlere dayalı ölçme ve değerlendirmeler yapılması gerektiği yargısı, eskiye göre daha
çok kabul görmektedir. Bu nedenle, uygulanması ve uygulanmaması gereken eski ve yeni
değerlendirme teknikleri Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
Tablo 2: Eski ve Yeni Değerlendirme Teknikleri
ESKİ

YENİ

Öğretimi planlama, uygulama ve
Öğretimi planlama, uygulama ve
değerlendirme birbirinden kopuk
değerlendirme birbiriyle sıkı sıkıya
süreçlerdir.
ilintilidir.
Ölçme ve değerlendirme bir ya da iki Dengeli şekilde değişik ölçme ve değerlentekniğe dayalı olarak yapılır.
dirme teknikleri kullanılır.
Değerlendirmede öğretmen kendisini tek Ebeveynler, diğer öğretmenler, arkadaşlar
yetkili olarak görür.
ve öğrencinin kendini değerlendirmesiyle
çok yönlü bir değerlendirme yapılır.
Bir tek bildirim ve geri bildirim tekniği Değişik bildirim ve geri bildirim teknikleri
kullanılır.
kullanılır.
Öğrenciden tek doğru cevap beklenilir.
Öğrencinin konunun özünü ve konu ile
ilgili kavramları anlayıp anlamadığına
bakılır.
Her ünite sonunda birikime dayalı sınav Her ünite sonunda öğrencinin birikimi deyapılır.
ğerlendirilerek düşünmesi sağlanır.
Ölçme ve değerlendirmede yalnızca not
verme amaçlanır.
Yeni konular planlanırken ve
öğretilirken, öğrencilerin önceden
öğrendikleri göz önüne alınmaz.

Öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeyi
öğrenmenin önemli bir parçası olarak
algılamaları sağlanır.
Yeni konular planlanırken, öğrencilerin
önceden öğrendikleri ve birikimleri göz
önünde bulundurulur.

Öğrencinin sadece bilgisi ölçülür ve
değerlendirilir.

Öğrencinin bilgisi ile birlikte bilgiyi
uygulama becerisi değerlendirilir.

Cezalandırmaya veya ödüllendirmeye
dayalı değerlendirme yapılır.

Geliştirme-yetiştirme temelli
değerlendirme yapılır.
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13.4. Ölçme ve Değerlendirme İlişkisi
1. Değerlendirme sürecinin başlaması için öncelikle bir ölçme sonucuna ihtiyaç vardır.
Ölçme işlemi ya da sonucu olmadan değerlendirmeden söz etmek mümkün değildir. Örneğin
“Seçil sınavdan 70puan aldı, “ifadesi bir ölçme sonucunu göstermektedir.
2. Ölçme sonucunu değerlendirebilmek için, uygun bir ölçüt gerekmektedir. Örneğin
“Sınavdan başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekir.” ifadesi bir ölçüttür.
3. Ölçme sonucu ile ölçüt karşılaştırılarak karara ulaşılır. Örneğin “Seçil 70 puan aldığı
için başarılı oldu”. “Başarılı olma” bir karar ifadesidir.
Tanımlardan ve örneklerden görüleceği gibi genellikle ölçme, sayılarla ifade edilirken,
değerlendirme daha çok sözcüklerle ifade edilir. Bu nedenle ölçme nesnel, değerlendirme ise
özneldir.
Örneğin bir masanın yükseldiği ölçülmüş ve sonuç 120 cm bulunmuş olsun. Masanın
yükseldiğinin ölçülmesi kişisel görüşlerden pek etkilenmez iken bu masanın uzun ya da loşa
olduğunu ifade etmek kişisel yargılara dayanabilir. Örneğin: Kısa boylu insanlar bu masayı
“yüksek”, uzun boylu insanlar ise “alçak” olarak niteleyebilir.
Ölçme sonuçları hatalı olursa değerlendirme de hatalı olacaktır. Başka bir deyişle,
değerlendirmede elde edilen kararın uygun olması öncelikle ölçme sonuçlarının hatasızlığına
bağlıdır. Ölçüt, ölçme sonuçlarına uygun olmaz ise değerlendirme amacına ulaşamaz. Bu
nedenle; ölçme ve değerlendirme yapılırken uyulması gereken temel ilkelerin bilinmesi
önemlidir.

13.5. Ölçme ve Değerlendirmede Temel İlkeler
1. Kapsamlılık-Bütünlük: Değerlendirme:
a) Eğitim programının amaç, içerik ve öğretim süreçleri boyutlarım içermelidir.
b) Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları göz önünde bulundurmalıdır.
c) Öğrencinin bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini dikkate
almalıdır.
2. Tüm eğitim personelinin katılımı: Değerlendirme; öğretmenler, yöneticiler,
denetçiler, uzmanlar, diğer okul çalışanları, veliler ve öğrencilerin katılımı ile yapılmalıdır.
3. Çeşitlilik: Değerlendirme:
a) Değişik araçlar, teknikler ve yöntemlere dayanmalıdır.
b) Mümkün olduğu kadar değişik kişiler tarafından ya da değişik kişilerin gözlemleri
birleştirilerek yapılmalıdır.
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c) Çeşitli yerlerde ve değişik zamanlarda yapılan gözlem ve incelemelere
dayandırılmalıdır.
4. Süreklilik: Değerlendirmede süreklilik sağlamak için öğrencinin özgeçmişi
incelenmeli, günlük, haftalık, aylık ve dönemlik gözlem kayıtları ile izleme testlerindeki
başarısı irdelenmelidir.
5. Uzmanlık: Ölçme ve değerlendirme yapacak olanlar, bu konuda en az uygulama
düzeyinde beceri kazanmış olmalıdırlar. Bu nedenle, öğretmenlerden gözlem yapma, soru
hazırlama, sınav yapma, puanlama, gerekli hesaplamaları bilme, sonuçları yorumlama gibi bilgi
ve beceriler beklenir.

13.6. Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Test (Sınav) Türleri
Test kelimesi dilimizde, eğitim alanında sınama, sınav yapma ve yoklama anlamlarına
gelmektedir. Bu anlamda test etmek; sınamak ve yoklamak ile eş anlamdadır. Diğer taraftan
ölçme aracı anlamında da kullanılmaktadır. Bu anlamıyla test denildiğinde, eğitimde kullanılan
bütün ölçme araçları akla gelir. Uygulamada ise test daha çok, dar anlamıyla çoktan seçmeli
test için kullanılmaktadır. Bu bölümde test, ölçme aracı anlamında kullanılacaktır.
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


Sözlü sınavlar



Yazılı yoklamalar



Çoktan seçmeli testler B Doğru-yanlış testler



Kısa cevaplı (boşluk doldurma) testler



Eşleştirmeli testler kullanılmaktadır.

