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Ö ğ renme Çıktıları 

– Yetişkin kavramını kendi sözcükleriyle tanımlayabilme. 

– Yetişkinlerin özelliklerini sıralayabilme. 

– Yetişkin gelişim görevlerine örnek verebilme.   

– Yetişkin eğitimini tanımlayabilme. 

– Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini örneklendirebilme.  

– Yetişkin eğitiminin temel varsayımlarını sıralayabilme. 

– Yetişkin eğitimin süreç özelliklerini açıklayabilme. 

– Yetişkinlerin eğitimlere katılma nedenlerine örnek verebilme. 

– Yetişkinlerin eğitime katılımını engelleyen etmenleri açıklayabilme. 

– Yetişkin öğrenen tiplerini tanıyabilme. 

– Yetişkin eğitimcisinin özelliklerini kavrayabilme. 

– Yetişkin eğitimini öğrenme kuramlarıyla ilişkilendirebilme. 
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Gİ Rİ Ş 

Yetişkin Kimdir? 

Size göre hangi niteliklere sahip bireyler yetişkindir? Yetişkin kavramını nasıl tanımlarsınız? 

Yetişkin: Yetişkinliğin psikolojik, biyolojik, yasal, toplumsal ve kronolojik (yaş) yönü 

Biyolojik 

Türünü devam ettirebilecek olgunluktaki kimse.  

Psikolojik  

Yaşamının sorumluluğunu üstlenmiş, kararlarını verebilen, kararlarının 

sonuçlarını kabullenebilen, öz yönetimli benlik kavramını oluşturmuş kişi.  

Yasal 

Oy kullanma, sürücü belgesi alabilme vb. hakları elde eden kimse. 

Toplumsal  

Tam zamanlı çalışan, anne-baba olma sorumluluğunu üstlenebilen kimse. 

Kronolojik 

20-30’lu yaşlar genç yetişkin,  40-50’li yaşlar orta yetişkin,  60 ve üzeri ise yaşlı. 

 

Yetişkinlerin Özellikleri 

15-30 yaş 

– Cinsel konulara ilgi duyar. 

– Özgür olma istekleri yoğundur. 

– Mesleki alanlara yönelme istekleri vardır. 

– Hastalık ve ölüm gibi konulara ilgileri azdır. 

– Hareket yeteneklerinde çabukluk ve dinamiklik vardır. 

– Davranışlarında bütünlük ve ileriye dönüklük vardır. 

– Seçicilik özelliği vardır. 

– Spor, gezi, edebiyat, felsefe ve din gibi konulara ilgi duyar. 

– Evlenme isteği duyar. 

– Çeşitli faaliyetlere katılma ve bundan tatmin olmayı ister. 

30-45 yaş 

– Yaşamının en olgun dönemidir. 

– Meslek yaşamında ve mesleki faaliyetlerde en verimli dönemdir. 

– Liderlik dönemidir. 

– Denge ve uyum önemlidir. Uyum, sosyal alanda öne çıkar. Meslekte yükselme 

ve ilerleme isteği görülür. 

– Sosyal faaliyetler yoğundur. 

– Sevgi ihtiyacı aile (eş ve çocuklar) tarafından sağlanır. 

45-60 yaş 

– Biyolojik olarak gerileme dönemidir. 

– Sağlık problemleri hız kazanır. 

– Sorumluluk duyguları artar. 

– Sık sık kendini, işini, yaşamını, eşini, çocuklarını eleştirir. 
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– Kadın yetişkinler bu dönemin başlangıcında bunalıma girer, çalışmayanlarda 

veya bir işle uğraşmayanlarda daha çok görülür. 

– Heyecan ile bunalım bir arada görülür. Huysuzluk, can sıkıntısı, şikayet etme 

sık görülür. 

– Çocuklarının evden uzaklaşmasını ister. Ancak torunları zevk verir 

– Eski ilgiler yeniden anlam kazanır. 

