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 Eğitimcilerin birincil görevi öğretmektir.  

 Öğretmek ise bir sanattır !  

  öğretme sanatı da geliştirilebilir  

 

 Eğitilmiş bir eğitimci 

 bildiklerini aktarmada çok daha başarılı 

 eğitim alanların beklentilerini daha etkin şekilde karşılar 

 

  Etkin eğitimler verebilmek  

     etkin eğitici olabilmek için  

              bilgi ve beceriler güncellenmeli ve geliştirilmeli 



 "Öğretim üyesi olduğum zaman, o ana kadar hiç eğitimini 

almadığım, hiç merak edip ilgilenmediğim bir işi yapmak 

zorunda kalacaktım, eğiticilik.  
 

 

 

 

 "Öğretim üyeleri zaman içerisinde, denem- yanılma yoluyla, 

bazı öğrencileri telef etme pahasına eğiticilik işlevlerini 

öğreniyorlardı veya öğrenemiyorlardı. " 
 

 Demirel Yılamz E.Yüksek Öğretim eğiticileri ve yetişkinlik döneminde öğreten ve öğrenen herkes için EĞĠTĠCĠ CEP KĠTABI. Yenilenmiş 2. 

Baskı.Türk Tabipleri Birliği, Ocak 2001. 



 Klinik eğiticiler, Öğretmeyle ilgili temel bilgi kaynaklarının 

kendi öğrencilikleri sırasında izledikleri hocaları olarak 

tanımlamışlardır 

 

 

Sık kullanılan diğer bir kaynağın ise öğretim üyelerinin kendi 

eğitim deneyimleri ve bu deneyim üzerine düşünmeleri 

 

"Bu anne-baba olmak yada cinsel eğitim gibi bir şey, başına 

gelir ve yaparsın" 

 

              eğiticiler, eğiticiliği kendi çabalarıyla öğrenmekte 

Irby DM, Models of Faculty development for problem-Based learning. Advances in health sciences Education,1996:407-13. 
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 Eğitim; Eski yunan dilinde, eğitim bilimi = Pedagoji,  

 

 Sözlük temeli 

 

 Pedogoji, çocuklara öğretme, yol gösterme bilim ve sanatı 

  Eski yunanda çocukları okula götürüp getiren kölelere= pedagog2 

    Paid=çocuk, agogus= yol gösterme/rehberlik etme 

 

 Androgoji, yetişkin öğrenmesine yardım etme bilim  ve sanatı 

 yunanca "andr =yetişkin , agogos= rehberlik"1 

 1-Özdemir Turan S. Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2) 25-28,2003. 



Eğitim 
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 "Bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve 
istendik değişmeler meydana getirme  süreci"  

  Demirel Ö. Eğitim Sözlüğü. Pegem yayıncılık, 2001, s:42. 

 

 Eğitim bilimciler  eğitimi  

     "birey davranışlarında istenilen değişiklikler oluşturmak amacıyla, 
öğrenci ve eğiticinin kendi istekleriyle katıldığı bir süreç"  

 

 

 Biyolojik olarak  

  "çeşitli içsel ve dışsal uyarılar sonucu, beyinde biyokimyasal 
değişiklikler oluşturma süreci"    
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Edinim/Davranış 

tüm etkinlikleri 

Yaşantı 

Bireyde iz bırakan, 
davranış değişikliği 
oluşturan etkinlikler 

Ġstendik 

Belirlenen  

hedef /amaca ulaşma 

Süreç 

Belirli bir plana uygun, 
belirli bir sonuca varacak 
biçimde düzenlenmesi 
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Eğitim 

Formal Eğitim 

Örgün Eğitim Yaygın Eğitim 

Ġnformal Eğitim 

Ġnformal Eğitim 

Okul eğitimi 

-Resmi 

-Zamanı 

-Süresi 

-Yaş grupları 

-Öğretmenler 

-Sonuçta diploma 

Halk eğitim merkezi/ 

Hizmetiçi eğitim/ 

Mesleki eğitim.. Vb 

 

-Planlı, 

-Zamanı, yeri belirli 

-Yaş grupları değişken 

-Usta öğretici 

-Sonuçta sertifika 

Yaşam içerisinde  

kendiliğinden olan eğitim 
-Plansız 

-Proğramsız 

-Kontrolsüz 

-Değerlendirme yok 

 

 



 Özdemir Turan S. Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2) 25-28,2003. 

