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“Genel eğitimcilerin, eğitim konularının en temel unsurlarını “Genel eğitimcilerin, eğitim konularının en temel unsurlarını 

oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları 

olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel 

öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”  öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”  

John John DeweyDewey, 1903., 1903.

“Bir toplum,  ancak kendi içindeki öğretmenler kadar iyidir.”“Bir toplum,  ancak kendi içindeki öğretmenler kadar iyidir.”
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1.Yetişkin Din Eğitiminin Önemi1.Yetişkin Din Eğitiminin Önemi
�� Demografik Alandaki GelişmelerDemografik Alandaki Gelişmeler

�� Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerBilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler

�� Toplumsal nitelikli sorunların artışıToplumsal nitelikli sorunların artışı

��Dinin ruh ve beden sağlığı açısından önemiDinin ruh ve beden sağlığı açısından önemi��Dinin ruh ve beden sağlığı açısından önemiDinin ruh ve beden sağlığı açısından önemi

�� Yetişkinlerin eğitimcilik vasıflarıYetişkinlerin eğitimcilik vasıfları



1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi

Bu günkü veriler,  insanlık tarihinin hiçbir döneminde, çağımızdaki 
kadar 21 yaş üstü nüfusa sahip bir devir olmadığını ortaya 

koymaktadır.  
Önceleri yaşlılık dönemi olarak adlandırılan dönem, şimdi orta yaş 

Demografik Alandaki Gelişmeler

Önceleri yaşlılık dönemi olarak adlandırılan dönem, şimdi orta yaş 
dönemi olarak kabul edilmektedir. 

Bundan iki asır önce (1776 da) ortalama yetişkin hayatı 40 yaş 
civarında iken, bugün yetişkinler 30-40 sene gibi daha fazla hayat 

sürebilmektedirler. 
Pek çok ülkede doğum oranları hızla düşerken, yaşam süresi de 

gittikçe artmaktadır. Bu durum “çift yaşlılık” olarak 
adlandırılmaktadır. 

Ülkemizde ise 2008 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri,  toplam nüfusun 
% 6.8’ini oluşturmaktadır. 



1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi

Bilgi ve teknolojideki gelişimin hızı yaklaşık olarak her beş yılda  
ikiye katlanmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler

ikiye katlanmaktadır.
Bir zamanlar "mevcut bilgilerin bir sonraki nesillere nakledilmesi" 

olarak tanımlanan eğitim anlayışı,  artık günümüz ihtiyacına 
cevap verememektedir. 

Hayatın kompleksliği ve insan hayatında meydana gelen sürekli 
değişiklikler, yetişkinlerin hayat boyu öğrenmelerini zorunlu 

kılmıştır. 
Tüm bu gelişmeler sonucu artık eğitim, "hayat boyu devam eden 

bir araştırma süreci" olarak tanımlanmaktadır.



1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi
Bireysel ve Toplumsal Nitelikli Sorunların Artışı

Küresel ve teknolojik güçler,  mevcut olan sorunları daha da Küresel ve teknolojik güçler,  mevcut olan sorunları daha da 
ağırlaştırarak,  doğrudan yetişkin nüfusu nu ilgilendiren, ağırlaştırarak,  doğrudan yetişkin nüfusu nu ilgilendiren, 

işsizlik, ekonomik ve sosyal eşitsizlik, şiddet ve sağlık sorunları işsizlik, ekonomik ve sosyal eşitsizlik, şiddet ve sağlık sorunları 
gibi daha pek çok yeni sorunun ortaya çıkmasına  neden gibi daha pek çok yeni sorunun ortaya çıkmasına  neden 

olmuştur. olmuştur. 



1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi
Mevcut sorunları şu şekilde ele alabiliriz:Mevcut sorunları şu şekilde ele alabiliriz:

Manevi  Aidiyetsizlik Depresyonu:Manevi  Aidiyetsizlik Depresyonu:

Her ne kadar insanlığın sözde giderek artan 
“manevi arayışlar”a yöneldiği bilinse de, bu normal 
bir dini gelenek olmayıp, daha çok şeytana tapma, bir dini gelenek olmayıp, daha çok şeytana tapma, 

yoga, uzaylılarla hasbihal, vs. gibi saçma sapan 
manevi oluşumlardır.