Bu sınav türlerinden son dördü objektif olması, özellikle puanlama objektifliklerinin
yüksek olması nedeni ile literatürde objektif sınavlar olarak da adlandırılmaktadır. Sınav
türlerinin hepsinin kendine özgü güçlü yönleri olduğu gibi sınırlı ve zayıf yönleri bulunmakta;
ölçme amaçları, ölçme ilkeleri, ölçme aracında bulunması gereken nitelikler ve ölçülecek hedef
davranışlar (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) bakımından olumlu ve olumsuz yanları
bulunmaktadır.
Bu sınav türlerinden hangisinin, ne sıklıkla ve ne zaman yapılması gerektiğine okulun
amaçları, eğitimin amaçları ve hedef davranışlar göz önünde bulundurularak karar verilebilir.
Soru hazırlamak basit bir iş değildir. Bu nedenle her eğitmenin; sınav türlerinin güçlü ve zayıf
yönlerini, sınırlılıklarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini ve puanlama şeklini bilmesi
gereklidir.
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13.6.1. Sözlü Sınavlar
Sözlü sınavlar, sözlü olarak sorulan soruların öğrenciler tarafından yine sözlü olarak
cevaplandırılması esasına dayanan sınavlardır. Sözel iletişim becerilerinin ölçülmesinde
kullanılabilen tek ölçme yöntemidir. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirme
Ve bu becerilere ne derece sahip olduklarını ölçmede sıkça kullanılan bir ölçme
tekniğidir. Öğrencilerin belirli bir konu alanındaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya
çıkarılmasında oldukça etkilidir.
Sözlü sınavların kapsam geçerliliği çok düşüktür ve cevapları kaydetmek çok zordur.
Yapısı itibariyle yazılı yoklamalara benzemektedir. Sözlü sınavlarda cevabın sözlü olarak
verilmesi, puana daha fazla hatanın karışmasına neden olmaktadır. Her öğrenciye aynı sorunun
sorulamaması sınavın güvenirliğini düşürdüğü gibi her öğrenciye her seferinde az sayıda
sorunun sorulması da sınavın geçerliğini düşürmektedir.
Sözlü Sınavın Özellikleri


Cevaplar sözlüdür



Sınav bireyseldir Soru sayısı azdır



Sınavın süresi uzun sürebilmektedir



Her öğrenciye farklı sorular olacağından ağırlıkları eşit olmayabilir



Cevaplama iyice düşünülmeden yapılır



Her öğrenciye farklı ve denk soruların sorulması zorunluluğu vardır



Bu nedenle çok sayıda sorunun hazırlanmasını gerektirir



Soruların sözlü olması cevaplayanın soruları tekrar gözden geçirmesini zorlaştırır

 Sözlü sınav diğer sınav türlerine göre daha subjektiftir. Çünkü çoğu kişi duygu,
düşünce ve bilgisini bir grup ya da kişi karşısında sahip olduğu yeterlikte ifade edemeyebilir.
Bu da kişiyi yetersiz gösterebilir.
Sözlü Sınavın Etkinliğini Artırmak İçin Öneriler


Sınav esnasında soru hazırlamayın, öncelikle bir sınav planı hazırlayın



Ölçülmesi amaçlanan davranışları ve konuları listeleyin



Soruları sınavdan önce hazırlayın ve çok sayıda olmasına özen gösterin



Soruların cevaplarının uzun olmamasına dikkat edin
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Soruları hazırlanırken, aynı zamanda cevap anahtarı da hazırlayın



Öğrencilerinizi sınav için rahatlatarak güvenli bir atmosfer oluşturun



Sınav başlamadan önce sınavın önemli noktalarını öğrencilere duyurun



Soru cevaplanırken alda gelebilecek yan soruları, cevaplar bittikten sonra sorun



Soru sorulduktan sonra öğrenciye düşünme süresi verin



Ve bu sürenin her öğrenci için eşit olmasına özen gösterin

 Öğrencinin görüntüsü ve konuşma özelliği gibi ölçülmesi amaçlanmayan
davranışları puanlamaya yansıtmayın.

13.6.2. Yazılı Yoklamalar
Yazılı yoklama, yazılı olarak verilen birkaç sorunun yine yazılı olarak cevaplandırılması
istenilen sınav türüdür. Yazılı yoklamalar, soruların öğrencilere yazılı olarak verilip bütün
öğrencilerin aynı süre içinde cevaplama özgürlüğüne sahip olduğu sınavlardır. Yanlış da olsa
öğrenci istediğini yazabilir.
Hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav türü olması, alternatif olarak
geliştirilen diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ya da biraz uzmanlık gerektirmesi
nedeni ile yazılı yoklamalar, en çok kullanılan sınav türlerinden biridir.
Yazılı Yoklamanın Özellikleri


Sorulabilecek soru sayısı ve bağlı olarak yoklanabilecek davranış sayısı azdır



Soru sayısının azlığı, sınavın kapsam geçerliğinin düşmesine neden olmaktadır



Öğrenci cevabı kendisi oluşturmak ve yazmak durumundadır



Bu durum, istenmedik değişkenlerin puana karışma ihtimalini yükseltir



Örneğin; yazdı anlatım yeteneği yüksek öğrenci daha fazla puan alabilir



Cevaplar genellikle kısmen doğrudur ya da böyle hallere çok rastlanmaktadır



Bu durumda puanlayıcıya da kısmi puan vermektedir



Puanlayıcıya öğrencilerin tümüne aynı şekilde davranamayabilir



Bu durum, puanların güvenirliğini olumsuz yönde etkilemektedir



Puanlayıcıya öğrencinin yazdığı cevabı farklı şekilde yorumlayabilmektedir
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Aynı şekilde öğrenciler de soruyu farklı yorumlayabilmektedir



Bütün bunlar puanlamayı subjekleştirir ve yazılı yoklamanın güvenirliğini düşürür



Cevapların okunması ve puanlanması genellikle fazla zaman almaktadır



Bu durum bu sınav türünün kullanışlılığını azaltmaktadır



Yazılı yoklamalarda şans başarısı yoktur.

Yukarıda belirtilen özellikler yazılı yoklamaların geçerlilik ve güvenirliğinin genel
olarak düşük olduğunu ifade etmektedir. Ancak kompozisyon becerilerinin ölçülmesi gibi
durumlarda yazılı yoklamaya başvurulması bir zorunluluktur. Çünkü bu davranışlar başka bir
araçla ölçülemez. Ayrıca iyi hazırlanırsa ve bazı önlemler alınırsa yazılı yoklamaların yukarıda
belirtilen sakıncalı taraflarının azaltılabileceği, güvenirlik ve geçerliliklerinin yükseltilebileceği
belirtilmektedir.
Yazılı Yoklamanın Etkinliğini Artırmak İçin Öneriler


Yazılı yoklama sorularını hazırlamaya oturmadan önce bir plan yapın



Bu planda sınavın kapsamı ve hangi davranışların yoklanacağı



Daha önce yazılmış bazı sorular kullanılacaksa soruların seçilmesi



Ya da bir davranış için birden çok soru yazılmışsa bunların seçimi



Puanlamanın nasıl yapılacağını ve puanların hangi amaçla kullanılacağını belirtin



Uzun cevaplı ve az soru yerine kısa cevaplı ve çok soru sorun



Sorularınızı ezbere yöneltecek şekilde ders kitabından olduğu gibi almayın



Sorularınız birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılacak şekilde olsun



Sınavlarınızı bütün öğrenciler için aynı şartlarda olacak şekilde düzenleyin



Sorularınızı öğrencilere yazdırmayın, önceden çoğaltarak dağıtın



Öğrencileri birbirinin kâğıdını görmeyecek şekilde oturtun



Sınavlarınızda yeterince gözetmen bulundurun



Kopya sınavın geçerliğini düşürür, sınavınızda kopya çekilmesine imkân vermeyin.