– Bazı yetişkinler ürün vermeye başlar; mesela icat yapma, eser yazma, tamir 

yapma vb. 

– Mali durumları iyiyse geleceğe huzur ve güvenle bakarlar. 

– En büyük tatminkarlıkları; arkadaşlık ve hizmet duygusudur. 

Fiziksel 

– Fiziksel Dayanıklılık: 25-30 yaşlarında kas gücünün en üst düzeyine ulaşılır. 

Altmış yaşına kadar da %10’u yitirilir. Bundan sonraki yıllarda kas gücündeki 

azalma daha hızlıdır. 

– Sinir Sistemi: Sinir sisteminin işleyişinde, sonraki yıllara kadar belirgin olarak 

gözlenemeyen yavaş bir düşüş vardır. Yaşla birlikte tepki süresi artar; yani bir 

duyu organıyla bir uyaranın alınışı ve buna yanıt veriş arasındaki süre artar. 

– Görme Yeteneği: Göz bebeğinin çapı yaşla birlikte daralmaya başlar ve göze 

giren ışık miktarı azalır. İyi aydınlatılmamış yerlerde görme güçlüğü oluşur. 

– 40-45 yaşlarından sonra daha az okuma ödevi verilmesi uygun olduğu 

düşünülür. 

– İşitme Yeteneği: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak yetişkinin işitme gücünde de 

azalma olmaktadır. 

– Yetişkin konumundaki öğrencinin, öğreticinin dudak hareketlerini görmesi 

sağlanmalı, görsel-işitsel araçlar kullanılmalı. 

– Beden Sağlığı: Beden sağlığı orta yaşların önemli bir sorunu olarak ortaya çıkar. 

İnsanlar yetişkinlik yıllarında daha fazla kronik (müzmin) hastalıklar yaşamaya 

başlar. 

Psikolojik 

– Zekâ: Akıcı ve birikimli zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli zekâ kişinin 

eğitimine, tecrübesine bağlıdır. Akıcı zekâ yetişkinlikte yaşla birlikte azalmaya 

başlarken, birikimli zekâ gelişimini sürdürür. 

– Benlik Algısı: İnsanın kendisi hakkındaki görüşüdür. İnsanın çevresiyle 

etkileşimine dayanarak gelişir. Yetişkin insan, yetişkinliğine kadar geçen sürede 

çevresinden aldığı tepkilerle, başarı ve başarısızlıkları ile «Ben kimim?» 

sorusuna cevap bulmuş bir kimsedir. 

– Zaman Algısı: İnsan için hayat 21 yaşında ileriye doğru uzanan bir süreçtir. 

Yetmiş yaşında ise hayat daha çok anılarda kalan bir geçmiştir. Otuz yaşlarında 

iken genç yetişkinler zamanın sınırsız olmadığını; zaman geçtikçe işte, ailede ve 

hayatın diğer alanlarında seçim imkânlarının giderek azaldığını kavrar.   
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Toplumsal 

– Üretkenlik: Yetişkin insan üretken olmak ister. 

– Yakınlık: Bir başkası ile paylaşabilme ve bir başkasını sevebilme özelliğidir. 

– Diğer İnsanları Düşünme: Yetişkin kişi kendisi kadar, hata kendisinden daha 

fazla diğer insanları düşünmeye başlar. 

– İlgilerde Derinleşme: Ergenlikteki dağınık ilgiler, yetişkinlikte daha az fakat 

daha derin ilgilere dönüşür. 

