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YETİŞKİN KİMDİR?
YET’mek kökünden türemiş bir kavramdır
KENDİNE YETEN OLMAK
Gereksiz ve sıkı otoriteden hoşlanmazlar

Deneyim birikimine sahiptirler

Problem merkezlidirler

Yönetilmekten haz etmezler

Karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm getirebilecek 
öğrenmelere ilgi duyarlar

Övgüler duymak isterler

Kişisel kaygıları vardır ve güvende olmak isterler



YETİŞKİN KİMDİR?
Otoriteye karşı refleks geliştirirler

Dayatmadan hoşlanmazlar

Davranış değişikliğine direnebilirler

Zor seçim yapabilirler

Gereksinmelerine göre hareket ederler

Grup davranışı geliştirirler

Duygusal, gururlu ve alıngandırlar

Sosyal statülerine düşkündürler

Bazı fizyolojik engelleri olabilir, İŞTE BU NOKTADA…



YETİŞKİNLERİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Görme Yetisi: 20-25 yaşları arasında en yüksek düzeydedir, 40-
45 yaşlarında birden bire düşebilir, dolayısıyla;
işitsel destekli araç ve materyaller kullanılmalı

İşitme Yetisi: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak işitme gücünde
azalma olabilir, dolayısıyla;
ses tonu iyi ayarlanmalı
dudak mimikleri anlaşılacak şekilde konuşulmalı
görsel destekli araç ve materyaller kullanılmalı

Hafıza Yetisi: özellikle 45 yaşından sonra hafızada ve akıcı
zekada bir zayıflama görülebilir, dolayısıyla;
öğrenme hızını ayarlama ve motivasyon
yeterli tekrar yapılmalıdır, ancak billurlaşmış zeka oldukça
yüksektir.



YETİŞKİNLERİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Ayrıca;

ısıya uyum sağlamada problemler yaşanabilir,
bu durumda aşırı üşüme veya terleme gerçekleşebilir, 

kas gücünde de azalma meydana gelebilir, bu durumda ise 
istenilen hızda psiko-motor eylemler gerçekleştirilemeyebilir.



YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ

Yetişkinler için gelişim özelliklerine göre dönemler ve bu 
dönemlere göre ödevler mevcuttur: 

Genç Yetişkinlik Dönemi

•Çalışma hayatına başlama

•Yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme

•Uygun sosyal gruba katılma

•Eş seçme ve Evlenme

•Aile kurma ve Çocuk Yetiştirme



YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ

Orta Yetişkinlik Dönemi

•Yetişkinlere özgü toplumsal sorumlulukları yerine getirme
•Belirli bir ekonomik yaşam düzeyine ulaşma ve bunu sürdürme
•Ergenlik çağındaki çocuklarının sorumlu ve mutlu bireyler 
olmasına yardım etme 
•Serbest zaman becerisi geliştirme
•Birey olarak eşle özdeşleşme
•Orta yaşın getirdiği değişiklikleri kabullenme ve buna uyum 
sağlama
•Yaşlı ana-babaya uyum sağlama



YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ

İleri Yetişkinlik Dönemi

•Fiziksel güçteki ve sağlıktaki düşüşe uyum sağlama
•Emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama
•Yaş grubuyla ilişki kurabilme
•Mutluluk verici yaşam koşulları oluşturma
•Toplumsal görevlerini yerine getirmede daha özenli davranma



YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME



Yetişkinler 3 temel bağlam içerisinde öğrenirler:

 Örgün
 Yaygın
 Algın
 Bu noktada PEDOANDRAGOJİK yaklaşım 

önemlidir.

YETİŞKİNLER NASIL ÖĞRENİR…



Akılda kalan öğrenmelerimizin ...
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YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME SÜREÇLERİ

 Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla 
bağlantılı olmasını isterler

 Gönüllü katılmak isterler
 Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak 

isterler
 Yetişkinler eğitimde tek düzelikten 

hoşlanmazlar, değişiklik isterler
 Yetişkinler yapıcı eleştiri yapılmasını ve 

olumlu geribildirim verilmesini isterler
 Öğrendiklerini hemen uygulamak isterler



 Yetişkinlerin kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir 
ortama gereksinim duyarlar

 Yetişkinler herkesten farklı bilgi, görgü ve 
deneyime sahip özgün birer birey olarak görülmek 
isterler

 Yetişkinler benlik algılarını, saygılarını ve 
özgüvenlerini korumak isterler

 Yetişkinlerin kendileri ve eğitimcileri için beklenti 
düzeyleri yüksektir, karşılanmazsa uzaklaşırlar

 Yetişkinlerin bireysel gereksinimleri göz önüne 
alınmasını isterler

YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME SÜREÇLERİ



YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME DİNAMİKLERİ

 Sosyal ilişkiler

 Dışsal beklentiler

 Toplumsal refahı sağlamak

 Kişisel gelişimi sağlamak

 Kaçış

 Bilgiye duyulan ilgi



YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME STİLLERİ

TEORİKLER

UYGULAMACILAR

DİNLEYİCİLER



YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM

Eğitmen Öğrenen

ANDRAGOJİ+PEDAGOJİ =SİNERGOJİ

SİNERGOJİ: Bir Konuyu Öğretmek ve 
Öğrenmek için Ortak Çalışma

MEDYA&MESAJ

16



ANDRAGOJİ VE PEDAGOJİ NEDİR?