1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi

Sadist, Psikopat ve Sadist, Psikopat ve SosyopatSosyopat Davranışlardaki Artış:Davranışlardaki Artış:

Şiddet ve boşanma olaylarındaki artışlar, 
yemek rejimleri, estetik çılgınlık, 
riskli çok evlilik (AIDS),  madde bağımlılığı, 
alkol, sigara, uyuşturucu, intihar, işkolizm, 
tehlikeli sporlar vs. 



Psikolojik açıdan: Psikolojik açıdan: Dinler önemli bir destek kaynağıdır. Dinler önemli bir destek kaynağıdır. 

Özellikle Allah’a inanmak ve ona güvenmek, sabır, şükür, Özellikle Allah’a inanmak ve ona güvenmek, sabır, şükür, 
kanaat, tevekkül gibi hasletler, ruh sağlığına önemli kanaat, tevekkül gibi hasletler, ruh sağlığına önemli 

katkılar sunmakta, kaygı, stres ve depresyon gibi ruh katkılar sunmakta, kaygı, stres ve depresyon gibi ruh 
sağlığını bozan etmenleri ortadan kaldırmaktadır. sağlığını bozan etmenleri ortadan kaldırmaktadır. 

1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi
Dinin Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Önemi

Sosyal açıdan ise, dinlerin  “düzenleyici fonksiyonları” ve  Sosyal açıdan ise, dinlerin  “düzenleyici fonksiyonları” ve  
“bütünleştirici fonksiyonu” vardır. “bütünleştirici fonksiyonu” vardır. 

Cemaatle yapılan ibadetler, cemaat üyelerinde yalnızlık Cemaatle yapılan ibadetler, cemaat üyelerinde yalnızlık 
hissi, güçsüzlük, umutsuzluk, gayesizlik gibi olumsuz hissi, güçsüzlük, umutsuzluk, gayesizlik gibi olumsuz 

duygu ve düşünceleri azalmakta ve psikolojik duygu ve düşünceleri azalmakta ve psikolojik 
sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. 



Pek çok araştırma,  çocuk ve gençlerin dini tutumlarının oluşmasında, Pek çok araştırma,  çocuk ve gençlerin dini tutumlarının oluşmasında, 
aile büyüklerinin en belirleyici faktör olduğunu ortaya koymaktadır.aile büyüklerinin en belirleyici faktör olduğunu ortaya koymaktadır.

Aile bireyleri,  çocuğun dini ve ahlaki gelişiminde anahtar rolü oynar. Aile bireyleri,  çocuğun dini ve ahlaki gelişiminde anahtar rolü oynar. 

1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi
Yetişkinlerin Eğitimcilik Vasıfları

Çocuklar, yaşamlarının ilk yıllarından itibaren,  etraflarındaki insanların Çocuklar, yaşamlarının ilk yıllarından itibaren,  etraflarındaki insanların 
tutum ve davranışlarını gözetler, tüm tutum ve davranış kalıplarını en tutum ve davranışlarını gözetler, tüm tutum ve davranış kalıplarını en 

ince ayrıntısına kadar kopya ederler. ince ayrıntısına kadar kopya ederler. 
Potansiyel olarak en kapsamlı ve en başarılı din eğitimi programı,  aile Potansiyel olarak en kapsamlı ve en başarılı din eğitimi programı,  aile 

temelli din eğitimidir. Zira aile temelli din eğitimi en tabii, en nüfuz temelli din eğitimidir. Zira aile temelli din eğitimi en tabii, en nüfuz 
edici, en kişisel ve en etkili olanıdır. edici, en kişisel ve en etkili olanıdır. 



Dini sosyalleşme de ancak aile içinde Dini sosyalleşme de ancak aile içinde 
kazanılabilir. Aile; bir kişinin, değerlerini, kazanılabilir. Aile; bir kişinin, değerlerini, 

normlarını ve uygulamalarını normlarını ve uygulamalarını 
benimsediği ve diğerlerinin de değer, benimsediği ve diğerlerinin de değer, 

norm ve uygulamalarını değerlendirmede norm ve uygulamalarını değerlendirmede 
kabul ettiği ilk referans grubudur. kabul ettiği ilk referans grubudur. 