Yazılı yoklamaların puanlanmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemler; genel
izlenimle, sınıflama, sıralama ve anahtarla puanlamadır. Yazılı yoklamalar sıklıkla anahtar
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kullanılarak puanlandığı için ve en sağlıklı yöntem olduğu için anahtarla puanlama
yönteminden bahsedilecektir.
Anahtar kullanılarak puanlama: Sorulan soruların cevapları kısa önemli noktalar halinde
listelenmekte ve her beklenen cevaba puan verilmektedir. Buna “puanlama anahtarı”
denilmektedir. Puanlama anahtarı, bir soruya verilmesi beklenen cevapların iyice analiz
edilmesidir. Anahtarın kullanılması ile sübjektiflik azaltılabilir ve her öğrencinin bilgisiz
olduğu, yetersiz ya da yanlış bilgi sahibi olduğu noktaların görülmesi sağlanmaktadır. Aşağıda
puanlama anahtarına ait iki örnek verilmiştir.
Yazılı Yoklamada Hata Kaynakları
Öncelikle, puanlama standartları zamanla değişmektedir. Cevaplar okurken yorgunluk
olduğunda, kötü bir haber alındığında ya da gürültü gibi olumsuz etkenler ortaya çıktığında,
farkına varılmadan önceki puanlamalardan farklı bir puanlama yapılabilmektedir.
Puanlayıcının yanlı davranması (sistematik hata) diğer bir hata kaynağıdır. Öğrenciyi
tanıma, yakınlık, öğrencinin cinsiyeti ve sosyoekonomik durumu gibi özellikler istenmedik
değişkenler olarak kabul edilmekte ve puanlamaya yansıtıldığında yanlı davranılmış
olmaktadır.
Sınavda sorulan ilk soruya verilen cevabın etkili olduğu bilinmektedir. Eğer cevap
kâğıdı baştan sona okunuyor ve öğrenciye puanı verildikten sonra diğerine geçiliyor ise,
kâğıttaki ilk maddeden etkilenilmektedir. Bu, iyi bir cevap ise diğerlerini de olduğundan daha
iyi, kötü ise daha kötü görme eğiliminde olunulmaktadır. Aynı durum, iyi bir kâğıttan sonraki
kötü kâğıt için de geçerli olabilmektedir. Bu sakıncayı gidermenin yolu her soruyu ayrı
okumaktır. Böylece önce birinci sorudan başlayacak ve tüm öğrencilerin birinci sorularını
puanlamadan ikinci sorulara geçilmeyecektir.
Puanlama Hatalarını Önlemede Alınabilecek Bazı Önlemler
a) Puanlama sırasında iyi bir kâğıttan sonra okunan orta düzeydeki bir kâğıt,
olduğundan daha az iyi; kötü bir kâğıttan sonra okunan bir kâğıt da daha iyi görünebilir. Buna
hareleme etkisi adı verilir. Bu etki, bir öğrencinin cevap kâğıdındaki cevapların tamamının
okunması yerine, bütün öğrencilerin birinci, daha sonra ikinci, üçüncü, sorularına ait cevapların
okunması suretiyle azaltılabilir.
b) Puanlayıcının, kâğıdın kime ait olduğunu bilmesi sübjektifliğe neden olabilir. Bu
durum, puanlamanın güvenirliğini düşürür. Bu balamdan, puanlama sırasında, cevap
kâğıtlarında öğrencilerin adlarının yazılı olduğu kısmın kapatılması uygun olur.
c) Bütünleme sınavı gibi bir komisyon tarafından yapılan sınavlarda ve katılan öğrenci
sayısının fazla olduğu sınavlarda, cevap kâğıtları jüri üyeleri veya farklı puanlayıcılar
tarafından paylaşılarak okunmamalıdır. Cevap kâğıtları bütün puanlayıcılar tarafından ayrı ayrı
puanlanmak, daha sonra bu puanların toplamları veya aritmetik ortalamaları öğrenciye
verilecek puan olarak saptanmalıdır.
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13.6.3. Çoktan Seçmeli Testler
Bir sorunun cevabını, verilen birtakım cevaplar arasından seçerek cevaplamayı
gerektiren sorulara seçmeli test adı verilmektedir. Cevabın verilmesi iki seçenekten birinin
seçilmesi biçiminde ise bunlara doğru yanlış testleri, ikiden çok seçenek arasından seçmeyi
gerektiriyorsa bunlara da çoktan seçmeli test denilmesi geleneksel hale gelmiştir.
Çoktan seçmeli testler; özellikle objektifliği, içeriği iyi örnekleyebilmesi ve pek çok
amaç için uygun olması gibi özelliklerinden dolayı günümüzde en çok kullanılan testlerden
biridir. Üniversiteye giriş, fen lisesine giriş, çeşitli dil sınavları ve memurluğa giriş gibi
sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılmaktadır.
Çoktan seçmeli testlerde: Madde (test maddesi), Madde kökü, Seçenekler, Doğru cevap
ve Çeldirici gibi kavramlar bulunmaktadır.
Çoktan seçmeli soruların her birine TEST MADDESİ ya da MADDE denilmektedir.
Bir madde, kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur. MADDE KÖKÜ, davranışın
ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. SEÇENEKLER, cevabı seçmesi için
öğrencinin önüne konulan ifadelerdir veya muhtemel cevaplardır. Bu cevaplardan biri doğru,
diğerleri yanlıştır. Doğru olana DOĞRU CEVAP yanlış olanlara ÇELDİRİCİ adı verilmektedir.
Çoktan seçmeli testler; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları
ölçmede tercih edilmelidir. Özellikle sentez düzeyindeki davranışlarda yetersiz kalmaktadır.
Çok sayıda soru kullanılması gerekiyorsa çoktan seçmeli testler tercih edilmelidir. Öğrenci
hakkında çok önemli kararlar verilecekse ve puanlamanın güvenilir olması isteniyorsa bu test
türü tercih edilmelidir.
Çoktan Seçmeli Testin Özellikleri


Doğru cevap çoğu zaman maddenin içinde verilir



Puanlaması objektiftir



İleri düzeydeki davranışların ölçülmesi zordur



Soru hazırlama diğerlerine kıyasla zordur



Hazırlama süresi uzundur

 Bu özellik çoktan seçmeli testlerin en çok eleştiri alan kısmıdır B İstatistiksel olarak
bazı düzeltmeler yapılsa da şans başarısının tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir.
Çoktan Seçmeli Test Çeşitleri
Başarılı bir eğitmen, amacı ve içeriği göz önüne alarak çeşitli madde yapılarında seçmeli
soru geliştirebilmelidir. Bu amaçla aşağıda en çok kullanılan belli başlı madde türleri
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verilmiştir. Bu madde türlerini DOĞRU CEVAP, MADDE KÖKÜ ve GRUPLANIŞINA göre
olmak üzere üç biçimde incelemek mümkündür.
1. Doğru Cevaba Göre Sınıflama: Doğru cevabı tek olanlar, cevabı en doğru olanlar
ve bileşik cevabı olanlar olmak üzere sınıflandırılabilir.
Doğru Cevabı Tek Olan Maddeler: Bu tip maddelerde madde kökünde sorulan sorunun
kesin olarak tek bir doğru cevabı vardır, diğer bütün cevaplar yanlıştır. Yani seçeneklerden biri
kesin doğru, diğerleri de kesinlikle yanlıştır.
Örnek: Aldın hataya düşmeksizin gerçeğe ulaşabileceğini kabul eden görüşe ne ad
verilir?
A) Septisizm
B) Pozitivizm
C) Rasyonalizm
D) Sofizm
E) Dogmatizm
Cevabı En Doğru Olan Maddeler: Seçeneklerin tamamının kısmen doğru olduğu, ancak
bir tanesinin diğerlerine göre daha doğru olduğu maddelerdir.
Örnek: Okullarda en çok kullanılan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlü yoklamalar
B) Yazılı yoklamalar
C) Kısa cevap testler
D) Seçmeli testler
E) Doğru-yanlış testler
Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Maddenin birden fazla doğru cevabı olduğunda
kullanılan madde tipidir. Bu madde tipi, birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında
en çok başvurulan ve çok kullanışlı olandır.
Örnek: Öğretimde yararlanılan planlamalar aşağıdaki gibidir
I.

