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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik yönü, çeşitli öğretim metotları ve bunların iş güvenliğine ne şekilde entegre edileceği
konularında bilgiler kazandırmak. Öğrencilerde, işyerlerinde sağlık ve güvenli bir ortamı temin etmek, çalışanları bilgilendirmek ve
alınacak tedbirleri öğretmek için gerekli ve yeterli becerileri geliştirmek

Dersin İçeriği

Bu ders; 1.Eğitimin tanımı ve alanı,2.Eğitim süreçleri, amaç belirleme, hedef koyma, öğrenme etkinlikleri, ölçme
değerlendirme,3.Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri,4.Öğrenme psikolojisi,5.Yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkin öğrenme gücü,
yetişkinin öğrenme açısından özellikleri,6.Eğitimin araçları, görsel, İşitsel, Görsel işitsel, İnteraktif eğitim teknikleri,7.Güvenlik kültürü
oluşumunda eğitimin önemi,8.İş eğitimin yöneldiği risk grupları,9.Eski ve yeni kanunlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri.,10.İş sağlığı ve güvenliğinin eğitime entegrasyonuna iyi uygulama örnekleri,11.Sağlık eğitimi,12.Eğitim ve iletişim,13.İş
güvenliği eğitiminde önemli konular,14.Yetişkin eğitimi etkinlikleri ve uygulamaları; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Eğitimin temel öğelerini tanımlayabilcektir.
2.Yeni öğrenme materyalleri ve araç gereçlerini tanıyabilcektir.
3.Yetişkin eğitimin gereklerini ifade edebilir.
4.İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlatabilecektir.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

1.Eğitimin tanımı ve alanı

2

2.Eğitim süreçleri, amaç belirleme, hedef koyma, öğrenme etkinlikleri, ölçme
değerlendirme

3

3.Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri

4

4.Öğrenme psikolojisi

5

5.Yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkin öğrenme gücü, yetişkinin öğrenme
açısından özellikleri

6

6.Eğitimin araçları, görsel, İşitsel, Görsel işitsel, İnteraktif eğitim teknikleri

7

7.Güvenlik kültürü oluşumunda eğitimin önemi

8

8.İş eğitimin yöneldiği risk grupları

9

9.Eski ve yeni kanunlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

10

10.İş sağlığı ve güvenliğinin eğitime entegrasyonuna iyi uygulama örnekleri

11

11.Sağlık eğitimi

12

12.Eğitim ve iletişim

13

13.İş güvenliği eğitiminde önemli konular

14

14.Yetişkin eğitimi etkinlikleri ve uygulamaları

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Halk eğitim(yetişkin eğitimi) uygulamaları. Rıfat Okçabol-Ütopya YayınlarıKitap,dergi ve web siteleri

1/1