1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi1. Yetişkin Din Eğitiminin  Önemi
Yetişkinlerin Eğitimcilik Vasıfları

kabul ettiği ilk referans grubudur. kabul ettiği ilk referans grubudur. 

Aile bireyleri çocuğa sadece gündelik Aile bireyleri çocuğa sadece gündelik 
konularda model olmazlar, aynı zamanda konularda model olmazlar, aynı zamanda 
onların dini inanç şekillerini de etkilerler. onların dini inanç şekillerini de etkilerler. 

Hem sağlıklı hem de sağlıksız dini anlayış Hem sağlıklı hem de sağlıksız dini anlayış 
ve gelişimde, aile temel olarak ve gelişimde, aile temel olarak 

kalmaktadır. kalmaktadır. 



2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka

Yetişkin eğitimiyle ilgili temel problemlerin başında, Yetişkin eğitimiyle ilgili temel problemlerin başında, 
““yetişkin bir kişinin öğrenip öğrenemeyeceği yetişkin bir kişinin öğrenip öğrenemeyeceği 

sorunu”sorunu” gelirgelir..

Yetişkinlik Dönemi zekasıyla Yetişkinlik Dönemi zekasıyla 
ilgili iki görüş vardır: ilgili iki görüş vardır: ilgili iki görüş vardır: ilgili iki görüş vardır: 

�������� Đnsan zekası 20 yaşına kadar Đnsan zekası 20 yaşına kadar 
gelişir, sonrasında aynı seviyede gelişir, sonrasında aynı seviyede 

kalır.kalır.
��������Zeka öğrenme ürünüyse, Zeka öğrenme ürünüyse, 

bebeklik çağından yaşlılığa kadar bebeklik çağından yaşlılığa kadar 
artar.artar.



2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka
Gerçek şu ki; yaşla birlikte, biyolojik anlamda zekanın Gerçek şu ki; yaşla birlikte, biyolojik anlamda zekanın 
merkezini oluşturan beyinde bir takım değişiklikler olur merkezini oluşturan beyinde bir takım değişiklikler olur 
ve beyin, fonksiyonunu, her dönemde, aynı güçte devam ve beyin, fonksiyonunu, her dönemde, aynı güçte devam 

ettiremez. Yaşla birlikte beyinde ciddi anlamda ettiremez. Yaşla birlikte beyinde ciddi anlamda 
değişiklikler yaşanır.değişiklikler yaşanır.

Đnsanlar yaşlandıkça beyinlerinin ağırlığı da düşer. 20Đnsanlar yaşlandıkça beyinlerinin ağırlığı da düşer. 20--30 30 
yaşlarında 1380 gram olan beyin ağırlığı, 80 yaşında 1240 yaşlarında 1380 gram olan beyin ağırlığı, 80 yaşında 1240 yaşlarında 1380 gram olan beyin ağırlığı, 80 yaşında 1240 yaşlarında 1380 gram olan beyin ağırlığı, 80 yaşında 1240 

grama düşer.grama düşer.

30 yaşından sonra her gün insan beyninde 20 ile 100 bin 30 yaşından sonra her gün insan beyninde 20 ile 100 bin 
arası beyin hücresi kaybı yaşanır.arası beyin hücresi kaybı yaşanır.

Aşırı derecede alkol kullanımı, sigara, hava kirliliği, kötü Aşırı derecede alkol kullanımı, sigara, hava kirliliği, kötü 
beslenme beyin hücrelerinin ölümünü hızlandırır.beslenme beyin hücrelerinin ölümünü hızlandırır.



Akıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı ZekaAkıcı Zeka
Fizyolojik kapasite ve Fizyolojik kapasite ve Fizyolojik kapasite ve Fizyolojik kapasite ve 
deneyimin etkileşimi deneyimin etkileşimi deneyimin etkileşimi deneyimin etkileşimi 
sonucu ortaya çıkan sonucu ortaya çıkan sonucu ortaya çıkan sonucu ortaya çıkan 

temel kabiliyet. temel kabiliyet. temel kabiliyet. temel kabiliyet. 

