
• Sistem, ortak yönleri olan bir seri ünitenin karşılıklı ilişki ve etkileşimidir.

• Eğitim Sistemi

- İnsanlardan oluştuğu için toplumsal.
- Topluma hizmet etmek için kurulduğu için de açık bir sistemdir.

• Böylece insan davranışlarını istendik yönde değiştirmek için düzenlenip işe konulan eğitim, 
toplumsal açık bir sistemdir ve her biri, toplumsal açık bir sistem olan örgütlerden oluşur.

• Kişide bulunması istenilen davranışlar eğitimin hedefleridir. 

• Eğitim, toplumsal sistemin bir alt sistemidir.

- Toplumsal sisteme bağlı olan diğer alt sistemler ekonomi, siyaset, töre, gelenek, görenek, spor, 
felsefe, din ve inanç, iletişim, moda, güzel sanatlar, bilim ve teknik, nüfus ve yerleşim vb. gibi 
sistemler, eğitim sistemini, eğitim sistemi de onları etkiler ve değiştirir.

Eğitim sistemi, girdiler, çıktılar ve dönütten oluşan açık bir sistem olarak ele alınabilir.

1) Girdiler: Bir sistemin hedeflerini gerçekleştirmesi için, dışardan alınan ve gerekli olan tüm 
değişkenlerdir. 

- Eğitim sisteminin girdileri, öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti, yatırım, yeni personel, yeni araç-gereç, 
yiyecek, içecek, giyim, kuşam, enerji ve yeni bilgiden oluşabilir.

2) İşlemler: Girdilerin hedefleri doğrultusunda, uygun ve etkili kimyasal, fiziksel, zihinsel ve 
işlemsel süreçlerin kullanılarak biçimlendirildiği bölümdür. Eğitim sisteminde işlemler şu 
değişkenlerden oluşabilir,

- Ünite sırası ve niteliği.
- Pekiştireç, dönüt, düzeltme ve ipucu.
- Öğrenci katılganlığı.
- Araç ve gereçler.
- Öğretmen, öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve teknikleri .
- Zihinsel süreçler.
- Öğretme ortamının fiziksel koşulları.
- Zaman, sevgi.
- Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme.

3) Çıktılar: Ölçme ve değerlendirme sonucu belirlenir. Sistemin hedeflerini ne derece 
gerçekleştirildiğini belirlemek için yapılan her türlü etkinliği kapsar. Bu tür etkinliklerin 
sonucunda şu çıktılar ölçülebilir,

- Öğrenci sayısı, onun yaşı ve cinsiyeti.
- Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel erişisi.
- Beklenmedik; fakat istendik davranışlar. Beklenmedik ve istenmedik davranışlar.
- Okulda yapılıp ortaya konulan ürünlerden elde edilen kazanç.
- Yeni deneyim.

4) Dönüt

• Bir açık sistemin dördüncü öğesi dönüttür.

• Sisteme her işlemin sonunda bilgi vermek, yani sonuçların bilgisini gerekli yer ve zamanda sisteme 
ulaştırmak olarak tanımlanabilir.

• Sistemin içindeki her türlü değişimi, işleyen ya da işlemeyen öğeleri sisteme bildirerek, gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını, sistemdeki dengesizliğin giderilmesini, sistemin yeniden tutarlı bir 
biçimde işlemesini sağlayıcı bir rol oynayabilir.
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