
Formal Eğitim

Planlı eğitim etkinlikleri formal eğitim olarak adlandırılmaktadır.•
Amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır ve öğretim yoluyla 
gerçekleştirilir.

•

Süreçte, bireyde davranış değişikliği meydana getirmek üzere bilinçli, planlı ve kasıtlı bir biçimde 
öğrenme ortamı düzenlenir.

•

Eğitim süreci öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir.•
Süreçte, bireyin davranışları belli amaçlar doğrultusunda değiştirilir.•
Eğitimin başlangıcından bitişine kadar özel bir çevre içinde kontrollü olarak yürütülür.•
Sürecin belli aşamalarında ve sonunda değerlendirme işlemi yer alır.•

İnformal Eğitim

Eğitim Etkinliklerinin bir kısmı amaçlı ve planlı olmayıp, gelişigüzel, kasıtsız olarak düzenlenir.•
Yaşam içinde kendi kendine oluşan bir süreçtir. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu grubun 
üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan yeni şeyler öğrenir.

•

Aile içinde, akran gruplarında, usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar.•
Kontrollü ve planlı olmadığı için, bu eğitim süreci sonunda insanlar farkında olmadan olumlu, istedik 
davranışların yanı sıra, istenmeyen zararlı davranışlar ya da sonuca götürücü olmayan yanlış
davranışlar olarak da öğrenebilirler.

•

Not: Aynı kurum içinde hem formal hem de informal eğitim bir arada gerçekleşebilir.

Örgün Eğitim

Belli bir yaş gurubundaki bireylere, milli eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim 
programlarıyla okul çatısı altında genel ve özel olarak yapılan eğitimdir.

•

Okulöncesi öğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim örgün eğitim sistemini meydana getirir.-
Bu eğitim, belirli yıllara, sömestrlere ayrılmakta ve bu dönemleri başarıyla bitiren öğrencilere bir 
diploma ya da akademik bir derece verilmektedir.

•

Örgün eğitim kurumuna devam eden öğrencilerin belli bir sıra takip etmesi gerekir. Bu sıra sınıf 
sistemi ile belirlenmiştir.

•

Önkoşul niteliğindeki bir örgün eğitim kurumunu başarıyla tamamlayamayan bir öğrenci bir üst 
öğretim kurumuna devam edemez.

•

Yaygın Eğitim

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 
kademelerden birinden ayrılmış olan kişilere ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek 
isteyenlere ilgi ive gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir.

•

Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, hizmet-içi eğitim seminerleri, iş başında eğitim 
uygulamaları, özel kurslar ve özel dershanelerdeki eğitim, özel gençlik programları ve okul dışı
etkinlikler, yaygın eğitime örnek verilebilir.

-
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