ZEKA

Birikimsel ZekaBirikimsel ZekaBirikimsel ZekaBirikimsel Zeka

Öğrenme ve bilgi Öğrenme ve bilgi Öğrenme ve bilgi Öğrenme ve bilgi 
birikimine bağlı birikimine bağlı birikimine bağlı birikimine bağlı 

zeka.zeka.zeka.zeka.

2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka

temel kabiliyet. temel kabiliyet. temel kabiliyet. temel kabiliyet. 
Ergenlikte zirveye Ergenlikte zirveye Ergenlikte zirveye Ergenlikte zirveye 
ulaşır, yetişkinlik ulaşır, yetişkinlik ulaşır, yetişkinlik ulaşır, yetişkinlik 
dönemi boyunca, dönemi boyunca, dönemi boyunca, dönemi boyunca, 
tedrici ve sürekli tedrici ve sürekli tedrici ve sürekli tedrici ve sürekli 

olarak düşer.olarak düşer.olarak düşer.olarak düşer.

zeka.zeka.zeka.zeka.
Yaşla birlikte artar Yaşla birlikte artar Yaşla birlikte artar Yaşla birlikte artar 
ya da aynı seviyede ya da aynı seviyede ya da aynı seviyede ya da aynı seviyede 

kalır.kalır.kalır.kalır.

Sonuç olarak; öğrenme oranında düşüşler olsa da  zihinsel güç, 20 yaşından 
60 yaşına kadar değişmez.

Yani; insanın hangi yaşta olursa olsun öğrenemeyeceği şey yoktur.



��������Yetişkinlik dönemi eğitimi, çocuk ve gençlere Yetişkinlik dönemi eğitimi, çocuk ve gençlere 
göre daha yavaş seyreder.göre daha yavaş seyreder.

Bunun da dört önemli  nedeni vardır:Bunun da dört önemli  nedeni vardır:

3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

MEŞGULĐYETMEŞGULĐYET

ZEKA ZEKA 
DURUMUDURUMU

GÖRME GÖRME 
KONUSUNDAKĐ KONUSUNDAKĐ 

KAYIPLARKAYIPLAR
ĐŞĐTME ĐŞĐTME 

KONUSUNDAKĐKONUSUNDAKĐ
KAYIPLARKAYIPLAR



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkinler daha çok, kendi kendilerine, bağımsız olarak Yetişkinler daha çok, kendi kendilerine, bağımsız olarak 
öğrenmeyi tercih ederler.öğrenmeyi tercih ederler.

Yetişkin, kendisini, kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlar.Yetişkin, kendisini, kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlar.
Kendi öğrenim şekillerine kendisi karar verir.Kendi öğrenim şekillerine kendisi karar verir.

Öğrenme şeklini kolayca değiştirip, daha esnek bir hale Öğrenme şeklini kolayca değiştirip, daha esnek bir hale 
getirebilir.getirebilir.

Öğrenme projelerine , kendi tarz, yapı ve planlarını uygulayabilir.Öğrenme projelerine , kendi tarz, yapı ve planlarını uygulayabilir.



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Öğrenme konusunda, yetişkin tecrübesi Öğrenme konusunda, yetişkin tecrübesi 
önemli yer tutar.önemli yer tutar.

Zengin ve farklı tecrübe birikimine sahip Zengin ve farklı tecrübe birikimine sahip Zengin ve farklı tecrübe birikimine sahip Zengin ve farklı tecrübe birikimine sahip 
yetişkinler, kendilerini tecrübeleriyle yetişkinler, kendilerini tecrübeleriyle 

tanımladıklarından, tecrübelerine saygı tanımladıklarından, tecrübelerine saygı 
duyulmasına ve eğitimde onlara yer verilmesine duyulmasına ve eğitimde onlara yer verilmesine 

önem verirler.önem verirler.



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı 
motivasyonlara sahiptirler.motivasyonlara sahiptirler.