Ünite Planı

II. Günlük plan
III. Yıllık plan
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Bölüm Soruları
1) Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayı ya da sembollerle ifade
etmesine ne ad verilir?
a) Ölçme
b) Araştırma
c) Grafik
d) İstatistik
e) Anket
2) Ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir ölçüt ile kıyaslanarak bir değer yargısına
varma sürecine ne ad verilir?
a) Grafik ile anlatım
b) Sunum ile anlatım
c) Tahmini Analiz
d) Karşılaştırmalı
e) Değerlendirme
3) Ölçme değerlendirme çalışmalarının amaçları arasında olmayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim faaliyetinin, amaca ve eğitimde ölçme değerlendirme yöntem ve
tekniklerine uygun olup olmadığını sürekli izlemek; bu konudaki olumsuzlukları ortadan
kaldırmak için gerekli önlemler almak
b) Başarısızlığı ve başarıyı aynı zamanda ölçmek ve değerlendirmek
c) Öğrenme-öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek ve bu
yolla eğitilmiş insan gücünün niteliklerini arttırmak
d) Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının; geçerli, güvenilir, objektif,
kullanışlı, ayırt edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak
e) Başarının ölçülmesinde; sadece bilgi basamağı değil, daha üst basamaklara yönelik
en uygun ölçme yöntem ve tekniklerini kullanma konusunda eğiticilere destek sağlamak
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b
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14. EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
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14.1. Hedefler


Eğitimde program geliştirmenin tanımı ve önemini açıklayabilme



Eğitimde program geliştirme sürecini açıklayabilme

Eğitim programı; belli bir kurumda, belli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçları
gerçekleştirmek için planlı etkinlikler yoluyla bireyde en iyi öğrenmenin meydana gelmesini
sağlayan kapsamlı etkinlikler bütünüdür.
Ülkemizde eğitim programı; “öğretim programı”, “müfredat programı” ve “ders
programı” terimleri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Varış bu kavramların uygulamada
iç içe bir görünüm sergilediğini belirterek, bunlardan en genelinin eğitim programı, en özelinin
ise ders programı olduğunu belirtmektedir.
Eğitim programı belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan tüm eğitim etkinliklerini
kapsarken; öğretim programı, bir eğitim basamağında çeşitli derslerde ele alınacak konularla
ilgili eğitim etkinliklerini kapsamaktadır. Öğretim programı, eğitim programına göre daha özel
alanları kapsar ve eğitim programının amaçlarını gerçekleştirmek üzere belli bir öğretim
basamağında amaçlan, işlenecek konuları, derslerin sürelerini, kullanılacak
Ülkemizde eğitim programlarının geliştirilmesinde genel olarak konu merkezli, öğrenci
merkezli ve sorun merkezli programlar olmak üzere üç temel yaklaşım kullanılmaktadır. Araçgereçleri, uygun öğrenme yöntemlerini ve değerlendirme durumlarım göstermektedir. Ders
programı ise bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren
tüm etkinliklerin yer aldığı plandır.
Program geliştirme; eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi
sürecidir. Başka bir deyişle program geliştirme, okulun ya da kurumun belirlenen amaçlarım
gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve etkinliklerin uygun yöntemlerle
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların tümüdür. Eğitim programının hazırlanması sırasında
yapılacak çalışmalar belirli amaçlara yönelik ve planlı olmalıdır.
Bir eğitim programı hazırlarken aşağıdaki sorulara yanıt aranmalıdır.


Programın genel amaçları nelerdir?



Program kimlere verilecek?



Program ne zaman uygulanacak?



Program ne kadar sürecek?



Programın içeriği ve etkinlikleri nelerdir?



Öğretim mekânı ve öğretim alanı neresidir?
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Programın uygulanmasında hangi yöntemler kullanılacak?



Bireylere hangi davranışlar (bilgi-tutum-beceri) kazandırılacak?



Öğretim elamanlarının seçiminde uygulanacak kriterler nelerdir?



Destek faaliyetler ve sosyal faaliyetler nelerdir?

14.2. Eğitimde Program Geliştirme
Konu merkezli program Konu tasarımı: En eski ve en iyi bilinen yaklaşımdır. Disiplin
türleri
tasarımı: Akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşır. Ancak konu
Bu program türleri konu, tasarımından fazlaca yararlanır. Konuların ne şekilde verildiği ve bu
disiplin, geniş alanlı ve
bilgilerin nasıl kullanılabileceği önemlidir.
süreç tasarımı olmak üzere Geniş alanlı tasarım: Amacı, konulan mantığa uygun bir şekilde bir
dört grupta ele
araya getirmektir. İç hastalıkları hemşireliği (kardiyoloji, göğüs
alınmaktadır.
hastalıkları, nefroloji vb.) buna örnek verilebilir. Süreç tasarımı: Her
konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine tüm konular
için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkarır. Amaç öğrencinin en
iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.
Öğrenen merkezli
Çocuk merkezli tasarımlar:
program türleri
Öğrenme öğrencinin yaşantısından ayrılmamalıdır. Öğrencinin ilgisi
Bu program türleri, çocuk, ve gereksinimleri ön plandadır. "Kişi yapacağını öğrenir" temel
yaşantı, romantik ve
anlayıştır. Yaşantı merkezli tasarımlar: Bu tasarıma göre gereksihümanistlik tasarımlar
nimler ve ilgiler önceden tasarlanamaz. Yani eğitim programı,
olmak üzere dört grupta gereksinimleri önceden belirtemez. Öğretmen, her öğrenciye uygun
ele alınmaktadır.
olanı, uygulamada vermelidir. Bu da zorluklar doğurmaktadır.
Romantik tasarımlar: Bu tasarımcılara göre her öğrenci kendi
doğasında ele alınmalıdır ve bu nedenle okul gerekli değildir.
Hümanistlik tasarımlar: Hümanistlik psikolojiden etkilenmiştir.
Davranışsal psikolojiye tepki olarak doğmuştur, insan davranışı etkitepki ilişkisiyle açıklanamaz, daha karmaşık bir olaydır.
Sorun merkezli program Yaşam koşulları tasarımı: Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin
türleri
kavrayışlarını geliştirmekte ve gerçek dünya ile ilgili sorunları
Bu program türleri yaşam konusunda genelleme becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
koşulları, çekirdek, top- Çekirdek (CORE) tasarımı: Genel eğitim üzerinde yoğunlaşır.
lumsal sorunlar ve yeniden Toplumun sorunlarını ön plana çıkarır. Toplum öğrenci için bir
kurmacılık olmak üzere üç laboratuvar gibidir. Amaç, toplumun sorunlarını görmek ve
grupta ele alınmaktadır. ilgilenmektir, işbirliğine dayalı öğrenme modelleri ile yapmaktadır.
Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık tasarımı:
Zamanın sürekli olarak toplumu değiştirmeye zorladığı tezi öne
çıkmaktadır. Bu değişimin en iyi şekilde okul ile
gerçekleştirilebileceği ya da düzenlenebileceği ileri sürülmektedir.
Eğitimciler de toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Kaynak: Gürol (2004) Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme
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Eğitim gereksinimi analizi, programın konu merkezli, öğrenen merkezli veya sorun
merkezli olmasına göre, programın felsefi temeline, eğitim sisteminin felsefe ve politikalarına
göre değişebilmektedir Konu merkezli program tasarımları, en yaygın kullanılan tasarım
şeklidir; programın her bir öğesi bir bütün olarak algılanır. Okullarda uygulanan eğitim
programlarının büyük bir kısmı bu tasarım yaklaşımıyla düzenlenmiştir. Öğrenen merkezli
program tasarımları, öğrencinin programın merkezi olduğu ve programın ona göre
düzenlenmesi gerektiğini vurgular, öğrenen ön plandadır. Sorun merkezli program tasarımları,
öğrencilerin toplumsal sorunları, gereksinimleri, ilgi ve yetenekleri üzerinde durur, konu kadar
öğrencinin gelişmesi de ön planda tutulur.