Eğitim 

Öğrenen Eğitimci 

Çevre Müfredat 

Dört farklı bileşeni olan kompleks bir süreç olarak tanımlanmaktadır 



Öğretim 
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 Bilgi, beceri ve tutum değişikliğinin planlı ve programlı bir 

şekilde eğitim ortamında yapılması     

 

 

 Eğitimin okullarda planlı, programlı ve profesyonel kişiler 

tarafından verilen bölümü 

 

 

 Öğretim, öğrenmeyi gerçekleştirdiği sürece bir eğitim değeri 

 



İyi eğitici..1960’lar 
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Öğrenciyi motive etme 

Bilgi verme/sunma 

Öğrenci katılımını yönetme 
.becerilerine sahip kişi 



İyi eğitici   günümüzde.. 

Gruppen LD.,Frohna Az,Anderson RM, Lowe KD. Faculty Development for Educational Leadership and 

Scholarship. Academic Medicine,2003.78:137-41. 

1-Öğrenme ile ilgili konular 
Probleme Dayalı Öğrenme(PDÖ) 

-öğrenmeyi öğrenme 

-Bağımsız çalışma 

-Sorgulama 

-Problem çözme   becerilerinin kazandırılması 

Kendi kendine öğrenme 

2-Araştırma becerilerini geliştirme 

3-Eğitimde lider yetiştirme 



Yetişkin eğitimi 

 Yüksek öğretim kurumlarında verilen mezuniyet  öncesi ve mezuniyet sonrası 

eğitim , yaşam boyu sürekli eğitim  yetişkin eğitimi ilkeleriyle yapılandırılmalı 

 

 Yüksek öğretim öğrencisi  

  bağımsız, 

   kişiliğini kazanmış,  

  bilgi ve deneyim birikimi olan,  

  kendi sorunlarının, gereksinimlerinin, ilgilerinin farkında bireyler  

  olarak kabul edilmeli ve  

   yetişkin eğitimi ilkelerine göre eğitilmelidir 



Yetişkin Eğitimi (Androgoji), 

David M K. ,Applying educational theory in pratice.BMJ;326:2003,213-216. 

Malcolm Spered Knowles, (1913-1997)      ABD yetişkin eğitimi, 

 

 

 “andragoji” modern kuramını geliştirdi 

  5 Varsayım, 7  ilke 

 

 “yetişkinlere yardım etme sanatı ve bilimi” olarak tanımladı 

 

 

  Eğitimcilerin,  öğrenmeyi öğretmeleri ilkesi  



Yetişkin Eğitimi (Androgoji) 

Akademisyenler ve uygulayıcılar 

arasındaki  fark, teorilerin 

“fildişi kuleye” ait olduğu ve 

pratiğe uygun olmadığı şeklinde 

algılanmakta 

David M K. ,Applying educational theory in pratice.BMJ;326:2003,213-216. 

“iyi bir teoriden daha pratik bir şey yok”  



Yetişkin Eğitimi (Androgoji) 
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 Malcolm Knowles 

  Yetişkinlerin  

nasıl öğrendiği,  

öğrenmeye karşı tutumları ve  

öğrenme motivasyonları 

                    hakkında beş varsayım  

 



Yetişkin Eğitimi (Androgoji) 

David M K. ,Applying educational theory in pratice.BMJ;326:2003,213-216. 

*Yetişkin bağımsız ve kendi kendine öğrenir 
  
- Öğretme ve öğrenme, öğrencinin kontrolü dahilinde  olacak şekilde 

organize edilmeli 

- Öğrenmeye hazır olması gerekir 

 

*Yetişkinler çok fazla tecrübeye sahip oldukları için 

kendileride öğrenme kaynağıdır(deneyim yada yaşantı varsayımı) 

 
- Yetişkinin geçmişte ki deneyimleri ile yeni bilgi ve becelerin uyum içerisinde  

olması, yetişkinlerde güveni ve   öğrenmeyi artırır. 

- Yetişkinde bireysel farklılıklar: ilgi, gereksinim, öğrenme biçimi 



David M K. ,Applying educational theory in pratice.BMJ;326:2003,213-216. 

