


- Zamanla unutulmasın.

- Uygun koşullarda davranışa dönüşebilsin.

- Öğrenilenler tekrar edilsin

- Somutlaştırılsın.

- Yapılsın

(Deneyim ve alışkanlık kazanmaya yardımcı olsun)

- Gerekliliğine inanılsın.

NASIL BİR ÖĞRENME?
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Osmanlı Devleti kuruluşu

Ankara Savaşı

İstanbul’un fethi

İlk toprak kaybı

Çanakkale Zaferi

Yeni bir devletin doğuşu

Ekonomik kriz!





BİLGİ OBEZİ

SERA ÇOCUKLARI









Eğitim, birçok disiplinden enformasyon sağlayan ve 

paradigmatik değişim ve dönüşümlerden fazlaca etkilenen 

çok yönlü, dinamik ve devingen bir disiplindir. 

Eğitim sözcüğünün, educere kökünden mi yoksa 

educare kökünden mi geldiği konusunda bir tartışma vardır. 

Educere kökü, “dışarıya çıkarma” anlamının yanı sıra, “terbiye 

etme” manasında da kullanılmaktadır. 

Eğitim sözcüğünün “dışarıya çıkarma” anlamındaki educere

kökünden geldiğini düşünenlere göre eğitim, çocuğun içindekini 

bir şekilde dışarı çıkarma sürecidir. 



Eğitimin, “terbiye etme” anlamının yanında bitkilere atfen 

“beslemek” manasında da kullanılan educare kökünden geldiğini 

düşünenler ise, eğitimi çocuğu bilgi ile beslemek olarak 

düşünmektedirler. 

Bu terimlerin her ikisi de birbirine karşıt iki eğitim görüşünü 

içermektedir. 

Bu durumda, insanlığın eğitimin kaynağı olarak hangi görüşü 

benimseyeceği ve nasıl başarılı olacağı tam bir muammadır.

Yerli ve yabancı alanyazındaki karşılığına bakıldığında ise, 

birbirinden oldukça farklı birçok eğitim tanımı olduğu ve her 

tanımda farklı bir boyutun öne çıktığı görülmektedir. 



Aristoteles, eğitimi “sağlam bir bedende sağlam bir zihin 

yaratmak” olarak tanımlar. 

Ona göre, eğitimde hem fiziksel/bedensel hem de mental/zihinsel 

ihtiyaçlara önem vermek gerekir. 

Pestalozzi için eğitim, “kişinin doğuştan gelen yetilerinin doğal, 

uyumlu ve sürekli gelişimi”dir. 

Ona göre eğitimde kalıtım ve çevre ile bunların kişisel gelişim 

üzerindeki rolü önemlidir. 

Mahatma Gandi ise, eğitim denildiğinde insanın çeşitli yetilerinin 

uyum içinde geliştirilmesini anladığını ifade eder. 



Türkçe Sözlük’te “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 

yerlerini almaları için gerekli 

bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, 

kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, 

doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” şeklinde 

açıklanmaktadır. 

Eğitim, bilgi ve becerileri kazanma ve uygulama sürecidir 

ya da 

“bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu 

değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler 

toplamıdır.”



Eğitim,

“bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla 

ve 

kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir. 









Formal Eğitim

Bireyin davranışlarında, 

kendi yaşantıları yoluyla, 

kasıtlı ve istendik değişiklikler

meydana getirme sürecidir.

Amaçlı

MEB - Genel Amaçları

TTKB – Öğretimin/Derslerin Amaçları





























OKUL ORTAMI
VE

ÖĞRETMEN



OKUL,

toplumun geleceğinin güvencesi 

olacak yöndeki

amaçları

gerçekleştirmek üzere düzenlenmiş

toplumsal bir örgüttür.



OKUL ORTAMININ ÖZELLİKLERİ

* Her örgüt gibi belirli amaçları vardır.

* İşlenen girdisi (hammaddesi) ve ürünü insandır.

* Özel bir çevredir.

* Ürünün değerlendirilmesi zaman alır.

* Kültürün aktarıcısı ve değişimini sağlayan bir örgüttür.

* Çatışan değerleri uzlaştırma ve dengeleme rolü vardır.