14.3. Program Geliştirme Süreci
Eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ve modellerden söz edilmekle birlikte her eğitim programının birbiri ile yalandan ilişkili dört temel
boyutu üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Eğitim gereksiniminin analizi, eğitim programının
tasarımı, eğitim programının uygulanması ve eğitim programının değerlendirilmesi olarak
sıralanmaktadır.

14.3.1. Eğitim Gereksiniminim Analizi
Program geliştirmenin ille ve en önemli aşamasını eğitim gereksiniminin saptanması
oluşturur. Eğitim programlarının çağdaş gelişmelere ve gerçek gereksinimlere dayalı olarak
geliştirilmesi ve eğitim etkinliklerinin planlanması için, eğitim gereksinimleri analiz
edilmelidir. Çünkü program geliştirmenin bundan sonraki aşamalarında yapılacak faaliyetler
gereksinim analizine dayandırılmaktadır.
Eğitim gereksinimi, bir işte çalışanların yaptıkları işi yerine getirmede gereksinim
duydukları bilgi, tutum ve becerilerdir. Eğitim gereksinimi analizi ise bir iş ya da görev için
sahip olunması gereken bilgi-beceri düzeyi ile sahip olunan bilgi-beceri arasındaki farkın
belirlenmesi ve önceliklere karar verilmesidir. Eğitim gereksinimi analizi ile doğru zamanda,
doğru kişilere, doğru konularda ve doğru yöntemlerle eğitim verilmesi sağlanmaktadır.
Program geliştirme sürecinin ilk aşamasını oluşturan gereksinim analizi; program hedeflerinin gerçek gereksinimleri karşılayıp karşılamayacağını ortaya koyma, istendik davranış
ölçütlerini saptama, değişen bilgilerin, çağdaş düşüncelerin programa yansımasını sağlama ve
eğitim programlarının etkinliğini saptama gibi konularda program tasarımcısına yardımcı
olmaktadır.

14.3.1.1. Eğitim Gereksinimi Analizi Türleri
14.3.1.1.1. Organizasyon Analizi
Organizasyon analizi kurumun hedefleri ve kaynakları ile bu kaynakların örgütsel hedeflerle nasıl ilişkilendirildiği konularındaki incelemeleri içermektedir. Organizasyon
analizine, kurumun vizyonu, misyonu, amaçları, örgütsel planları ve insan kaynakları planının
incelenmesiyle başlanır.
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Organizasyon analizinin odak noktası, organizasyon içinde eğitim gereksinimi olan
bölümlerin ve gelecekte olası görev değişikliklerine göre kişilerin eğitim gereksiniminin
belirlenmesidir. Kurumun hangi eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğini belirlemek amacıyla
yapılan bu analiz, daha çok uzun süreli eğitim planlarında kullanılmaktadır. Organizasyon
analizinde, öncelikle uygun bilgi toplama yöntemleri kullanılarak var olan ve beklenen durum
arasındaki farklar, sorunun niteliği, kaynak ve sınırlılıklar, öğrenenlerin nitelikleri, sorunun
önceliklerine ilişkin bilgiler toplanır, sorun belirlenir, açıkça yazılı hale getirilerek, sorunu
çözmek için kurumun insan gücü ve maddi kaynakları olup olmadığı değerlendirilir.

14.3.1.1.2. İş (Görev) Analizi
Eğitim gereksiniminin saptanmasında ikinci adım iş analizidir. İş analizi, çalışanların
işlerini en uygun şekilde yerine getirmeleri için nasıl davranmaları gerektiğini ortaya çıkarmak;
işin hangi nitelik, bilgi ve becerileri gerektirdiğini belirlemek ve kabul edilebilir performans
standartlarını saptamak için işin ayrıntılı olarak incelenmesidir.
İş analizi:


İşlerin tam olarak nasıl yapıldığını tanımlayan sistematik bilgilerin toplanması.



İşlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performansların çıkarılması.



Standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiğinin belirlenmesi.

 Etkin performans için gerekli bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların belirlenmesi
aşamalarından oluşmaktadır.
Bazı kurumsal sorunların nedeninin eğitim eksildiğinden kaynaklanabileceği düşünülse
bile kimlerin hangi konularda, ne derece eğitime gereksinimleri olduğunun da belirlenmesi
gerekmektedir. İş analizi için öncelikle, o işi yapacak kişide bulunması gereken bilgi ve beceri
düzeyi ile işin tüm özellikleri belirlenmelidir. Dolayısıyla her bir işin ya da görevin ne olduğu
saptanırken aynı zamanda eğitimin içeriği de belirlenmiş olacaktır. Eğitim gereksiniminin
saptanması, işin hangi nitelik, bilgi ve becerileri gerektirdiğini belirlemek amacıyla, onun
ayrıntılı şekilde incelenmesini sağlayan iş analizine dayandırılmalıdır. İş analizi ile iş için
zorunlu yeterlikler, bu yeterliklerin önemi ve yeterlik düzeyinin en az kabul edilebilirlik düzeyi
ile ilgili bilgiler toplandıktan sonra, gereksinimleri analizine geçilmelidir.

14.3.1.1.3. Kişi (Performans) Analizi
Eğitim gereksiniminin belirlenmesinde bir diğer yöntem, kişinin gereksinimlerinin
analiz edilmesidir. İş analizleri ile işin gerekleri belirlendikten sonra, bireyde var olan bilgi ve
beceriler ile olması gerekenler karşılaştırırlar Var olan performansın istenen performansa uygun
olup olmadığının belirlendiği kişi gereksinimi analizi iki farklı yolla yapılmaktadır.
Birinci yöntemde, çalışanın var olan performansı en düşük performans standartları ile
karşılaştırılarak performans farklılıkları belirlenmekte, diğer yöntemde ise çalışanının
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yeterliliği, her bir iş için gerekli yeterlik düzeyi ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.
Bireyin sahip olması gereken bilgi ve yetenek düzeyi ile sahip olduğu arasında fark olup
olmadığına bakılır. Fark varsa bunun bilgi ve nitelik eksikliğinden mi yoksa motivasyon, işe
uyumsuzluk, doyumsuzluk, ücret ve benzeri başka sebeplerden mi kaynaklandığının da
belirlenmesi gereklidir. Farkın, eğitim gereksiniminden kaynaklandığının belirlenmesi
durumunda bu gereksinimin hangi konuda olduğu saptandıktan sonra eğitim programının
hazırlaması aşamasına geçilmelidir. Gereksinim belirlemede, birçok değişik yöntem ve
tekniklerden yararlandır. Ancak eğitim gereksinimi analizinde hangi yöntem veya yöntemlerin
kullanılacağına karar verilirken, analiz için ayrılan zaman, bütçe ve insan kaynağı dikkate
alınmalıdır. Analizin yapılacağı grubun niteliği ve niceliği, coğrafi dağılımı, analizi yürütecek
insan kaynağının yeterliliği gibi unsurlar kullanacak yöntemi belirlemede göz önünde
bulundurulmalıdır. Bireylerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, gözlem, görüşme, anket
ve yazılı belgelerin incelenmesi yoluyla yapılabilir. Bilgi toplamada çeşitli yöntemler
kullanılabilir, ancak her yöntemin kendine özgü olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Program tasarımcısının bunları dikkate alması ve aynı konu hakkındaki bilgileri birçok kaynaktan toplamaya çalışması gerekir. Eğitim Gereksinimi Analizi Süreci
Gereksinim analizi, “ne olmalı ile ne oldu” arasındaki farkın, kurumlar ya da bireyler
açısından saptanması ve bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde önceliklerin belirlenmesi süreci
olarak ele alınmaktadır. Farklı araştırmacılara göre değişik şekillerde ele alınsa da genel olarak
eğitim gereksinimi analizi süreci: Planlama, bilgi toplama, bilgilerin analizi, sonuç ve
raporlama olarak dört aşamada gerçekleştirilmektedir. Planlama: Bu aşamada, bilgilerin
toplanacağı kaynaklar, gereksinim belirlemede kullanılacak yaklaşımlar ve sonuçların nasıl
analiz edileceği belirlenir.
Bu planda ne, niçin, nasıl, nerede, kim, İçime ve ne zaman sorularına yanıt
aranmaktadır. Etkili bir eğitim programı planlanmadan önce problemler tanımlanarak, bunların
kişi ve toplumla bağlantıları kurulmalıdır.
Bilgi toplama: Yapılan plan doğrultusunda bilgilerin toplanıp düzenlendiği aşamadır.
Toplum, birey, konu alanı, eğitim programları, raporlar ve araştırmalar gibi bilgi kaynaklan
kullanıma uygun olmalıdır. Bilgi kaynaklan ve örneklem belirlendikten sonra gereksinim
belirleme çalışmasının amacına ve süresine uygun ölçme araçları geliştirilmelidir. Veri
toplamada örneklerden büyüklüğü ve dağılımı önemli olduğundan, her kurum veya bölümdeki
çalışanlardan veri toplanmasına özen gösterilmelidir.
Bilgilerin analizi: Bilgilerin analizi aşamasında, toplanan bilgiler düzenlenerek sınıflandırılır ve istatistiksel analizleri yapılarak yorumlanır. Daha sonra var olan durum ile
beklenen durum arasındaki fark belirlenip, bunlar önem sırasına konulur. Analiz sonucunda
elde edilen çıktılar, gereksinimlerin önceliğini belirler.
Rapor hazırlama: Bu aşamada, toplanan bilgilerden analiz edilen sonuçlar rapor
edilmekte, ulaşılan sonuçlar gözden geçirilerek, olası neden sonuç ilişkileri saptanmaktadır.
Raporda yer alacak bilgilerin kapsamı ve türleri, gereksinim belirleme çalışmasının amacına
uygun olmalı, ilgili bulgular açık ve doğrudan ortaya konmalıdır. Temel olarak bir gereksinim
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değerlendirme raporu çalışmanın amacını, kimleri içerdiğini, nasıl yapıldığını özetlemeli, bir
veya birden fazla tablo ile sonuçları göstermeli ve verilere dayalı önerileri içermelidir.
Eğitim gereksinimini saptamada kullanılan yöntemlerle, karşılaşılan sorun ve
eksikliklerin hangilerinin eğitim gereksiniminden kaynaklandığı, ortaya çıkan gereksinimlerin
eğitsel nitelikli olup olmadığı belirlenerek, program geliştirmenin diğer aşamalarına
geçilmelidir.