 

Yetişkinlerin Gelişim Görevleri (Havighurst, R. 1972) 

“Değişen rollere ve umutlara karşılık verme sorumluluğu” 

Genç Yetişkinlik 18-35 

– Eş seçme 

– Erkek ya da kadın sosyal rollerini üstlenme 

– Eşle birlikte yaşamayı öğrenme 

– Aile kurma 

– Çocuk yetiştirme 

– Ev ile ilgili işleri yürütme 

– Çalışma hayatına / bir mesleğe başlama 

– Yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme /üstlenme 

– Uygun bir sosyal grupla kaynaşma 

Orta Yaşlılık (36-60) 

– Toplumun bir üyesi olarak yetişkinlere özgü sorumlulukları yerine getirebilme 

– Ekonomik yaşam düzeyine erişme ve sürdürme 

– Çocukların sorumlu ve mutlu yetişkinler olmalarına yardımcı olma 

– Yetişkinlere özgü boş zaman faaliyetleri geliştirme 

– Eş ile özdeşleşme,  

– Orta yaşlı olmanın getirdiği bedensel değişiklikleri kabullenme ve 

değişikliklere uyum sağlama 

– Yaşlanan ana- babaya uyum sağlama 

Yaşlılık (60>) 

– Bedensel güçte ve sağlıktaki gerilemelere uyum sağlama 

– Emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama 

– Eşinin ölümüne uyum sağlama 

– Kendi yaş grubu ile açıktan ilişki kurabilme 

– Sosyal ve yurttaşlıkla ilgili yükümlükleri yerine getirme 

– Tatmin edici fiziksel yaşam koşulları oluşturma 
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Yetişkin Eğ itimi 
Androgoji 

Tanımı 

– Yunanca’da andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden türemiştir. 

– Yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı. 

– Yetişkinlerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, teknik veya 

mesleki yeterliliklerini iyileştirmelerine, tutum ve davranışlarını hem kişisel 

gelişme bakımından, hem de dengeli ve bağımsız bir toplumsal, ekonomik ve 

kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine olanak sağlayan 

düzenli eğitim süreçleri. 

 

İlkeleri 

– Yetişkinler eğitimlerinin planlanması ve değerlendirilmesinde yer almalıdır. 

– Deneyim (hatalar dahil) öğrenme faaliyetlerinin temelini oluşturmalıdır. 

– Yetişkinler işleriyle ya da kişisel yaşamlarıyla ilgili ve etkisi olan konuları 

öğrenmeye ilgi duyar. 

– Yetişkin öğrenmesi, içerik odaklı olmaktan çok problem-merkezli 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Varsayımları 

Benlik Kavramı - Dayatmaya karşı direnç 

– Olgunlaştıkça kendi kendini yöneten bir kişiye dönüşme 

Öğrenen Deneyimi - Deneyim = Ben 

– Olgunlaştıkça artan deneyime sahip olma 

Öğrenmeye Hazırlık - İşe yararsa hazırım! 

– Sosyal rollerin gelişimsel görevlerine yönelme 

Öğrenme Yönelimi - Yaşam –sorun– görev 

– Bilginin ertelenen uygulaması yerine uygulamanın aciliyetine doğru 

dönüşüm… Problem merkezli uygulamalar 

Öğrenmek İçin Güdülenme– İçsel güdülenme 

– Olgunlaştıkça içsel olarak daha çok güdülenme 

Bilme Gereksinimi - Niçin öğreniyorum? 

– Öğrenmenin değerini ve neden öğrenilmesi gerektiğini bilme ihtiyacı.  
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Yetişkin Eğ itimi Sü reci 

Süreç Özellikleri 

Özerklik ve Öz-Yönetim 

– Yetişkinler kendilerini özerk hissetmeye ve öz yönetimli öğrenmeye ihtiyaç 

duyarlar. 

– Kendi öğrenme sürecini kontrol etmeyi, kendi öğrenmesinde sorumluluk 

almayı isterler.  

İsteklilik 

– Yetişkinler öğrenmeye istekli olmalıdır. 

– Verilen eğitim ilgi alanlarını karşıladığında da isteklilik düzeyi artmaktadır.  

– Yetişkinler çocuklardan daha çok içsel motivasyona sahip kişilerdir.  

Önbilgi ve Yaşam Deneyimi 

– Yeni bilgi ele alınırken yetişkinlerin önbilgi ve deneyimleri dikkate alınmalıdır. 

– Öğrenme, yetişkinlerin önbilgi ve deneyim tabanına bağlanmalıdır. 