* Devam zorunluluğu vardır.

* Toplumun gözü üzerindedir.

* Okulda rol ve statüler sınırlıdır.

* İşler genellikle küçük gruplarla yürütülür.

* Kaynakları sınırlıdır.





Usta – çırak ilişkisi
“senden daha iyi bilen birini bul ve ondan öğren” 

1850’lerde okul programları doğdu.

(hAmerikan eğitim sisteminin babası Horace Mann)

Latince’de scola, Yunanca’da skole

“boş vakit” (leisure) anlamında

Eski Yunan’da insanlar, boş vakitlerinde ruhlarının 

gelişimi için hayatın ve kültürün farklı yönlerini 

tartıştıkları mekânı skole olarak adlandırmışlardı. 

Skole, zaman içinde eğitim merkezi hâline gelmiştir. 



OKULUN İŞLEVLERİ

A) Bedensel gelişim

B) Mental ve entelektüel gelişim

C) Sosyal gelişim

D) Duygusal ve estetik gelişim

E) Kişilik gelişimi

F) Okul, kültürel değerlerin korunduğu, aktarıldığı ve 

yüceltildiği yerdir. 

G) Okul, kişinin görev ve sorumluluk şuuru gibi sosyal 

yeteneklerini geliştirerek toplumun devamlılığını sağlar. 

H) Okul, anayasal ve siyasal düzenini benimseyen ve koruyan 

bireyler yetiştirerek ulusal amaçların gerçekleştirilmesini ve 

ulusal bilincin güçlenmesini sağlar.



OKULLARIN GELİŞİMİ

Okulların yapıları, işleyiş ve işlevleri ile kuruluş

sistemleri toplumsal yapıdan bağımsız olarak

düşünülemez.

PARALEL SÜTUNLAR SİSTEMİ

ÇATAL OKUL SİSTEMİ

MERDİVEN OKUL SİSTEMİ



OKULLARIN GELİŞİMİ

Paralel Sütunlar Sistemi

“Zümre toplumları”nda, her zümre değişmez bir sosyal statüye

ve belli ayrıcalıklara sahiptir.

Her zümrenin okulu ayrıdır ve kişi ancak ait olduğu zümrenin

okuluna devam edebilir.

Her okul, ait olduğu zümrenin sosyal statüsüne uygun süre ve

prestije sahiptir.

Okullar arasında geçiş söz konusu olmadığı gibi okulların

birbiriyle bağlantısı da yoktur.



OKULLARIN GELİŞİMİ

Çatal Sistemi

Sanayileşmeye paralel olarak gelişen siyasi bilinç ile hem

yönetim kademesinde hem de alt kademelerde birçok teknik

elemana duyulan ihtiyaç, okul kuruluş sistemlerini

demokratikleşmeye zorunlu kılmıştır.

İstisnasız tüm çocukların eğitim alması kabul edilmiş;

Ancak, okullar sınıfsal farklılıkları gözeten bir sistemle

işlemeye devam etmiştir.

İlkokullar tüm alt ve orta sınıf çocuklarına açılmıştır.

Yani, demokratikleşme yalnızca ilkokullara has kılınmıştır.



OKULLARIN GELİŞİMİ

Merdiven Sistemi

Zaman içerisinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da zekâları,

yetenekleri ve başarıları sayesinde yükselmek isteyen

milyonlarca insanın verdiği eşitlik, özgürlük ve demokrasi

mücadelesi, demokratikleşmenin tüm kademelere sıçramasına

ve en nihayetinde okulların kuruluş şekline sirayet etmesine

sebep olmuştur.

Bundan böyle zümreleri ya da sınıfları temsil eden paralel

sütunlar kaldırılarak okullar sosyal adalet prensibine göre

kurulmaya ve işlemeye başlamış, sosyal menşeine

bakılmaksızın tüm öğrencilere açık hâle getirilmiştir.



ÖĞRENCİ
Eğitim gereksinimi olan ve

bu gereksinimini karşılamak üzere

okula devam eden bireydir.



ÖĞRETMEN
Amaçlara dönük olarak,

öğrenme ortamını kılavuzlayan, hazırlayan
meslek bilgisi ve yeterlikleriyle donanık 

eğitim işgörenidir.



ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Eğitsel görevler

Öğretimsel görevler

Yönetsel görevler



EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 

1. Öğretmenler kurulunca veya okul yönetimince 

kendilerine verilen eğitici  çalışmaları yürütmek.

2. Öğretmenler kurulunca kendilerine verilen sınıfın 

rehberlik çalışmalarını düzenlemek.

3. Mahalli kurtuluş günlerine ve milli bayramlara katılmak.

4. Okul idaresince hazırlanan nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet tutmak.



ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

1. Öğretim yılı başında öğretmenler okutacakları ders veya sınıfın eğitim ve 

öğretim programlarını inceleyerek, yıllık planını zümre öğretmenleri  ile 

işbirliği içerisinde düzenleyerek okul müdürüne onaylatarak uygulamak.

2. Derslerini programda belirtilen esaslara göre etkili olarak yürütmeyi sağlamak için 

derse hazırlıklı girmek ve ders araçlarından öğrencilerin yararlanması için 

gerekli tedbirli almak.

3. Dersi veya sınıfı ile ilgili yazılı, sözlü ve uygulama  sınav sorunlarını düzenlerken 

yıllık ders programının amaç ve konularını göz önünde bulundurmak ve 

yazılı tarihlerini ders defterine işlemek.

4. Derslerde yoklamayı yapmak ve bulunmayanları kaydederek ilgili belgeleri imzalamak.

5. Zümre toplantılarını katılarak işbirliği için kararlar almak ve uygulamak.

6. Not defterini yanında bulundurmak, öğrenci değerlendirmeleri için 

takdir edecekleri notları bu deftere işlemek ve öğrencilere bildirmek.

7. Derslerde yapılan çalışmalara esas olmak üzere sınıf defterini doldurmak.



YÖNETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

1. Tebliğler dergisini, genelgeleri ve emirleri okumak ve imzalamak.

2. Okuldaki her türlü resmi toplantılara katılmak.

3. Okulun onur kurulu, disiplin kurulu ve eğitim öğretim kurullarında 

kendisine verilecek görevleri yapmak.

4. Okul ve eğitim ile ilgili diğer etkinliklere katılmak.



EĞİTİM PROGRAMI
Bireyde istenen yönde 

davranış değişikliği meydana getirmek
amacıyla

yapılan tüm etkinlikleri
gösteren plandır.

EĞİTİMİN PLANLI ve KONTROLLÜ 
BİR SÜREÇ OLMASINI SAĞLAR.



AMAÇ Niçin öğretelim?

(Genel Hedefler, Özel hedefler, Hedef davranışlar)

 İÇERİK Ne öğretelim?

(Kazandırılacak bilgiler bütünü)

 EĞİTİM DURUMU   Nasıl öğretelim?

(Öğretim yöntem ve teknikleri, araç gereç, zaman....)

 SINAMA DURUMU Sonuçta ne oldu?

(Ölçme ve değerlendirme)



Y Ö N E T İ C İ

Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için 
insan ve madde kaynaklarını

örgütleyip eşgüdümleyerek harekete geçirme

SORUN ÇÖZME SÜRECİDİR.



OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ

1. Okuldaki her türlü faaliyetin kanun, yönetmelik, program ve 

emirlere uygun olarak yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

2. Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlı olarak 

yürütülmesi için öğretmenlerin yıllık planlarını hazırlamalarını 

sağlamak ve yıllık plan doğrultusunda faaliyetlerin oluşumunu 

takip etmek ve denetlemek.

3. Aynı dersi okutan öğretmenlerin yılda en az üç defa 

zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmasını sağlayarak 

öğretmenler arasında işbirliğini oluşturmak.

4. Öğretim yılı başında okulun bütün bölümleriyle eğitim öğretime 

hazır hale getirilmesini sağlamak.

5. Okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin planlı, düzenli şekilde 

yürütülmesi, okulun başarısı için neler yapılabileceğinin tespiti ve 

işbirliği ile işbölümünü gerçekleştirmek için öğretmenler kurulunun 

yılda üç defa toplanmasını sağlamak.