14.3.2. Eğitim Programının Tasarımı
Eğitim gereksinimleri belirlendikten sonra, gereksinimler doğrultusunda eğitim programının tasarımı aşamasına geçilmektedir. Eğitim programı tasarımında; amaçlar, eğitimin
içeriği, öğretme ve öğrenme süreci, eğitimin kimlere, kim tarafından, ne zaman yapılacağı ve
süresi, eğitimin nerede yapılacağı, hangi araç-gereçlerin ve eğitim yöntemlerinin kullanılacağı,
eğitim sonucunun hangi yöntemlerle ölçüleceği belirlenir.

14.3.2.1. Programın Amaçları
Program öğelerinden hedef boyutunda; bireyleri “niçin ve neden" eğitiyoruz sorularına
cevap aranır.
Kazandırılabildi nitelikleri içerir. Davranış değişikliği olarak da belirtilen bu özellikler,
bilgi, tutum ve becerilerle ilgilidir. Bu nedenle her düzey için saptanan hedefler herkesçe aynı
biçimde anlaşılabilecek şekilde ifade edilmeli ve gözlenebilir davranışlara dönüştürülmelidir.
Programın amaçlan; bireye kazandırılması istenen davranışlar için eğitim içeriğinin
belirlenmesini, öğretim yöntem ve araçlarının seçimini, değerlendirmenin yapılma şeklini ve
değerlendirmede kullanılacak araçları kapsamalıdır.
Amaçlar toplumsal gereksinimlerle uygun, bireye göre ve bireyle ilgili, içerik açısından
eksiksiz, aynı zamanda bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlarda aşamalı ve birbirleriyle tutarlı
olmalıdır. Ayrıca birbirlerini tamamlayacak, destekleyecek ve sürekliliği sağlayacak biçimde
gözlenebilir, ulaşılabilir, ölçülebilir ve değişmeye açık olmalıdır.
Eğitim için yapılacak olan plan ve programların aranılan nitelikte olması, amaçların iyi
bir şekilde saptanmış olmasına bağlıdır. Bu nedenle amaçlar saptanırken aşağıdaki noktalar bir
ölçüt olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitimin amaçları:


Kurumun amaç ve politikasına uygun olmalı,



Bireylerle saptanmalı ve beklentileri yansıtmalı,



Bireyde olması beklenen davranışları tanımlamalı,



Bireyin gereksinimlerini karşılamalı,



Açık anlaşılır ve kesin olarak ifade edilmeli,
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Yapılacak etkinlik alanını kapsamalı,



Her amaç kendi içinde tutarlı olmalı,



Olanaklar ölçüsünde ulaşılabilir olmalı,



Gerçekleşmesi gözlenebilir ve ölçülebilir olmalı,



Geliştirilebilecek şekilde olmalıdır.