– Katılımcıların konuyla ilgili deneyim ve önbilgileri açığa çıkarılmalıdır. 

– Kuramlar ve kavramlar katılımcıların deneyimleriyle ilişkilendirmelidir. 

Özgüven 

– Yetişkinler öğrenebileceklerinden emin olmalı, başarılı olabileceklerine 

inanmalıdır.  

Hedef Yönelimli Olma 

– Ne öğreneceklerini ve neden öğrenmek zorunda olduklarını bilmek isterler. 

– Onlar için öğrenme hedefleri açık olmalıdır.  

– Eğitimin hedefleri önceden yetişkin öğrenenlerle paylaşılmalıdır. Eğitimin 

hedefleri paylaşıldığında onların hem eğitimi sahiplenmeleri hem de eğitimin 

sonunda neyi, neden öğreneceklerini belirlemelerine yardımcı olunur.  

Pratik Olma ve Öğrenilenleri İlişkilendirme 

– Yetişkinler, öğrenmenin konuyla ilgili, probleme yönelik ve uygulamalı 

olmasını önemli bulur. 

– Yetişkinlerin öğrenmek için bir nedeni olmalıdır.  

– Öğrenilenler uygulanabilir olmalı ve meslek ya da işe aktarılabilir olmalıdır.  

– Verilen eğitimin kendilerine yardımcı olacak yönlerine odaklanırlar. 

– Öğrenme deneyimi onlara değer katmalı, diğer görev ve sorumluluklarına 

aktarılabilir olmalıdır.  

Saygı 

– Elbette tüm öğrenenlere saygı duyulmalı, ancak yetişkin öğrenenlere saygı 

duymanın ayrı bir önemi olduğu unutulmamalıdır. 

– Onların deneyimlerine değer verilmeli, düşüncelerini özgürce ifade etmelerine 

izin verilmelidir.  
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Yetişkin Ö ğ renenler 

Eğitime Katılma Nedenleri 

Entelektüel 

– Bilişsel ilgi: Bilgilerini arttırma, beyni aktif tutma, yeni şeyler öğrenmeye 

meydan okuma...  

Kişisel 

– Yaşamı farklı yönlere taşıma, kişisel tatmin... Sosyal ve duygusal çıkarlar… 

Kişisel ilerleme, bir işte daha yüksek statü elde etme, meslekte ilerleme, 

rekabete ayak uydurma… Can sıkıntısını giderme, günlük rutinlere ara verme, 

yeni sosyal ilişkiler kurma…  

Araçsal 

– Dışsal beklentileri karşılama, toplum çalışmalarına ya da gönüllü çalışmalara 

yardım etme, sosyal refahla buluşma (Knowles, 1980, Wang, Lewis ve 

Greenwood, 2012)… 

 

Eğitime Katılımı Engelleyen Etmenler 

Kişisel Faktörler 

– Bilinmeyenden korkma 

– Gülünç olma Korkusu 

– Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu 

– Okuldan hoşlanmama 

– Öğrenmeye karşı olumsuz tutum 

– Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olamama 

– Zihinsel ve fiziksel eksiklikler 

Ev Yaşamı ile İlgili Faktörler 

– Ev işlerinden fırsat bulamama 

– Aile üyelerinden birinin ya da hepsinin karşı koyması 

– Evdeki koşulların, öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması 

Dış Engeller 

– Vardiya çalışması 

– Vücut yorgunluğu 

– Ulaşım zorluğu 

– Ekonomik yetersizlik 
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Yetişkin Öğrenen Tipleri 

Öğrenciler 

– Gerçekten öğrenmeye ilgi duyan, eğitimden yararlanmak isteyen ve 

öğrendiklerini işe transfer etme potansiyeli yüksek kişiler. 

Tatilciler 

– Eğitim bahanesiyle dinlenmek isteyen, eğitim çalışmalarına devamda sorun 

çıkaran, eğitimi önemsemeyen kişiler. 

