
İnsan: Kelime anlamı isyandan gelir. İnsan biyolojik, sosyal ve kültürel bir varlıktır. 
Dik durabilme özelliği
Gelİşmiş bir sinir sistemine sahip olması
Antropologlara göre bir araç tasarlayan bilen ve tasarladığı aracı sürekli geliştirebilme özelliğine sahip tek 
canlıdır.
Kültür: Maddi ve manevi değerlerin  bileşkesidir.
Bir insanın vesile olmuş olduğu her şeydir.
Karmaşık değerler içeren bir bütündür.
Ögeleri
İnanç, gelenek, görenek, örf ve adetler, tekonoloji, dil, semboller

Kendiliğinden kültürleme1)
Kasıtlı kültürleme2)

Kültürleme: Eğitim

Kültürlenme: Bir toplumda yaşayan bireylerin o toplumun kültürel özelliklerini kazanma sürecine 
kültürlenme denir.
Kültürleşme: Bir kültürün başka bir kültürden etkilenmesidir.
Örnek: Almanların döner yemesi, fast-food kültürü vs.
Eğitim: Yetişmiş kuşağın yetişen kuşağa birikimini aktarma sürecine denir
Bilim felsefe ve sanattır. 
Bilgi aktarma sürecidir. 
Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik ve kalıcı gelişşim mydana getirme sürecine eğitim 
denir.
Eğitimin dört önemki işlevi vardır
Toplumsal: Bireyin topluma uyumunu sağlar.
Bireysel: Bireyin zihinsel, fiziksel, ruhsal gelişimine katkı sağlar
Siyasal: Liderlik özelliğine sahip girişimci liderler yetiştirir.
Ekonomik: Bilinçli üretici ve tüketiciler yetiştirir. Refah düzeninin artmasına katkı sağlar.

Eğitim İkiye ayrılır

Formal Eğitim: Örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılır. Beliirli bir program dahillinde okul çatısı altında bir 
eğitmen gözeetimi altında verilen eğitimdir.
Örgün: Belirli bir yaş aralığı vardır. Kademelerden oluşur (Okul öncesi- İlkokul- ortaokul vs.) Kademeler arası
geçişler vardır. Bir sonraki kademeye geçmek için önceki…

Okul Öncesi Eğitim1)
İlkokul2)
Ortaokul3)
Lise4)
Yüksek Öğretim5)

*Belirli bir plan ve program dahilinde okul çatısı altında bir öğretmen gözetiminde, kademelerden oluşan ve 
kademeler arası geçişlerin olduğu formal eğitim çeşidine örgün eğitim denir. Örgün eğitim 5 kademeden 
oluşur.

Yaygın Eğitim: Belirli bir program, plan dahilinde örgün eğitim kademesine girmemiş veya örgün eğitimin 
herhangi bir kademesinde ayrılmış olan kişilere yine bir eğitmen gözetiminde yaş sınırı gözetilmeksizin 
verilen eğitime yaygın eğitim denir. 
Örnek: ISMEK kursları, MEB bağlı halk eğitim merkezleri yaygın eğitim kkurumlarına eğitim olarak 
gösterilebilir. 
Genel olarak yaş gözetilmez.

İnformal Eğitim: Belirli bir plan ve program dahilinde gerçekleşmeyen doğal eğitimdir. İnformal eğitimde 
gözlem ve taklit önemlidir. Bir plan ve program dahilinde gerçekleşmediği için bazı olumsuz davranışların 
kazanılmasına sebebiyet verebilir. 
Örnek: Evde gerçekleşen, sokakta gerçekleşen eğitim. Formal eğitimin gerçekleştiği yerlerde informal eğitim 
gerçekleşebilir. 

Öğretmen olmak bir Can'a Dokunmak kitabını gelecek haftaya kadar oku. Öğretmen ekstradan 
masrafa girmemizi istemiyor. Bu kitabı çok keyif alarak okuyabileceğimizi söylüyor. Kendi yorumlarını
katarak rapor hazırla. Hepimize iyi akşamlar dedi. 

1)
Ödev: 

İlkokullarda okullaşma oranı
ilkokul çağında olup 
okumaya devam edelere 
denir. Türkiye'de şu an 
okullaşma oranı %99,5. 
Suriyelilerle +%100. Tokat-
Gümüşhane-Çankırı da 
ilkokulda düşüş var. 

2)

Okullaşma oranı %95 2002 
yılı verilerine bakıldığında %
45lerde. Bazı illerimze 
bakıldığında %25lerde. Daha 
sonraki yıllarda bu oranın 
çok hızlı bir şekilde arrtığı
görülmüştür.

3)

2015-2016 yılları okullaşma 
oranı bütün Türkiye 
ortalaması %81. Ama daha 
da sevindirici olanı kızlarla 
oğlanlar arasında olan fark 
eşitlenmiş durumda. Halen 
bazı illeirmizde bu sıkıntılar 
devam ediyor. Kırsalda ve 
güneydoğuda özellikle lise 
kademesinde kızlarla 
erkekler arasında fark var. 
Özellikler inanç noktasında 
kızını ortaokul sonrası
göndermek istemeyen 
veliler olabilliyor. Veya 
mevsimilk olarak 
çalıştıırabilen öğrenciler 
olabiliyor… 

4)

Okullaşma oranı %42. 
Yüksek öğretim çağında olup 
da öğretime devam 
edenlerin oranı. Türkiye'de 
toplam üniversite sayısı 195. 
Türkiye'de özel üniversite 
yok. Hepsi vakıf 
üniversiteleri. Özel 
üniverstiler için halen 
çalışmalar yapılıyor. "Hiçbir 
vakıf kazanç getirici bir 
aksiyon iççinde olamaz." 
Türkiye'nin ilk vakıf 
üniversitesi İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesidir. 
Sadece İstanbul'da 45 tane 
üniversite var. 400.000'e 
yakın kişi atanmayı bekliyor 
(Öğretmen).

5)

Türkiyede şu an ne durumdayız
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