Yetişkinlerin eğitimi, çocuklarınki gibi ileriye Yetişkinlerin eğitimi, çocuklarınki gibi ileriye 
dönük, ‘konu merkezli’ olmayıp, ihtiyaca yönelik, dönük, ‘konu merkezli’ olmayıp, ihtiyaca yönelik, 

‘‘problem merkezli’problem merkezli’ dirdir..



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkin eğitiminde fiziki ve psikolojik Yetişkin eğitiminde fiziki ve psikolojik 
çevre son derece önemlidir.çevre son derece önemlidir.

Oturma düzeni, sıcaklık, dekorasyon, akustik ve Oturma düzeni, sıcaklık, dekorasyon, akustik ve 
ışıklandırma, yetişkinin rahat edebileceği şekilde ışıklandırma, yetişkinin rahat edebileceği şekilde 

düzenlenmelidir.düzenlenmelidir.
Ortam, yetişkinlere, kabul edilme, saygı duyulma ve Ortam, yetişkinlere, kabul edilme, saygı duyulma ve 

desteklenme hissi verecek şekilde olmalıdır.desteklenme hissi verecek şekilde olmalıdır.



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkin için zaman son derece Yetişkin için zaman son derece 
önemlidir.önemlidir.

Çocuklar ve yetişkinler zamanı farklı olarak algılarlar.Çocuklar ve yetişkinler zamanı farklı olarak algılarlar.
Çocuk ve genç için zaman sonsuz gibidir, yetişkin birey içinse, Çocuk ve genç için zaman sonsuz gibidir, yetişkin birey içinse, 

zaman harcamak, para harcamak kadar önemlidir.zaman harcamak, para harcamak kadar önemlidir.
Bir çocuk veya genç zamanı, “doğumdan şu ana kadar,” olarak Bir çocuk veya genç zamanı, “doğumdan şu ana kadar,” olarak 

algılarken, 40’ını aşmış bir yetişkin zamanı, “mevcut andan algılarken, 40’ını aşmış bir yetişkin zamanı, “mevcut andan 
ölüme kadar şeklinde değerlendirir.ölüme kadar şeklinde değerlendirir.



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

		 Yetişkin için zaman son derece önemlidir.Yetişkin için zaman son derece önemlidir.

Çoğu zaman yetişkinler, eğitim ve öğretime Çoğu zaman yetişkinler, eğitim ve öğretime 
gönüllü olarak katıldıklarından, zamanı kullanma gönüllü olarak katıldıklarından, zamanı kullanma 

konusunda da oldukça hassastırlar. konusunda da oldukça hassastırlar. konusunda da oldukça hassastırlar. konusunda da oldukça hassastırlar. 

Zaman kısaldıkça, öğrenmenin de daha çok o anki Zaman kısaldıkça, öğrenmenin de daha çok o anki 
gerçek problemlerine yönelik olması beklenir. gerçek problemlerine yönelik olması beklenir. 

Bu yüzden yetişkin din eğitimcileri zamanı en Bu yüzden yetişkin din eğitimcileri zamanı en 
uygun ve faydalı bir şekilde kullanmalıdırlar. uygun ve faydalı bir şekilde kullanmalıdırlar. 



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

		 Yetişkin eğitiminde yaş faktörü kadar Yetişkin eğitiminde yaş faktörü kadar cinsiyet faktörücinsiyet faktörü
de son derece önemlidir. Zira cinsler arasında ortak de son derece önemlidir. Zira cinsler arasında ortak 
noktalar ve benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da noktalar ve benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da 
vardır. vardır. 

		 Kadın ve erkekler arasındaki en temel biyolojik farklılık, Kadın ve erkekler arasındaki en temel biyolojik farklılık, 
beyin alanında görülmektedir. beyin alanında görülmektedir. 

		 Erkekler daha çok sağ, kadınlar ise sol yarımkürelerini Erkekler daha çok sağ, kadınlar ise sol yarımkürelerini 
kullanırlar. Bundan  dolayı cinslerin bilgi işleme ve kullanırlar. Bundan  dolayı cinslerin bilgi işleme ve 
problem çözme yetenekleri farklıdır. problem çözme yetenekleri farklıdır. 