Mahkûmlar  

– Genellikle eğitim programlarına üstlerinin baskısı yüzünden katılmak zorunda 

kalan, ilgisiz, kızgın ve hatta başkalarının öğrenmesini de engelleyebilen kişiler. 

Zor Katılımcılar 

Ortamı Bozanlar  

– Diğerlerinin dikkatini dağıtan ya da eğitimciyi engelleyen kişiler. 

Kendini Sabote Edenler  

– Kendi öğrenmesini başarısızlık, kötü duruma düşme ya da düşük özgüven 

nedeniyle engelleyenler. 

Engelleyici – Yıldırıcılar   

– Hem öğrenenleri hem de eğiticiyi “öğrenmek zor” diyerek etkileyenler. 

Bilgisiz Tip 

– Ne olup bittiği ile ilgili en ufak fikirleri yokmuş gibi görünürler. 

– Tartışılan konuları ya da soruları tamamen yanlış anlarlar. 

– Sözleri ve yanıtları konu ile uzaktan yakından ilgili değildir. 

Konuşkan Tip 

– Her konuda söyleyecek pek çok sözü vardır. 

– Gruplara liderlik yapmaya gönüllüdür. 

– Sorulara cevap vermek ister, öneriler getirir. 

– Tüm grubun ilgi odağı olmaktan hoşlanır. 

Sessiz Tip 

– Konuşmaya ya da soruları cevaplamaya gönüllü olmazlar. Utangaç ya da grup 

önünde konuşmaktan sıkılıyor olabilir. Sadece dinlemeyi tercih edebilirler. 

Aylak Tip  

– Sürekli konuşurlar ama konuşmaları konu ile ilgili değildir. 

– Ne olup bittiğinin farkındadır ama bilinçli olarak konuyu kendi istediği yöne 

çekmeyi tercih eder. 

Kızgın Tip 

– Açıkça düşmanlık gösterir ve her fırsatta tartışmak ister. 

– Eğiticinin uzmanlığını ve bilgisini sorgular ve söylenenlerin gerçekle ilgili 

olmadığını ileri sürer. Ne yapılırsa yapılsın, sözel tartışmalarda kazanmak ister. 

Her Şeyi Bilen Tip 

– Eğiticiyi alt ederek gölgede bırakmak isterler. 

Olumsuz Tip 

– Sözel ya da sözel olmayan olumsuz davranışlar gösterir. 
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– Genellikle kronik bir olumsuzluk ve her şeyden şikâyet etme eğilimi vardır ve 

olumlu katkı yapmaları söz konusu değildir. 

Umursamaz Tip 

– Tartışmalara katılmaz, olumlu bir katkıda bulunmaz ve hatta eğitimin zaman 

kaybı olduğuna inanır. Çünkü eğitime kendi isteği ile değil, zorunlu olduğu 

için katılmıştır. 

Uyumsuz Tip 

– Doğrudan ya da dolaylı sözler ile çok kişisel ya da kırıcı ifadelerde bulunabilir. 

Kavga etme eğilimindedirler. 

Özel Gereksinimi Olanlar 

Yavaş Öğrenenler  

– Öğrenebilirler ancak daha çok tekrar gerektirir. 

Kuşkulu Acemiler 

– Yapamayacağından endişe duyarlar.  

Öğrenme Güçlüğü Çekenler 

Bozucu – Yıkıcılar 

Süreci Kesintiye Uğratanlar 

– Söz almadan sürekli konuşurlar, öğretim sürecini defalarca keserler. 

– Sınıfta tek kendileri varmış gibi davranırlar. 

– Bütün sorularını, cevaplarını tüm konuşma ve açıklamalarını uzun uzun 

dinlemenizi isterler. 

– Ders planınızda ne olduğunu önemsemez ve diğer kişileri yok sayarlar. 

– İlgisiz sorular sorar, diğerlerinin katılımını ve kendini ifade etmesini engeller. 