*Yetişkinler günlük yaşamlarında işe yarayacak 

bilgi ve becerileri öğrenmeye daha fazla değer 

verirler (öğrenme gereksinim varsayımı) 

 
-Yetişkinlerde –yaşam merkezli- öğrenme yaklaşımı vardır 

 

-Bu bilgi ve beceri hayatta nasıl işlerine yarayacak 

 

-Öğrenim amaç ve hedefleri belirtilmeli 

  

*Problem/sorun odaklı yaklaşıma konu odaklı 

yaklaşımdan çok daha fazla ilgi duymaktadırlar 
(öğrenmeye yönelim varsayımı) 

 

-Yetişkin öğrenmesi daha çok sorun ve yaşam odaklı 

 

Yetişkin Eğitimi (Androgoji) 



David M K. ,Applying educational theory in pratice.BMJ;326:2003,213-216. 

*Yetişkinler öğrenme için dıştan gelen dürtülerden 

daha çok içten gelen dürtü ile motive olur. 
 

 
- Yetişkin öğrenmeye motive olmalı 

 

- Yetişkin 

- Bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünmeli- eğitilebilir dönem- 

- Bilginin nerede işine yarayacağını bilmeli 

Yetişkin Eğitimi (Androgoji) 



 

 

 

Daha sonra Malcolm Knowles 

 

Yetişkin  öğrenmesi ile ilgili olarak  

 

 

         yedi androgojik öğrenme ilkesini geliştirmiş 

 



Eğiticilik  uygulamalarında rehberlik edecek ilkeler 

1-Yetişkinler güvende ve rahat hissettikleri 

ortamda kendilerini daha iyi ifade ederler 

 

Öğrenme için olumlu eğitim ortamı 

hazırlanmalıdır 

 

 



Eğiticilik uygulamalarında rehberlik edecek ilkeler 

2-Öğrenme, gerçek yaşam problemlerini 

anlama ve çözme ile yakından ilişkili olmalıdır. 

 

 

3-Öğrenicilerin mevcut bilgi ve tecrübelerinin 

yeni öğrenme durumları için önemlidir ve 

dikkate alınması gerekir 

 



4-Öğrenimlerinde, öğrenenlere kendini öğrendiklerini 

kullanma fırsatı ve desteği verilmelidir. 
 

 

5-Öğrencilere uygulama için fırsat ve destek 

verilmelidir 
 

 
 Kendi kendini değerlendirme 

 Öğretmenler ve arkadaşları tarafından yapıcı geri bildirim 

Eğiticilik  uygulamalarında rehberlik edecek ilkeler 



6-Öğrencilere uygulamaları hakkında düşünmeleri için fırsatlar 

verilmelidir. 

Yeni bakış açıları ve seçenekler geliştirmek için kendi 

performanslarını analiz etmeyi ve değerlendirmeyi içerir. 

 

 

7-Tıp eğitiminde Rol model kullanımının öğrenenler üzerinde 

etkisi büyüktür. 

İnsanlar öğretildikleri şekilde öğrettikleri için, yeni eğiticilerin 

bu modellemeleri öğrencileri ile birlikte yapmalıdır. 

Eğiticilik uygulamalarında rehberlik edecek ilkeler 



Öğrenme Kuramları 

Mıdık Ö,Durak H.İ,Tıpta iyi ve etkili bir öğretme içinöğrenme kuramlarından çıkarılabilecek bazı ipuçları.Tıp dünyası.2008;27:1-11. 



Öğrenmenin gerçekleştiği zihinsel alanlar 

 

Öğrenme üç  zihinsel alanda gerçekleşmekte 

 

1-Bilişsel alan da öğrenme (bilgi öğrenme) 

 

2-Devinişsel alan da öğrenme (beceri öğrenme) 

 

3-Duyuşsal alan da öğrenme (tutum öğrenme) 



Eğitici gelişim Proğramları ve Amaçları 

27 

Öğretim üyelerinin  

 

 yetkinliklerinin gelişmesine ve üretkenliklerini artırmalarına 

destek olarak eğitici rollerinde mükemmelleşmelerini sağlamak 

 

 eğitim proğramını  iyileştirerek sürekli öğrenmeyi desteklemek ve 

ödüllendirmek 

Wilkerson L, Irby DM, Strategies for Improving Teaching Practices: A Comprehensive Approach to Faculty Development Academic Medicine, 1998.73 

(April 1998 No:4):387-96. 



Kapsamlı  eğitici gelişimi 

Irby DM, Models of Faculty  Development for Problem-Based learning.Advences in Health sciences Education,1996.1:69-81. 