14.3.2.2. Amaçların Sınıflandırılması
Eğitimde hedefler genel hedefler ve davranışsal hedefler şeklinde ele alınabilir. Genel
amaçlar programın ana çerçevesini belirler ve davranışsal amaçlara temel oluşturur. Genel
amaçlar, eğitim programlarından beklenen genel sonuçları belirtirken; davranışsal amaçlar,
öğretim faaliyetleri sonucunda öğrencilerin davranışlarında beklenen ve daha kısa sürede
izlenebilen değişiklikleri göstermektedir. Genel amaçlar, eğitim felsefesi doğrultusunda
programın genel yönünü göstermekte, öğretim alanının sınırını çizmekte ve davranışsal amaçlar
için ana çerçeveyi meydana getirmektedir.
Genel amaçlarla ilgili ifadelerin hepsi, bu eğitim programını tamamlamış bireyin
yapabilmesi gerekenleri belirtmelidir.
Eğitim amaçları, bu konuda yapılan çeşitli çalışmalarda farklı şekillerde
sınıflandırılmıştır. Amaçların saptanması ve yazılmasına temel oluşturan, en yaygın kullanılan
sınıflama “Bloom taksonomisi” olarak da bilinen, amaçların aşamalı sınıflanmasıdır.
Bloom ve arkadaşları tarafından yapılan aşamalı sınıflamada, eğitim amaçları bilişsel
alan, duyuşsal alan ve psilcomotor alan olmak üzere üç alana ayrılmış, her alanın da aşamalı
olarak alt basamakları belirlenmiştir. Ancak daha önceki bölümde de açıklandığı gibi belirlenen
bu üç alan birbirinden tamamıyla ayrı değil aksine birbirinin ön koşuludur. Amaç ya da hedef
bilişsel özellikleri ağır basıyorsa bilişsel, duyuşsal özellikleri ağır basıyorsa duyuşsal,
psilcomotor özellikleri ağır basıyorsa psikomotor olarak sınıflandırılmaktadır.
Bilişsel alan
Bu alan kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihin yönü ağır basan davranışlarını kapsamaktadır. Sayısal verileri grafikle gösterme, bir problemi hesaplama, verilen bir kavramı
tanımlama gibi örnekler bu alanla ilgilidir.
Bilişsel alan davranışları, basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve kolaydan zora doğru
bir aşama içerisinde basamaklara ayrılmıştır. Bu basamaklarda kendi içlerinde daha küçük
basamaklara ayrılmakta, böylece en basit zihinsel faaliyetten en karmaşık zihinsel faaliyete
kadar uzanan tüm bilişsel davranışları kapsamaktadır. Bilişsel alanın basamakları bilgi,
kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı basamağa ayrılmaktadır.
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Bilişsel alanın bütün basamaklarında, üst kademedeki bir davranışın kazanılabilmesi alt
kademedeki davranışlara önceden sahip olmayı gerektirmektedir.
Duyuşsal alan
Duyuşsal alan, ilgi, tutum, alışkanlık, değer yargıları ile ilgili amaçları kapsamakta ve
bilişsel alan gibi kendi içinde aşamalı olarak sıralanmaktadır. Ancak, bilişsel alanın bilgi
basamağı olmadan duyuşsal alandaki özelliklerin gerçekleşmesi beklenmemelidir.
Duyuşsal davranışlar kişinin yaşam boyu geçirdiği yaşantılarının ürünüdür. Bu nedenle,
okulda bu alanla ilgili istendik davranışların kişiye kazandırılması oldukça zordur. Ancak,
toplum ve birey açısından çok önemli olduklarından geliştirilmeleri için gerekli çaba ve özen
gösterilmelidir. Düzenli ve sistemli çalışmanın önemine inanma, insanlara karşı hoşgörülü
olma, trafik kurallarına uymaya istekli olma bu alanla ilgili örneklerdir.
Psikomotor alanı
Psikomotor alanın kapsamına öğrenilmiş fiziki davranışlar girmektedir. Bu alandaki
davranışların temelinde “öğrenilmiş olma” koşulu vardır ve bu nedenle her psikomotor
davranışın bir bilişsel içeriği de söz konusudur. Bilişsel ve duyuşsal alanlarda olduğu gibi
psikomotor alanda da kişi bu alanla ilgili davranışları çeşitli düzeylerde öğrenebilir. Bu
davranışlar basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru aşamalı olarak sıralanmaktadır. Bilgisayar
kullanma ve enjeksiyon yapma gibi örnekler bu alanla ilgilidir.
Eğitim amaçları hangi düzeyde olursa olsun bu üç alanı kapsamasına özen gösterilmelidir. Belirtilen esaslara uygun olarak saptanmış olan amaçlar, hem uygun öğrenme
yaşantılarını hem de ilgili eğitim faaliyetlerini değerlendirmede kullanılacak ölçütleri
oluşturmaktadır. Belirlenen amaçlar konu alanı ile bağdaştırıldığında ise iki boyutlu belirtke
tabloları meydana gelmekte ve böylece hangi konular içinde hangi amaçların gerçekleştirilmeye
çalışılacağı belirlenerek zaman kaybı ve tekrarlar önlenmektedir.
İçeriğin belirlenmesi
Program geliştirmede amaçlar belirlendikten sonra, bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak
uygun içerik ve etkinlikler belirlenmelidir. Programın içerik boyutunda “ne öğretelim” sorusuna yanıt aranmaktadır. Öğretimin temel ilkelerinden biri, programa alınan bireylerin
gereksinimlerine yönelik içeriğin seçilmesi ve aşamalı bir şekilde sıralanmasıdır. İçerik hedef
davranışlar için bir araçtır. Hedef davranışlar belirlendikten sonra, bu davranışların
kazandırılmasını sağlayacak içerik düzenlenir. İçerik öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine
uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, birbirinin önkoşulu, bilinenden
bilinmeyene ve kendi içinde tutarlı olacak şekilde düzenlenmelidir.
Bir örgün eğitim programına geçmişten bugüne insanoğlunun geliştirdiği içeriğin tümünü yerleştirme olanağı söz konusu değildir. Bu nedenle içerik seçiminde toplumsal ve bireysel
yararlar, güvenirlilik, bilimsellik ve öğrenebilir gibi kriterler dikkate alınmalıdır.
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İçerik düzenlenirken aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır:
 İçerik hedef ve hedef davranışlara göre belirlenmeli, öğrencinin hazır bulunuşluk
düzeyi dikkate alınmalı.
 İçeriğin görsel olarak düzenine dikkat edilmeli, görsel araç ve gereç ne olduğundan
fazla ne de az kullanılmalı.
 İçerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yalan çevre ve
zamandan uzağa doğru sıralanmalı.
Öğretim sürecinde program hedeflerinin hangi konu içeriği ile kazandırılacağı program
geliştirme sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Farklı yaklaşımlarla düzenlenebilen
program içeriği, program için öngörülen davranışsal amaçların gerçekleşmesini sağlayacak
bilgi, tutum ve davranışları kapsamaktadır. Bu nedenle, amaçlarla tutarlı olarak seçilen içeriğin
öğrencinin gelişimine katkısı yanında mesleğin gereksinimleri ile de uyumlu olması gerekir.
Öğrenme-öğretme süreci
Program geliştirme sürecinde, öğrenme etkinliklerinin yürütülmesi ya da eğitim durumunun planlanması, başka bir deyişle öğrenme-öğretme süreci, programın en önemli
boyutudur. Çünkü öğrenme bu boyutta gerçekleşecektir.
Programın öğrenme-öğretme sürecinde; belirlenen hedeflere ulaşmak için içeriği “nasıl
öğretelim” sorusuna cevap aranır. Öğrenenleri programın merkezinde tutabilmek için, öğrenme
etkinliklerinin neler olacağının dikkatli bir şekilde ve iyi seçilmesi gerekir. Süreçte hedeflere
ulaşmak için; konunun özelliğine ve öğrencinin düzeyine uygun öğrenme-öğretme stratejileri,
yöntemler ve teknikler belirlenir. Öğretim etkinliklerinde yaşanılan çevreye uygun, öğrenmeyi
öğreten, interaktif yöntemler kullanılmalıdır.
Öğretme süreçlerini geliştirmede, eğiticinin merkezde olduğu öğrenme ortamları değil,
bireyin katılımının daha çok yer aldığı öğrenme ortamlarının geliştirilmesi önemlidir. Bu
nedenle, amaçlara ulaştıracak öğrenme yaşantılarını oluşturabilecek eğitim durumlarının seçilip
düzenlenmesinde aşağıdaki ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Öğretim etkinlikleri, istendik davranışı kazandırıcı nitelikte olmalıdır. Programın başında belirlenen amaçlara ulaşabilmek için bireye, amacın belirlediği davranışları yapma
olanağı verilmelidir. Bireyler kendilerinden beklenen davranışların örneklerini öğretim
ortamında görmelidir. Örneğin yönetici adayı için “sorun çözme gücü” kazandırılması amaç
olarak seçildiğinde, birey bu amaca yönetimle ilgili sorunları çözmekte ulaşabilir.
Öğretim etkinlikleri, öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. Bireyden istenen davranış
onun gücünün üstünde olursa başarısızlık duygusuna kapılabilir. Öğrencinin gücünün altındaki
bir davranış ise ilgiyi köreltebilir. Bu nedenle Öğrenim yaşantıları, basitten karmaşığa doğru
aşamalı biçimde oluşturulmalı ve başka yaşantılarla sürekli etkileşim halinde bulunmalıdır.
Belirtilen ilkelere uygun olarak seçilen öğretim etkinliklerinin, istenilen davranış
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değişikliklerini oluşturabilmesi için tutarlı ve birbirini pekiştirecek biçimde örgütlenmesi
gerekir, öğretim etkinlikleri öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır.
Öğretim etkinliklerinin niteliğini, bireye kazandırılması düşünülen davranışlar belirler.
Farklı davranışların (bilgi, beceri, tutum vb.) kazanılması, farklı öğrenme yaşantılarını ve
koşullarını gerektirir