Eş-Pilotlar 

– Ders vermek için gerekli her şeyi bildiklerini düşünürler. Siz bir şey önerirsiniz 

o hemen başka şey önerir. Bu kişiler gerçekten deneyimli ve bilgili de olabilir. 

– Öneri ile eleştiri arasındaki farkı bazen gözden kaçırabilir 

– Kendi davranışları hakkında bilinç ve kendini kontrol konusunda yetersiz 

olabilirler. 

Dikkati Dağıtanlar 

Sınıf Palyaçoluğu 

– Sık sık şakalar yaparak sınıfın dikkatini dağıtırlar. Bazı öğrenciler eğlenebilir, 

bazıları da öğrenme zamanının boşa geçirildiğini düşünür. 

Çenebazlık 

– Sürekli yanlarındaki kişilerle konuşma eğilimdedirler.  

Gönülsüz Katılımcılar 

– Sanki eğitici onları bu işe zorluyormuş ve baskı yapıyormuş gibi davranırlar. 

Bir çalışma yapmasını istediğinizde homurdanır veya dik dik bakarlar. “Neden 

yapıyoruz?” diye sorarlar. 

Gözünüze Bakarak Uyuklayanlar 

– Dikkatini toplayamayan katılımcılar, öğrenmeye istekli ve sizi dinler gibi 

göründüğü halde uyuklayabilir. Siz yanından uzaklaştığınızda yapması 

gereken işle değil, kendi istediği şeyle ilgilenir.   
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Yetişkin Eğ itimcisi 

Sizce, yetişkin eğitimini yürüten bir eğitimci hangi özelliklere sahip olmalıdır?  

 

Aşağıdaki Cümleyi Lütfen Tamamlayınız. 

 

Yetişkinlerin eğitiminde görev olan bir eğitimcinin bence … özellik/lere sahip olması oldukça 

önemlidir. Çünkü… 

 

– Kolaylaştırıcıdır. 

– Yetişkin öğrenenleri öğrenme sürecinde aktif kılar. Anlatım yöntemi yerine 

tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası gibi yöntem ve teknikler 

kullanır. 

– Eğitim hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda rehberlik eder. Eğitimin 

başlangıcında hedefleri tanımlar, onlar için anlamlı kılar, yararını gösterir.  

– Etkin dinler, kabul edici ve empatiktir. 

– Yetişkinin öğrenme ortamına taşıdığı deneyimlerin zenginliğini kabul eder. 

Öğreneni değerli görür, duygu ve düşüncelerine saygı duyar.  

– Eğitici öğrenme ortamı değişkenlerini paylaşır, tartışır ve yetişkin öğrenenlerle 

birlikte karar verir. 

– Kaynakları öğrenenlerin deneyimlerine göre kullanır, öğrenmenin anlamlı 

olması için yaşantılarında kullanmalarına yardımcı olur. 

– Öğrenme hedeflerindeki ilerlemeyi belirlemek için ölçme araçlarını ve 

ölçütlerini öğrenenlerle geliştirir, öğrenenlerin kendilerini değerlendirmelerine 

ve geliştirmelerine yardımcı olur. 

– Yetişkini kendi beklentilerini ifade etmesine ve kazanılan başarı seviyesiyle 

karşılaştırmasına yardım eder. 
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Yetişkin Eğ itimi ve Ö ğ renme Küramları 

Araçsal Öğrenme Kuramları  

– Bireysel deneyim (davranışçı ve bilişsel öğrenme) 

– Davranışçı kuramlar: Yetkinlik temelli eğitim programları 

– Bilişsel kuramlar: Öğrenmenin odağı biliş, bilişsel ve psikolojik süreçler, Bilginin 

algılanması ve işlenmesi 

– Deneyimsel öğrenme: Öğreneni öğrenme deneyiminin merkezine koyan uygulamalı 

bir yaklaşım gerektirir. Ancak bireysel bilgileri geliştirmeye odaklandığı ve sosyal 

bağlamı sınırladığı için eleştirilir. Deneyimsel öğrenmenin dört unsuru aktif 

katılım, uygulamaya yansıma, deneyimin kavramsallaştırılması ve deneyimden 

elde edilen bilgilerin kullanılmasıdır. 

