
Öğretim:
Hayat boyu devam eden eğitimin bir plan ve program dahilinde yapılmasına öğretim denir. 
Eğitim öğretimi kapsar. 

Öğrenme:
Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliğine öğrenme denir.

Öğretmen:
Öğrenmenin gerçekleşmesi için yapılan etkinliklerdir.

Davranış:

Açık ve Örtük Davranışlar: Yürümek-Sevgi1)
Doğuştan gelen davranışlar: Refleksler2)
Geçici davranışlar: Hastalık rahatsızlık sonucu veya madde, alkol sonucu bir süreliğine 
ortaya çıkan davranışlardır.

3)

Sonradan kazanılmış davranışlar: Eğitim ürünü olan davranışlardır. Okuma yazma, bisiklet 
kullanma, tuvalet alışkanlığı, kılıç kullanma, konuşmaya başlama.

4)

Uyarıcılara karşı verilen tepki. Eğitimin açısında davranışların gözlenebilir, ölçülebilir olması
gerekir. 4'e ayırabiliriz.

Eğitimde Neden Tarihsel Temeller Önemli:  Beşikten mezara kadar giden bir süreç. 
Göçebe toplumlarda çevre, okul veyetişkinler bireyler birer öğretmendir. 
Yerleşik Toplum: İlk yerleşik hayata geçen medeniyet sümerler. İlk yazıyı sümerler bulmuştu. 
Sümerlerde okul var. Bir plan ve program dahillinde eğitim sümerlerde başlamıştır. Onlarda 
okulun temel amacı sayaraya yazmanlar yetiştirmekti ve sümerlerde okulların genelde 
tapınaklara çok yakın kurulduklarını görülmektedir. Herkes okula kabul edilmiyordu. Fırsat eşitliği 
yoktur. Sümerlerde, öğretmenlerin ihtiyaçları öğrenciler veliler tarafından karşılanıyordu. İlk özel 
okulların temeli sümerler tarafından açılmıştır. Sümerlerde eğitimm işlerinde ilgelenen baş
öğretmenler, yardımcılar, resimciler, sümerceciler(dilciler) ve kamçıcıların olduğu görmekteyiz.  
Ödevler kontrol edilirdi, ödevleri yapmayanlara kırbaçla  fuuçı yapılırdı.  İlk ders kitapları
sümerler tarfından yazılmıştır. Diploma değerledirme, derse giren öğretmenlerin yapılan mülakat 
sonucunda öğrencilere diploma verilirdi.

Mısır Medeniyeti: İlk takvimi, papirüsü, camı bulan medeniyettir. Mmısırlılar bazı bilimmlerin 
gelişmesi özellikle katkı sağlamışlardır. Hukuk, Astromi, tıp,eczacılık geometri vs. gibi bilimlerin 
gelişmesine katkı sağlamışlardır.  Okul, ilk, orta ve yüksek kademesinden oluşmaktaydı. Özellikle 
5-12 yaş arası eğitime daha fazla önem verilirdi. Beden eğitimi, resim, heykelcikik gelişmiştir. 
Aynı zamanda müzik eğitimi de verilirdi. Bugün birçok okulda oyunla öğretimin ilk temellerini 
Mısırllılar tarafından atılmıştır. 

Eski  Yahudi Kavminde: Kavim ve aile çok önemlidir. Dinin eğitim üzerinde çok etkili olduğunu 
görmekteyiz. Cinsiyete dayalı bir eğitim vardır. Kızların müfredatı ayrı, erkeklerin programlarınn 
ayrı hazırlandığı görmekteyiz. Yurttaşlık bilgisi ve tarih zorunlu alınması gereken dersler arasında 
yer alırdı. Eğitimde temel felsefe şuydu bedenen ve ruhen gelişmiş bireyler yetiştirmek temel 
felsefeydi. Öğretmen kutsal sayılırdı ve mutlak otoriteydi. Dayak vardı. Çok meşhur bir sözleri var 
" Çocuğunuzu iki elle seviniz bir elle dövünüz sözleri onlara aittir. 

Köy Enstitüleri ile ilgili bir rapor hazırlayın. Kuruluşu, işleyişi, kapanış gerekçileri. 

Özel okulların Tr'de oranı: %8
Üç yıl öncesine kadar oranı %
2.7 diydi. 3 yıl içerisinde %100 
artışı aştı. Dershaneler 
kapatılmasında büyük katkısı
vardır. Dünya ortalaması %10

"Eğitimde hiçbir şekilde 
dayağın yeri yoktur."
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