6. Öğretim yılı başında öğretmenlerin kullanacakları ders araçları 

ile ilgili olarak okuldaki mevcut araçların kullanıma  hazır hale  

getirilmesini  sağlamak.

7. Öğretmenlerin öğretim faaliyetleri için haftalık 

ders dağıtım çizelgelerini hazırlamak.

8. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yakından izlemek ve 

faaliyetlerindeki eksiklikler ile alınması gereken tedbirler 

konusunda öğretmenlerle  görüşmek.

9. Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak için 

okul-aile birliği ile işbirliği yapmak.

10. Öğrenci dosyalarının zamanında öğretmenler tarafından 

işlenmesini ve korunmasını sağlamak.

11. Öğrencilerin kayıt, nakil, sınıf geçme ve diploma defterlerinin 

düzenli olarak tutulmasını sağlamak.



12. Okuldaki müdür yardımcıları ve diğer personel arasındaki 

işbölümünü gerçekleştirmek.

13. Öğrencinin velisinin isteği üzerine kabul edilebilir bir özür halinde 

öğrenciye 15 güne kadar izin vermek.

14. Özürü nedeniyle sınavlara katılmayan öğrencilerin durumunu 

öğretmene bildirmek.

15. Öğretim yılı başında öğretmenlere tutanaklı olarak not defterleri 

vermek ve öğretim yılı sonunda toplamak.

16. Okulda öğretim faaliyetleri açısından derslerin boş geçmemesi için

önlemler almak.

17. Okulda yönetmelikçe tutulması istenilen defter, dosya ve 

çizelgeleri düzenlemek.

18. Üst makamlardan gönderilen emir, genelge ve tebliğler dergisinin 

öğretmenlerce okunması ve imzalanması için düzenleme yapmak.

19. Okulda rehberlik ve eğitici çalışmalarının gerektirdiği 

düzenlemeleri yapmak.
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Okul ortamını etkileyen öğelerden olan yöneticilerin;

Kapsamlı insan ilişkilerine ulaşmış,

Etkili iletişim becerisine sahip,

Liderlik özellikleri baskın,

Dili doğru ve güzel kullanabilen,

Okulun faaliyette bulunduğu alanda eğitim görmüş,

Yabancı dil bilen,

İletişim teknolojilerine hakim, bilgiyi yöneten,

Beden ve ruh yönünden sağlıklı,

Eğitime inanmış olmaları gerekir.



MESLEK; toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin

gerektirdiği bir işbölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve 

yetenekleri ile toplumsal etkinliklere katılma gereksinimi ve 

toplumun bireyden toplumsal ve ekonomik yaşamda sorumluluk 

yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir 

yaşamsal etkinlik olgusudur.

* toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler

* işbölümü 

* bireyin ilgi ve yetenekleri 

* toplumsal etkinliklere katılma gereksinimi

* toplumun bireyden sorumluluk yüklenmesi talebi

* yaşamsal etkinlik olgusudur.



 TANIMLANMIŞ BİR ALANDA HİZMET VERME

 UZMANLIK BİLGİSİ ve ÖRGÜN EĞİTİMDEN GEÇME

MESLEKİ KÜLTÜRE SAHİP OLMA

* Değerler (Temel inanışlar)
* Normlar (Yol gösterici, düzenleyici)

* Semboller (Ortak iletişimi kolaylaştıran öğeler)

 GİRİŞ DENETİMİ

MESLEK AHLAKI

 ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ

MESLEK KURULUŞLARI

 HİZMET KOŞULLARI

 TOPLUMCA MESLEK OLARAK TANINMA



1. Tüm ülkede en yaygın olarak görülen mesleklerden biridir.

2. Genelde kadınların tercih ettiği bir meslek grubudur. 

3. Daha çok toplumun alt sınıflarından gelenlerin tercih ettiği bir meslektir. 

4. Mesleği terk edenlerin ve mesleğini değiştirenlerin  oranı  yüksektir. 

5. Meslek değiştirme ve terketme yaygın olarak (maaşının düşük olması, 

beklentilerin gerçekleşmemesi gibi nedenlerle) görülmektedir.

6. Öğretmenlik mesleği üyelerinin büyük çoğunluğu devlet memurudur ve

kendi kendilerini yönetme olanakları sınırlıdır. 