Hümanist Kuramlar 

Bireysel gelişimi teşvik eder ve daha öğrenci merkezlidir. Amaç, kendini gerçekleştirme 

potansiyeli olan, kendini yöneten ve içsel olarak motive olan bireyler yetiştirmektir. 

Ancak bağlam, anlam ve bilgiyi oluşturmanın sosyal yönü dışlanır. 

– Öz Yönetimli Öğrenme: Yetişkinler kendi öğrenmelerini planlayabilir, yürütebilir ve 

değerlendirebilir. Özerklik ve öğrenmede bireysel özgürlüğü destekleme 

açılarından yetişkin eğitimine katkıları olmuştur. Ancak ne ölçüde 

gerçekleştirilebileceği şüphelidir. Öğrenmenin sosyal bağlamını dikkate 

almamaktadır. İşbirliğine dayalı öğrenme gibi yöntemlerin değerini hafife almıştır. 

Dönüştürücü Öğrenme Kuramı 

Yetişkinin anlam yapıları, inanç ve varsayımlarına meydan okumak için eleştirel 

düşünmenin nasıl kullanılabileceğine odaklanır. 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

– Öz yeterlik: Karşılaşılabilecek güç durumlara ya da üstlenilecek rol ve görevlere 

ilişkin bireyin kendisine yönelik yargısı, inancı. 

– Öz düzenleme: Bireyin davranışlarını etkilemesi, yönlendirmesi ve kontrol etmesi.  

Motivasyon 

Öz belirleme teorisi… İçsel motivasyon: İçsel motivasyonu sürdürmek için özerklik, ait 

olma ve yeterli olma gereksinimlerinin karşılanması. 

– Tepki Zinciri Modeli: Yetişkinlerin öğrenme projelerine katılmasıyla ilgilidir. Bu 

modelde üç içsel güdülenme faktörü birbiriyle ilişkilidir. Bunlar: öz 

değerlendirme, öğrenenin eğitime ilişkin tutumu, amaç ve beklentilerin önemi. 

Yansıtıcı Düşünme 

Kasıtlı uygulamanın rolü, yansıtma ve geribildirimi hem bilgi hem de beceri 

geliştirmede bir araç olarak kullanmak, öğrencilerin özerk öğrenmelerini geliştirmeleri 

için çok değerli bilgiler vermektedir. Eylem sonrası yansıtma, eylem sırasında yansıtma. 

Yapılandırmacılık 

Bilgi çevreden pasif bir biçimde alınmaz; algılayan birey tarafından etkin olarak 

yapılandırılır. Bilgi bireysel ve sosyal olarak yapılandırılır.  
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Son So z… 

– harmanlanmış öğrenme kullanılabilir. Sınıf dersleri, çevrimiçi derslerle 

karıştırılabilir. 

– Öğrenilenler beklenen sonuçlarla ilişkilendirilebilir. 

– İnformal öğrenme formüle edilebilir. Öğrenmeye güdülenmiş, öz-yönelimli 

yetişkinler öğrenme faaliyetlerinden daha çok faydalanabilir.  

– Uygulamalar için öğrenen toplulukları oluşturulabilir.  

– İçerik önemli bir fikre odaklanan daha küçük öğrenme modüllerine 

dönüştürülebilir. 

– Öğrenme-öğretme süreçlerine mikro öğrenme dahil edilebilir.  

– Yetişkinlerin bireysel öğrenme yollarını keşfetmeleri desteklenebilir.  

– Öğrenme isteklere göre değil, gereksinimlere göre düzenlenebilir. Yetişkin 

öğrenme kuramı ve ilkelerini anlamak, öğrencinin ihtiyaçlarına göre 

uyarlanmış doğru uyum çözümleri önermeyi sağlar. 


