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ÖZGEÇMİŞ

Özcan DEMİREL, 01 Mart 1943 yılında 
Adapazarı-Sapanca’da doğmuş, 1960’da Ari-
fiye İlköğretmen okulunu, 1964 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirmiş-
tir. Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası 
Eğitimi Fakültesi’nde eğitim alanında lisans, 
1975 yılında Bilim Uzmanlığı, 1979’da da An-
kara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dokto-
ra derecesi almıştır.

Hacettepe Üniversitesi’nde 1983’de doçentlik, 1989’da da profesör-
lük ünvanını alan Özcan Demirel, bu üniversitede Eğitim Fakültesinde 
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Bi-
limleri Bölüm Başkanı, Senato üyesi, Dekan Yardımcısı, Fakülte ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği ve öğretim üyesi olarak 
1974-2010 tarihleri arasında kesintisiz 36 yıl çalışmıştır. 2010 yılında 
Hacettepe Üniversitesinden emekli olan Prof. Demirel, halen Uluslara-
rası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademik yaşamını sürdür-
mektedir.

Prof. Dr. Özcan Demirel’in yayınlanmış 150  makale ve bildirisi ile 
35 kitabı bulunmaktadır. Şu ana kadar 52 yüksek lisans ve 51 doktora 
olmak üzere toplam 103 tezin danışmanlığını yapmıştır. 

1992-1997 yılları arasında YÖK Dünya Bankası öğretmen yetiştir-
me Projesinde yönetim kurulu üyesi; 1996-1997 yılları arasında  Milli 
Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası projesinde program geliştirme uzma-
nı, 2000-2002 yılları arasında MEDA Temel Eğitime Destek projesinde 
proje eşbaşkanı ve  1995-2007 yılları arasında da Milli Eğitim Bakanlı-
ğı adına Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümünde Türkiye delegesi 
olarak görev almıştır. Şu anda, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği 
başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 





ÖN SÖZ

Eğitim Sözlüğü, yeni eğitim kavramlarını Türk eğitim dünya-
sına kazandırmak ve eğitim bilimi çevresinde çok sık gözlenen kav-
ram kargaşasını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sözlük, iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Türkçe kav-
ramların İngilizce karşılıkları verilmiş  ve kısa açıklaması yapılmış-
tır. İkinci bölümde ise İngilizce-Türkçe dizin yer almıştır. Bu bölüm-
de eğitim bilimleri alanında kullanım sıklığı en çok görülen yaklaşık 
10.000 kavrama yer verilmeye çalışılmıştır. 

Kavramların seçiminde ve Türkçe karşılıklarını bulmada etki-
leşim içinde olduğum meslaktaşlarıma, öğrencilerime  ve dilbilim 
alanında çalışan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 
Özellikle sözlüğün kelime hazinesini genişletme aşamalarında yakın 
iletişim ve etkileşim içinde olduğum meslektaşlarıma ve öğrencile-
rime, ayrıca yayın aşamasının her anında titiz ve dikkatli çalışmalar 
sergileyen Pegem Akademi takımına özellikle teşekkür etmek isti-
yorum.  

Sürekli gelişmeye ve genişlemeye açık olan bu sözlük çalışması-
nın tüm eğitici ve öğrenici durumda olanlara az da olsa katkı getir-
mesi yazarı mutlu kılacaktır. 

Ankara, Nisan 2018                             Özcan DEMİREL 
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nedenle ortaokula devam 
edememiş yurttaşlara yönelik 
olarak uzaktan öğretim ile 
ilköğretimi tamamlama olanağı 
sağlayan kurum. 

açıkoturum: panel discussion, 
platform discussion, open 
discussion.

açık öğrenme düzeni open 
learning system

açık öğretim open education
açık uçlu: open-ended.
açık uçlu öğrenme: open-ended 

learning.
 Pratik ve bireysel deneyimlerin 

merkeze alındığı ve sınırlı 
öğrenci kontrolünün 
bulunduğu bağlamlarda oluşan 
davranış değiştirme süreci. 

açık uçlu sorular: open-ended 
questions, open-ended items.

açık üniversite: open university.
 Basılı materyallerle öğretimi, 

yayın yoluyla öğretimi ve 
yüzyüze öğretimi bir uzaktan 
öğretme sistemi olarak 
özerk bir üniversite yapısı 
içerisinde işlevsel yönden 
bütünleştiren bir uygulama ya 
da yükseköğretim kurumu. 

açıklama yöntemi: explanation 
method.

açıklayıcı: expressive.
aday, sınava girenler candidate
aday öğrenci: student candidate.
aday öğretmen: student-teacher, 

prospective-teacher, teacher 
candidate.