Andragoji; 
Yunanca andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden 

türetilmiştir ve ‘yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da 
yardımın bilim ve sanatı’ anlamına gelir.

Pedagoji; 
Yunanca paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir 

ve özellikle ‘çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı’ anlamına gelir.



ANDRAGOJİK YETİŞKİN EĞİTİMİ

 Katılımcılar, neleri öğrenmeleri gerektiğinin farkında 
olurlarsa öğrenme daha etkili olur

 Değişik eğitim teknikleri ve yöntemleri kullanılarak 
öğrenme kolaylaştırılabilir

 Beceri öğrenmek için gözlem altında ya da gerçeğine benzer 
ortamlarda (örn; oyunlaştırma ve maketler vb.) uygulama 
yapma olanağının verilmesi gerekir



ANDRAGOJİK YETİŞKİN EĞİTİMİ

 Öğrenme ortamı gerçeğe ne kadar yakın olursa, öğrenme de 
o kadar etkili olur

 Katılımcılara gelişimleri ile ilgili geribildirim verilmelidir
 Geribildirimin etkili olabilmesi için; uygulamadan hemen 
sonra verilmesi, olumlu olması, yargılayıcı olmaması gerekir



YETİŞKİN EĞİTİMİNİ GEREKLİ KILAN TEMEL 
NEDENLER

 Ortalama ömrün uzaması
 Çalışma sürelerinde değişim
 Ekonomik ve toplumsal gelişmenin getirdiği zorluklar
 Bilgi birikimindeki gelişmeler, bu bilgi ve becerileri 

kazanma gereği
 Mesleksel hareketlilik ve yeterlilikler
 Uluslararası ilişkilerde uyumluluk isteminin artması
 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler



YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ENGELLERİ

 Korku (örn; gülünç olma, aşağılanma)
 Güven (örn; sosyal açıdan yetersiz olma)
 Deneyim (örn; öğrenilmiş çaresizlik ve isteksizlik)
 Zaman( örn; ev sorumlulukları, çalışma koşulları)
 Mekan (örn; ışık, temizlik, ısınma)
 Ulaşım (örn; uzaklık, ekonomik yetersizlik)
 Eğitmen (örn; klasik ve tek düze)
 Yöntem ve Teknikler (örn; kalıplaşmış, etkisiz)
 Medya, Materyal ve Araçlar (örn; yetersiz, bozuk)

Öğrenme eylemine katılımın önünde çeşitli engeller olabilir:



BİR YETİŞKİN EĞİTİMCİ…



BİR YETİŞKİN EĞİTİMCİ…

 Yeterlilik oluşturabilmeli



BİR YETİŞKİN EĞİTİMCİ OLARAK… 

 Beklediğimiz TÜM davranışları önce BİZ sergilemeliyiz!!!



ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…

Yetişkin Öğrenenleri iyi tanımak

Amaç ve Kazanımları iyi belirlemek

Yöntem ve Teknikleri iyi kullanmak

Medya ve Materyalleri doğru seçmek

TÜM bunları başarabilmek için LİSANS 
programından yetişmek önem arz etmektedir.



Açık ve net kurallar koymak ancak uzlaşmak

Öğrenmeye açık olmayı göstermek

Öğrenme yaşantısının bir parçası olmak

ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…



Yönetici değil, Yol Gösterici ve Cesaretlendirici olmak

Karşılıklı Deneyimleri paylaşmak

Öğrenmeyi içselleştirmelerini sağlamak

Eleştiriye açık olmak ve kriz yönetebilmek

Geribildirim almak ve vermek

Tutarlı, Kapsayıcı, Sabırlı ve Esnek olabilmek

ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…



Uygun sorumluluklar vermek

 Kaldıramayacağını yüklememek

Özeleştiri yapabilmek

Eleştirirken yapıcı olmak yıkıcı değil

SEN dili yerine BEN dili kullanabilmek

ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…



 Olumsuz kodlamalarda ve kıyaslamalarda 

bulunmamak

 Duygu ve düşünceleri yargılamamak

 Kontrol değil rehberlik edebilmek

 VE iyi bir rol model olmayı başarmak

ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…



TEŞEKKÜRLER…
eyka76@yahoo.com


	Slayt Numarası 1
	YETİŞKİN KİMDİR?
	YETİŞKİN KİMDİR?
	YETİŞKİNLERİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
	  ��YETİŞKİNLERİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
	�YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ
	�YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ
	�YETİŞKİNLERİN GELİŞİM ÖDEVLERİ
	YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME
	   YETİŞKİNLER NASIL ÖĞRENİR…
	Akılda kalan öğrenmelerimizin ...
	   YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME SÜREÇLERİ
	   YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME SÜREÇLERİ
	   YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME DİNAMİKLERİ
	Slayt Numarası 15
	YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM
	ANDRAGOJİ VE PEDAGOJİ NEDİR?
	ANDRAGOJİK YETİŞKİN EĞİTİMİ
	ANDRAGOJİK YETİŞKİN EĞİTİMİ
	YETİŞKİN EĞİTİMİNİ GEREKLİ KILAN TEMEL NEDENLER
	��YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ENGELLERİ�
	Slayt Numarası 22
	BİR YETİŞKİN EĞİTİMCİ…
	BİR YETİŞKİN EĞİTİMCİ OLARAK… 
	 ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…
	ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…
	 ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…
	 ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…
	 ÇÖZÜMLERDEN KONUŞMAK…
	Slayt Numarası 30