7. Öğretmenlik mesleğinin geliri düşüktür.  

8. Öğretmen mesleğinin toplumsal statüsü çok yüksek değildir.



Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenleri

* Öğretmenlik mesleğinde güvenlik fazladır.

* Öğretmenlik,  entelektüel  bir saygınlık taşır. 

* Bazıları için öğretmenlik mesleği,

iktidar arzularının doyum sağlandığı alanı olarak görülür.

* Sürekli olarak çocuklarla ve gençlerle çalışılması ve 

böylece genç kalmak isteği de rol oynamaktadır.



TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

 Öğretmenlik en eski mesleklerden biridir.

 Ülkemizde öğretmenlik mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 Türkiye’de öğretmen yetiştiren ilk kurum 

16 Mart 1848 yılında  açılan Darülmuallimin okuludur.

 1869 tarihli Maarifi Umumiye Nizamnamesi’nin  63. maddesi ile 

öğretmenlik bir meslek olarak resmen tanınmıştır.

 1926 tarihli 789 sayılı Maarif Teşkilatı’na dair Yasa ile 

“Maarif hizmetlerinde asıl olan öğretmenliktir” anlayışı getirilmiştir.

 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile

öğretmenlik, devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili olarak 
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği 
olarak belirtmiştir.



TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

 1973, 1982, 1992 ve 1998 tarihleri, öğretmenlerin yetiştiği 

kurumların yapı, statü ve öğretim süresi yönünden oldukça 
anlamlı ve önemlidir.

 Ülkemizde öğretmenlik mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 1992 yılında çıkarılan bir yasayla her kademede görev yapacak olan

öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim süreleri lisans düzeyine
çıkarılmış ve eğitim fakültelerinin bünyesine alınmıştır.

 1998 yılında yeni bir adım daha atılarak, Eğitim Fakülteleri

yeniden yapılandırılmış, orta öğretim sosyal alanlar kapsamında
yer alan öğretmenlik programlarının kapıları,
Fen edebiyat Fakültelerinin başarılı öğrencilerine de açılmıştır.



ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

Kişisel Nitelikler Mesleki Nitelikler

* Hoşgörülü ve sabırlı olma

* Açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olma

* Sevecen, anlayışlı, şefkatli, neşeli,     

sempatik ve esprili

* Yüksek başarı beklentisi

* Cesaretlendirici ve destekleyici olma

* Çocukları sevme

* Gayretli ve onurlu 

* Moral değerleri yüksek

* Soğukkanlı, dengeli ve güvenilir

* Eşitlikçi, demokratik ve istekli

* Sorumluluk sahibi ve dürüst olmalı

* Genel kültür

* Konu alanı bilgisi

* Mesleki beceri ve yeterlikler



MEB - ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

A- KİŞİSEL ve MESLEKÎ DEĞERLER - MESLEKÎ GELİŞİM 

B- ÖĞRENCİYİ TANIMA

C- ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

D- ÖĞRENMEYİ, GELİŞİMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

E- OKUL, AİLE VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

F- PROGRAM ve İÇERİK BİLGİSİ



MEB - ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

A -KİŞİSEL ve MESLEKÎ DEĞERLER - MESLEKÎ GELİŞİM

Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. 

Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini 

dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba 

harcar. 

Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi 

davranışlarında gösterir. 

Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden 

yararlanır. 

Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. 

Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin 

rol oynar. 

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.) izleyerek 

bunlara uygun davranır.
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B. ÖĞRENCİYİ TANIMA

Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi,  istek ve ihtiyaçlarını 

bilir,  geldiği ailenin ve çevrenin sosyo - kültürel ve ekonomik 

özelliklerini tanır. 

C. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ:

Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. 

Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.
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D. ÖĞRENMEYİ, GELİŞİMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. 

Öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini 

sağlar. 

Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, 

veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır.

E. OKUL, AİLE VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ve 

ekonomik özelliklerini tanır.  

Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimi ile ilgili 

çalışmalara katılmaları yönünde teşvik eder.
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F. PROGRAM ve İÇERİK BİLGİSİ

Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve 

ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke 

ve tekniklerini bilir ve uygular. 