A
abaküs abacus. Sayı boncuğu. 

Hesap düzeneği.
abece (harf) yöntemi: alphabet 

method. Bir dilin seslerinin 
kavranmasına dayalı öğretim 
yöntemi. 

abece [alphabet]: Alfabe. Sesleri 
karşılayan harflerin belirli bir 
sıraya göre dizilmiş bütünü. 

açık davranış: overt behaviour.
açık düşünceli, geniş düşünceli: 

broad-minded. 
açık eğitim: open education. 

Öğrenim görmek isteyen herkese, 
öğrenci gereksininmlerine, 
zamana, yönteme ve içeriğe 
açıklık anlamı ifade eden bir 
kavram. 

açık fikirlilik: open-mindedness.
açık gruplar: open groups.
açık hava eğitimi open-air 

education
açık hava etkinlikleri: open-

air activities, play-ground 
activities.

açık hava etkinlikleri, ders dışı 
etkinlikler out-door activities

açık hava okulu: open air school.
açık hava öğretimi: open air 

instruction.
açık ilköğretim okulu: open 

primary education school.
 Daha önce ilkokuldan mezun 

olan ancak herhangi bir 



3Eğitim Sözlüğü

adaylık eğitimi: probationary 
training.

adresleme protokolü (AP): IP.
 Bir internet protokolü. 

İnternette kullanılan bir çeşit 
adresleme. 

aferin: well-done.
ağaç işleri: woodwork.
ağır işiten: hard of hearing.
ağırlıklı ortalama: weighted 

average.
ağırlıklı puan: weighted score.
ağ, şebeke, ölçek: grid
ahlak: ethics, moral.
 Bireyin doğru ile yanlışı ayırt 

edebilmesini sağlayan ilkeler ve 
değerler bütünü. 

ahlak eğitimi: moral educution.
ahlak gelişimi: moral development.
ahlak kavramları: ethical concepts.
ahlak olgunluğu: moral maturity.
ahlaka ait: moral.
ahlakçı: moralist.
ahlakçılık: moralism.
ahlak öğretimi ethical instruction
aile: family.
aile benzerlikleri: family 

resemblance.
aile danışması: family counselling.
aile eğitimi: family education.
aile ilişkileri: family relations.
ait olma: belonging.
ait olma duygusu: sense of 

belonging.
akademi: academy.

akademik: scholastic, academic.
akademik başarı: academic 

success, academic achievement, 
academic attainment. 

Belirli bir programın sonucunda 
öğrencinin program hedeflerine 
ilişkin gösterdiği yeterlilik 
düzeyi.

akademik benlik kavramı, 
akademik benlik tasarımı: 
academic self-concept. 

 1) Bireyin akademik yönünün 
ağırlıkta olduğu bir işte başarılı 
olacağına inanma ve kendine 
güven derecesi. 2) Kişinin hangi 
özel ya da genel alana yeteneği 
olduğunun farkında olması.

akademik derece: academic 
degree.

akademik hazırlık: academic 
preparation.

akademik kurul: academic board.
akademik öğrenme zamanı: 

academic learning time. 
 Yüzde seksen ya da daha fazla 

başarı ve performans için 
harcanan öğrenme zamanı. 
Belirli bir konu ya da öğrenme 
görevinde başarılı olmak için 
harcanan öğrenme zamanı. 

akademik özerklik: academic 
autonomy.

akademik özgürlük: academic 
freedom.

akademik personel: academic staff.
akademik yetiklik (yetenek): 

academic aptitude.
akademik yetiklik testi: scholastic 

aptitude tests.