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

		 Yine beyin yapısındaki farklılıklara bağlı Yine beyin yapısındaki farklılıklara bağlı 
olarak, genelde erkekler kadınlara göre olarak, genelde erkekler kadınlara göre 
daha az konuşma yeteneğine, daha çok daha az konuşma yeteneğine, daha çok 
kekemelik özelliğine sahip olmaktadırlar. kekemelik özelliğine sahip olmaktadırlar. kekemelik özelliğine sahip olmaktadırlar. kekemelik özelliğine sahip olmaktadırlar. 

		 Benzer şekilde, okuma güçlüğü, dikkat Benzer şekilde, okuma güçlüğü, dikkat 
eksikliği, eksikliği, hiperaktivitehiperaktivite bozukluğu da erkek bozukluğu da erkek 
çocuklarında kızlara göre üççocuklarında kızlara göre üç--dört kat daha dört kat daha 
fazladır. fazladır. 



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

Kadınlar,Kadınlar, fonolojikfonolojik veve semantiksemantik akıcılıktaakıcılıkta veve
söylenenlerisöylenenleri anlamadaanlamada erkeklerdenerkeklerden dahadaha
başarılıdırlarbaşarılıdırlar.. BuBu nedenlenedenle kızkız çocuklarıçocukları genelgenel
olarakolarak dahadaha çabukçabuk konuşur,konuşur, okumayıokumayı dahadaha erkenerken
sökersöker veve yabancıyabancı dilidili dede dahadaha kolaykolay öğrenirleröğrenirler..sökersöker veve yabancıyabancı dilidili dede dahadaha kolaykolay öğrenirleröğrenirler..

KadınlarKadınlar gündegünde 1212--1313..000000,, erkeklererkekler ise,ise, 66..000000
kelimekelime konuşmakonuşma kapasitesinekapasitesine sahiptirlersahiptirler..

Kadınlar,Kadınlar, renklerirenkleri veve renkrenk farklılıklarınıfarklılıklarını dahadaha iyiiyi
algılayıp,algılayıp, görmegörme konusundakonusunda dada erkeklerdenerkeklerden dahadaha
güçlüdürlergüçlüdürler..



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

Psikolojik FarklılıklarPsikolojik Farklılıklar
Psikolojik açıdan da bazı farklı özelliklere sahiptirler.Psikolojik açıdan da bazı farklı özelliklere sahiptirler.
Erkekler şiddete yatkın, bağımsız, duygusuz, rekabetçi ve Erkekler şiddete yatkın, bağımsız, duygusuz, rekabetçi ve 

sinirli olma, kurallara uymama, saldırgan ve kabadayı sinirli olma, kurallara uymama, saldırgan ve kabadayı 
davranış özelliklerini taşırken; davranış özelliklerini taşırken; davranış özelliklerini taşırken; davranış özelliklerini taşırken; 

Kadınlar, konuşkan, zarif, tertipli ve özenli olma rol Kadınlar, konuşkan, zarif, tertipli ve özenli olma rol 
yapma, karşı tarafı duygusal olarak etkileme özellikleri yapma, karşı tarafı duygusal olarak etkileme özellikleri 
taşır. taşır. 

Ayrıca kadınlar genelde daha uyumlu ve itaatkâr; Ayrıca kadınlar genelde daha uyumlu ve itaatkâr; 
erkeklerse, daha baskıcı, hâkim ve otoriter bir yapıya erkeklerse, daha baskıcı, hâkim ve otoriter bir yapıya 
sahiptirler.sahiptirler.



3. Yetişkinlik Dönemi Din 3. Yetişkinlik Dönemi Din 
Eğitiminin  Temel ĐlkeleriEğitiminin  Temel Đlkeleri

Đletişim ve Sorun Çözme FarklılıklarıĐletişim ve Sorun Çözme Farklılıkları
KadınınKadının iletişimdeiletişimde önceliğiönceliği duygularıduyguları anlamak,anlamak, ifadeifade etmeketmek

veve değiştirmekdeğiştirmek ikeniken;; erkeğinerkeğin önceliği,önceliği, duygularıduyguları
anlamaktananlamaktan ziyadeziyade olaylaraolaylara çözümçözüm odaklıodaklı yaklaşmaktıryaklaşmaktır..

