Adı Soyadı:…………………………………..…

Tarımsal Yayım ve İletişim

Ders Öncesi Soru Formu
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

İlkeler
1) Tüm faaliyetlerin özünde ekonomik ihtiyaçların karşılanabilmesi esası yer almaktadır.
2) “Tarımsal Yayım“ ve “Tarımsal Yayın” kavramları biribirlerinden farklı değildir.
3) Araştırma ile uygulama arasında bir bağ olmasına gerek yoktur.
4) Tüm üreticilerin temel amacı yaşam standartlarını yükseltmektir.
5) Herkesin kendine göre farklı bir algılama biçimi olabilir.
6) Empati etrafımızdaki kişilere duyduğumuz saygıdır.
7) Eğitimde bir iletişim sürecidir.
8) Motivasyonun eğitim sürecinde çok fazla önemi yoktur.
9) Öğrenme davranış kalıplarının elde edilme sürecidir.
10) Yetişkinlerin öğrenmesinde farklı yöntemler izlenmesine gerek yoktur.
11) Eğitimde gönüllülük esasına uymak zorunda değiliz, zorla eğitim olabilir.
12) Üreticilerin yeni teknikleri kabul etmesinde sosyal etkilerde önemlidir.
13) Kırsal alanda yaşamak her zaman çok kolay olmuştur.
14) Yenilik, bir birey tarafından yeni kabul edilen bir fikir, yöntem veya bir objedir.
15) Genel olarak yenilikler bir anda kabul edilir veya red edilir.
16) Kitle iletişim kaynakları yeniliklerden haberdar olmada etkilidir.
17) Bireysel ilişkilerin güçlendirilmesi yeniliklerin benimsenmesinde oldukça etkilidir.
18) Herhangi bir yeniliğin gözlenebilir olması daha çabuk benimsenmesinde etkili olur.
19) Üreticilerin kendilerine özgü standart davranış kalıpları olabilir.
20) Kırsal alandaki değer yargıları hiç bir zaman değişmez.

Yöntem ve Teknikler
21) Demonstrasyon yaparak ya da göstererek öğretme anlamına gelir.
22) Üreticilerin eğitiminde sadece bireysel yöntemler kullanılabilir.
23) Görsel araçların daha iyi anlamayı sağladığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.
24) Üreticilerin evlerine ya da çiftliklerine gitmek onları rahatsız edeceğinden kullanılmamalıdır.
25) Konferans beceri eğitimi için bir örnektir.
26) Farklı görüşteki üretici gruplarını karşı karşıya getirerek tartıştırmak hiç doğru değildir.
27) Yetişkinlerin beceri eğitimlerine ihtiyaçları yoktur.
28) Bir yayım yöntemi olarak tarımsal geziler, çiftçinin komşularını merak etme olayının organize

edilmiş halidir.
29) Internet son yıllarda kitle iletişim araçlarından en önemlisi haline gelmiştir.
30) Üreticilere vermek istediğiniz mesajı posterlerle anlatmak istiyorsanız, yazılar küçük de olsa

posterlerin tüm bilgileri içermesine dikkat etmeniz gerekir.
31) Küçük çiftçilerin koşulları farklı olsa da aynı yayım yöntemleri kullanılmalıdır.
32) Küçük çiftçilerin yüzyıllardır kullandığı bilgiler artık hiç kullanılmamaktadır.

Planlama ve Değerlendirme
33) Yayım kuruluşlarının başarılı çalışabilmesi için bir programlama şarttır.
34) Hazırlanan programlar esnek olmamalıdır.
35) Programlar hazırlanırken durum analizi yapılmalıdır.
36) Yayım programlarının değerlendirilmesini üreticiler yapamaz.
37) Değerlendirme sonuçları yayım programı yürürken yapılarak geri-besleme (feed-back) sağlar.

Amaçlar ve Hedefler