Eğitici gelişim proğramlarının bileşenleri 



Eğitsel/Öğretsel gelişim 

 Amaç: özgün eğitim becerileri kazandırma 

 Sunum ve tartışma yönetme becerileri 

 

 Hasta bakımı sırasında eğitim 

 

 Eğitsel planlama ve gözden geçirme becerileri 

 

 Değerlendirme, geri bildirim ve not verme becerileri 

 

 Bilgi tekonolojisi becerileri 



Mesleksel gelişim 

 Akademisyenliğe  özgü mesleksel bilgi ve becerilerin kazanılması 

 Akademik ortamın gerekliliklerinin, değerlerinin ve normlarının anlaşılması 

 Kendi değerleri, normları ve beklentileri paylaşılmalı, kurumun norm ve 

değerleri aktarılmalı 

 

 Deneyimli ve bilgili öğretim üyeleriyle birlikte yerel ve ulusal işbirliği 

ağlarına dahil olunması sağlanmalı 

 

 Akademik ilerleme aşamalarının nasıl gerçekleşeceği tanımlanmalı 

Vatansever K.,Durak Hİ., Tıpta eğitici gelişimi nasıl örgütlenmeli:Öğrenme kuramları, Temel kavramlar,Uygulamalar ve örnekler eşliğinde bir derleme. Tıp 

eğitimi dünyası.2007,24:28-38 



Liderlik ve yönetim becerileri gelişimi 
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 Eğitim proğramlarının geliştirilmesinde sorumluluk alacak 

 İşbirliği kuracak, destekleyecek liderlere ihtiyaç vardır 

 
 Makale yazma, yayınlama, ekip çalışması, meslektaşlar arası iletişim ve 

işbirliği sağlamalı 

 

 Eğitim becerileri etkinliklerine yer vermeli 

 

 Kurs, satj, eğitim komitesi başkanlığı,öğrenci ve genç öğretim üyelerine 

danışmanlık için liderlik gelişimi olanağı  

 

 Öğretim üyesinin bireysel gelişiminden kurumsal gelişmeye ilerleyen 

etkinlikler 

 

 Çatışma yönetimi ve finansal yönetim konularını içermeli 



Örgütsel gelişim 

 Eğiticilerin çalıştıkları kurumunda kendini sürekli yenileyen bir yapı 

 

 haline getirilmesi 

 

 Eğitim proğramının tüm kurumun işbirliği ile yönetilmesi 

 

 

 

 Öğretim üyelerinin eğitim sorumluluklarını tanımlayan ve davranışlarına 

rehberlik etmeyi amaçlayan kurumsal yönergeler 



Eğitici gelişiminde yenilikçi yöntemler 

Vatansever K.,Durak Hİ., Tıpta eğitici gelişimi nasıl örgütlenmeli:Öğrenme kuramları, Temel kavramlar,Uygulamalar ve örnekler eşliğinde bir derleme. Tıp 

eğitimi dünyası.2007,24:28-38 



Öğretim Yöntem ve Teknikleri 
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A- Öğretim Yöntemleri: 

• Düz anlatım. 

• Tartışma. 

• Örnek olay. 

• Gösterip yaptırma. 

• Problem çözme. 

• Bireysel çalışma. 

B- Öğretim Teknikleri: 

• Soru cevap. 

• Beyin fırtınası. 

• Gösterim (demonstrasyon). 

• Oyunlaştırma. 

• Benzeşim (simülasyon). 

• Oyun. 

• Küme çalışması. 

• Mikroöğretim. 

• Bireyselleştirilmiş öğretim. 

• Bilgisayar destekli öğretim 

 
. 



Eğiticilerin Eğitimi sürecinde  

 Uygulanması önerilen beş temel basamak (Weimer) 

Roebertsen H,Schreurs M L,(1998).Faculty development project in a faculty of HealhtySciences. State of teh art after two years.Meeting of the early-sing’s 

Higher education and teacher education, leiden 

 Eğiticiler kendi eğitici özelliklerini gözden geçirmeliler 

 

 Diğer kişilerin düşünceleri dikkate alınmalı 

 

 Değişiklikler hakkında karar verilmesi 

 

 Uygulama 

 

 Değişikliklerin değerlendirilmesi 



Teori ……………….Pratik 

Öğretim 

proğramı 

 

Öğretme 

Teknikleri 

 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 

Klinik 

Uygulama 

ortamı 

 

Öğretmen 

En iyi 

Uygulamalar 

 

Sonuç 

Bilgi 

Öğrenme 

deneyimleri 

Öğrenci 

Ġyileştirilmiş  

sonuç 

Beceri 

Tutum 

Öğrenme  

Deneyimleri 



Eğiticilerin Eğitimi Kavramsal Modeli 
37 

Eğitimci 
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