KadınKadın veve erkeklererkekler sorunsorun çözmeçözme açısındanaçısından dada farklıfarklıKadınKadın veve erkeklererkekler sorunsorun çözmeçözme açısındanaçısından dada farklıfarklı
özelliklereözelliklere sahiptirlersahiptirler.. ErkeklerErkekler öncelikleöncelikle güven,güven, kabulkabul
görme,görme, takdirtakdir edilme,edilme, onaylanmaonaylanma veve teşvikteşvik edilmeedilme;;
kadınlarsakadınlarsa şefkat,şefkat, anlayış,anlayış, sevgi,sevgi, bağlılık,bağlılık, haklıhaklı görülmegörülme
veve güvencegüvence ararlarararlar..

HerhangiHerhangi birbir problemproblem karşısında,karşısında, “Kadın“Kadın içiniçin önemliönemli olanolan
içiniiçini dökmekdökmek iken,iken, erkekerkek içiniçin önemliönemli olanolan sonuçsonuç
bulmaktırbulmaktır..””



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkin eğitiminde ihtiyaçların teşhis, Yetişkin eğitiminde ihtiyaçların teşhis, 
planlama ve değerlendirme işi, yetişkinlerin planlama ve değerlendirme işi, yetişkinlerin 

kendilerine bırakılmalıdır.kendilerine bırakılmalıdır.



3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  3. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin  
Temel ĐlkeleriTemel Đlkeleri

�������� Yetişkin eğitiminde, öğreticinin görevi, Yetişkin eğitiminde, öğreticinin görevi, 
sadece sadece rehberlikrehberlik etmektir.etmektir.

Yetişkin eğitiminde öğretmenin rolü, bilgi aktarmadan ziyade, Yetişkin eğitiminde öğretmenin rolü, bilgi aktarmadan ziyade, 
“rehberlik yapmak” olarak tarif edilir.“rehberlik yapmak” olarak tarif edilir.“rehberlik yapmak” olarak tarif edilir.“rehberlik yapmak” olarak tarif edilir.

Ancak din eğitimi ve öğretiminde yetişkinler, öğretmeni, dini Ancak din eğitimi ve öğretiminde yetişkinler, öğretmeni, dini 
alanda otoriter biri olarak kabul ettiklerinden, “öğretmen alanda otoriter biri olarak kabul ettiklerinden, “öğretmen 

merkezli” bir eğitimi daha çok tercih ederler.  merkezli” bir eğitimi daha çok tercih ederler.  



4. 4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimcilerinde Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimcilerinde 
Bulunması Gereken NiteliklerBulunması Gereken Nitelikler

Alanında uzman biri olmalıdırAlanında uzman biri olmalıdır

Mesleğini sevmelidirMesleğini sevmelidir

Hizmet bilinci olmalıdırHizmet bilinci olmalıdırHizmet bilinci olmalıdırHizmet bilinci olmalıdır

Nüktedan birisi olmalıdırNüktedan birisi olmalıdır

Kendisiyle barışık olmalıdır, her hangi Kendisiyle barışık olmalıdır, her hangi 
bir psikolojik sorunu olmamalıdırbir psikolojik sorunu olmamalıdır



4. Yetişkinlik Dönemi Eğitimcilerinde 4. Yetişkinlik Dönemi Eğitimcilerinde 
Bulunması Gereken NiteliklerBulunması Gereken Nitelikler

Daima hedef kitlesinin kişisel gelişim, ihtiyaç ve Daima hedef kitlesinin kişisel gelişim, ihtiyaç ve 
farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdırfarklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır

Geniş bir kültür ile iyi bir iletişim özelliğine Geniş bir kültür ile iyi bir iletişim özelliğine 
sahip olmalıdırsahip olmalıdırsahip olmalıdırsahip olmalıdır

Model bir insan olmalıdırModel bir insan olmalıdır

Kibir, öfke, alay etme, kahkaha ile gülme, aşırı Kibir, öfke, alay etme, kahkaha ile gülme, aşırı 
şaka ve mizah gibi kötü tutum ve şaka ve mizah gibi kötü tutum ve 
davranışlardan da kaçınmalıdır.davranışlardan da kaçınmalıdır.
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