14.3.3. Eğitim Programının Uygulanması
Öğretme yöntem ve araçlarının seçiminde en önemli belirleyiciler, öğrenme konusunun
hedefleri, öğrencinin hazır oluş düzeyi ve öğrenme yaşantıları gibi olgulardır. Bunların yanında;
eğitim sisteminin dayandığı felsefe, eğiticinin öğrenme-öğretme konusundaki yeteneği,
öğrencilerle kurduğu iletişimin etkililiği, öğretim yöntemlerini ve araçlarını kullanabilme
becerisi gibi durumlar da belirleyiciler arasında sayılabilir. Bunların yanında öğrenmenin
bireysel bir etkinlik olduğu ve öğrencinin öğrenmeye kendine özgü süreçlerle de katıldığı
unutulmamalıdır.
Öğrenme-öğretme sürecinde eğiticinin kullandığı yöntemler, öğrencilerin ortaya konan
hedeflere ulaşmalarını sağlamada önemlidir. Sunuş yoluyla, buluş yoluyla, araştırma- inceleme
yoluyla ve tam öğrenme stratejisi olmak üzere başlıca dört öğretme stratejisi vardır. Sunuş
yoluyla öğretme, öğretmen merkezli bir stratejidir. Buluş, araştırma-inceleme ve tam öğrenme
ise öğrencinin merkezde olduğu ve öğrenme etkinliklerine öğrencinin aktif katıldığı
stratejilerdir. Bu stratejilere bağlı olarak değişik yöntemler geliştirilmiştir. Eğitim
programlarının başarısı seçilecek eğitim yöntemi ile ilişkilidir. Öğretim etkinliklerinde
uygulanan yöntemler (anlatma, soru-cevap, gösteri, rol- küçük grup tartışmaları vb.) çok fazla
olmakla beraber en iyi ve tek bir yöntemden söz etmek doğru değildir. Yöntem seçiminde göz
önünde bulundurulması gereken çeşitli noktalar vardır. Bunlar öğrenci grubunun büyüklüğü,
dersin veya konunun özelliği, zaman ve fiziksel olanaklar, maliyet, eğiticinin ve öğrencinin
özellikleri gibi durumlardır. Eğitim programının tasarımı aşamasında kısaca; programın genel
amacı ve her bölüm için özel öğrenme amaçları belirlenir, belirlenen amaçlara ulaşmak için en
uygun içerik, öğretim yöntemleri, araç-gereçler seçilir, eğitimin yeri ayarlanır, zamanı ve süresi
belirtilir, programın nasıl değerlendirileceği belirlenerek geliştirilen program gözden geçirilir.
Eğitimin uygulanması aşaması, taslak programdaki tüm kaynakların hedefler ve plan
doğrultusunda harekete geçirildiği dinamik bir aşamadır. Başka bir deyişle taslak programın,
programdaki esaslar ve yöntemler çerçevesinde yürürlüğe konmasıdır.

14.3.4. Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Eğitim programının değerlendirmesi ile “program hedeflerine ne kadar ulaşıldığı” belirlenir, ulaşılamayan hedefler varsa nedenleri araştırılır. Ayrıca eğitim faaliyetlerinin
etkinliğini belirlemek ve eğitim gereksinimlerinin karşılandığını kanıtlamak amacıyla da ciddi
bir değerlendirilmesinin yapılması gereklidir.
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Program değerlendirme, temelde öğretimin değerlendirilmesidir. Bir eğitim programının başarılı olabilmesi için tüm öğrenenlerin, programda amaçlanan hedeflere ulaşması gerekir.
Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, programın uygulanması sonucu yetersiz kalan
durumların olup olmadığım, varsa hangi öğelerden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli
düzeltmeleri yapmak için program değerlendirilmelidir.
Eğitim programlarının etkinliği çeşitli yöntemlerle değerlendirilir. Değerlendirme,
uygulama sonucu elde edilen ölçütlerin önceden saptanmış ölçütlere ne derece uyduğu
hakkında bir değer yargısına varmaktır. Eğitimde değerlendirme ise önceden saptanmış olan
eğitim hedeflerinin gerçekleşme derecesini belirleme süreci olarak açıklanmaktadır.
Eğitimde değerlendirme ya öğrenci başarısını belirlemek ya da uygulanan programın
etkili olup olmadığına karar vermek için yapılmaktadır. Programların değerlendirilmesinde,
amaca göre çeşitli yaklaşımlar ve modeller kullanılmaktadır. Bunların bir bölümü, programın
uygulanmadan önce değerlendirilmesini, bir bölümü ise program uygulandıktan sonra elde
edilen ürünün (çıktının) çeşitli yönlerden incelenmesini esas almaktadır.
Programların etkililiğinin değerlendirilmesinde, daha çok sonucu esas alan ürünün değerlendirilmesi yaklaşımı benimsenmektedir. Ayrıca, burada ürün üzerinde program
hedeflerinin gerçekleşme dereceleri bulunarak programın etkililiği hakkında da yargıya
varılabilmektedir. Amaçlar istenen oranda gerçekleşmediyse, programın eksildiklerinin
giderilmesi için öğelere dönük değerlendirme yapılabilir.
Eğitim faaliyetlerini değerlendirebilmek için öncelikle de: Eğitim sonunda bir değişim
gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise bu değişim eğitime bağlı olarak mı gerçekleşti? Aynı eğitim
programını farklı katılımcılara uygularsak aynı değişimin gerçekleşmesi beklenebilir mi?
Sorularına yanıt aranmalıdır. Eğitim programlarıyla gerçekleştiği düşünülen değişim tepki,
öğrenme, davranış ve sonuçlar olarak dört aşamada ele alınarak ölçülebilir. Program amaç,
içerik, yöntem ve değerlendirme süreçlerine ilişkin katılanların görüşlerinin alınması ve bu
görüşler doğrultusunda programın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amaçlanır.
Öğrenme, bir eğitim programının sonunda katılımcılarda meydana gelen tutum değişikliği, bilgi veya beceri artışının derecesini göstermektedir. Öğrenmenin değerlendirilmesi,
davranış değişiminin meydana gelmesi açısından önemlidir. Davranış değişikliği ise bilgi,
beceri ve tutum değişikliği ile değerlendirilmelidir.
Davranışı değerlendirme, bir diğer değerlendirme şeklidir. Eğitimin ana amacına ulaşılması ve değiştirilmek istenen davranışların değiştirilmesini ifade etmektedir.
Sonuçları değerlendirme, bireyde eğitim sonrasında davranış değişildiğinin onun performansına etkisinin belirlenmesi ve eğitimin kurumun amaçlarına hizmet edip etmediğinin
belirlenmesidir. Programları değerlendirirken; psikomotor hedeflerin ölçülmesinde gözlem
formları, duyusal hedeflerin ölçümünde tutum ölçekleri, bilişsel düzeydeki hedeflerin ölçülmesinde ise düzey belirleme ve izleme testleri kullanılabilir. İlgililerin programın var olan
durumuna ilişkin görüşleri ise anket ve görüşme formları ile el de edilebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) ……………………………., bir eğitim kurumunun ders programıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Haftalık ders çizelgesi
b) Ders programı
c) Eğitim programı
d) Kurum eğitim programı
e) Kurum ders programı
2) ………………….., bir eğiticinin yapacağı faaliyetlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Eğiticinin ders faaliyeti
b) Ders programı
c) Eğiticinin ders programı
d) Eğiticinin tekniği
e) Eğiticinin ders çizelgesi
3) Aşağıdakilerden hangisi ders programı planlama adımlarından biri değildir?
a) Durumu analiz etme
b) Hedefleri belirleme
c) Öğretme-öğrenme programı yapma
d) Programı yorumlama ve uygulama
e) Eğitim programı
Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e
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