
Eğitimin Psikolojik Temelleri 
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Psikoloji nedir ? 
• Psikoloji; nasıl 

düşündüğümüz, nasıl 
hissettiğimiz, nasıl 
davrandığımız hakkındaki 
tüm soruları cevaplamaya 
çalışan bir bilimdir. 

• Psikoloji; insan ve hayvan 
davranışlarını inceleyen bir 
bilim dalıdır. 

• Psikoloji; davranış ve 
zihinsel süreçlerin bilimidir 
(Morris 2002). 

2 



• İlk psikoloji laboratuarını 1879’da 
Almanya’da Leipzig Üniversitesinde 
Wilhelm Wundt kurmuştur. 

• 1920’lere kadar zihinsel yaşamın bilimi 
olarak tanımlanmıştır. 

• 1920’lerden 1960’lara kadar psikoloji, 
Amerikan psikologları tarafından 
gözlenebilir davranışların bilimi olarak 
yeniden tanımlanmıştır. 

• 1960’larda ise psikoloji başlangıçtaki ilgisi 
olan zihinsel süreçlere yeniden yönelmiş 
ve psikoloji, davranış ve zihinsel süreçlerin 
bilimi haline gelmiştir. 
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Tarihsel Gelişim 



Psikolojinin Bireylere Faydaları 

• Psikoloji bireye kendini daha iyi tanıma ve davranışlarının 
nedenlerini anlama fırsatı vermektedir.  

• Psikoloji bireyin diğer bireyleri, hayvanları daha iyi 
anlamasını ve onlarla empati kurabilmesini 
sağlamaktadır. 
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Psikolojinin Bireylere Faydaları 

• Psikoloji bireyin anne babadan başlayarak çevredeki 
insanları, çevredeki grupları, toplumu daha iyi anlayarak 
çevreyle uyum kurmasını sağlamaktadır. 

 

• Uyum ise psikolojik dengenin temelini oluşturmaktadır. 
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Eğitim ve Psikoloji 

• İnsanı konu alan tüm bilimler birbirleriyle mutlaka 
etkileşim içerisindedir. Eğitim ile psikolojide 
çalışma alanları açısından etkileşim halindedir. 

• Eğitim: Bireyde istendik davranışları geliştirme 
sürecidir. 

• Psikoloji: Zihinsel süreçler ve davranışları 
inceleyen bilim dalıdır.  
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Eğitim ve Psikoloji 

• Eğitim bilimi öğrencilerin davranışlarını istendik yönde 
değiştirebilmek için psikolojiyle işbirliği yapmaktadır.  

 

• Psikoloji biliminin ortaya koyduğu bulgular eğitimin daha 
da geliştirilmesi için kullanılmaktadır.  
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Eğitim ve Psikoloji 

• Eğitim kurumlarında öğrencilerin psikolojik sağlıklarının 
korunmasında da psikolojiden yararlanılmaktadır.  

 

• Ders anlatırken öğrenci psikolojisinin bilinmesi 
öğretmenlere büyük avantajlar sağlamaktadır.  
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Eğitim ve Psikoloji 

• Öğretmenlerin kişilerarası iletişim becerilerine sahip 
olmaları, öğrencilerle, diğer öğretmenlerle ve 
velilerle iyi iletişim kurabilmelerinde ve karşılaştıkları 
sorunları kolayca aşmalarında yardımcı olmaktadır.  
 

• Öğrencilerin derse karşı tutumları, motivasyonları, 
kaygıları ve dikkatlerinin derse çekilmesi dersin 
işlenmesine etki eden önemli psikolojik faktörlerdir.  
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Psikoloji Bilmek Öğretmenlere Ne 
Sağlar? 
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EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 

• Psikolojinin eğitim ile kesiştiği nokta eğitim psikolojisinin 
konu alanını oluşturmaktadır. 

 

• Eğitim psikolojisi; bireyin davranışları ve bu davranışları 
oluşturan nedenleri incelemekte ve elde ettiği verileri 
eğitim alanında kullanmaktadır. 
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Eğitim Psikolojisi 

• Uygulamalı psikolojinin alt dallarından eğitim 
psikolojisi genel olarak gelişim psikolojisi ve 
öğrenme psikolojisini kapsamaktadır.  

• Bunun yanı sıra eğitim psikolojisinden özürlü ve 
üstün zekâlı çocukların eğitimlerinde, sivil savunma 
birimleri ve ordu için, güvenlik, arama, kurtarma 
amaçlı, ayrıca sirkler için gösteri amaçlı olarak 
hayvanların eğitilmesinde de yararlanılmaktadır. 
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Gelişim Psikolojisi 

• Gelişim psikolojisinin kapsamında embriyodan 
başlayarak ölüme kadar geçen süreç içerisindeki 
fiziksel, zihinsel, ahlaki vb. her türlü gelişim 
alanındaki değişiklikler incelenmektedir.  

 

• Gelişim psikolojisi, biyolojik, psikolojik ve davranışsal 
yeteneklerin basitten karmaşık sistemlere doğru 
değişiminin incelenmesi olarak da tanımlanmaktadır. 
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Gelişim Psikolojisi 
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Gelişim Psikolojisi ve Eğitim 

• Eğitimin esas hedefi insandır. 

• Gelişim psikolojisinin ortaya koyduğu; 
insanoğlunun çeşitli gelişim alanları ve 
dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak 
öğretme-öğrenme düzenlendiği 
takdirde eğitimde istendik davranış 
değişmeleri gerçekleşebilir. 

• Gelişim psikolojisinin sunduğu 
bilgilerden eğitimde yararlanıldığının bir 
örneği olarak, ilköğretime başlama 
yaşının 7 yaş olması verilebilir. 
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Gelişim Psikolojisinin Temel 
Kavramları 

1. Büyüme: Fiziksel alanda niceliksel 
değişim. Tüm vücudun, iç ve dış 
organlarının ağırlık, hacim, boy, ve 
genişlik açısından sayısal artışıdır.  

• Boyun uzaması, dişin çıkması, bir 
çocuğun ağırlığının artması büyümeye 
örnektir. 

• Niceliksel olan bu değişikler metabolik 
süreçler yoluyla gerçekleşebilmektedir. 

• Büyüme olarak nitelendirilen bu 
değişiklikler; yaşamın son yıllarında, 
vücut organlarındaki, dokulardaki ve 
duyulardaki kademeli bozulmaları 
içeren değişmelerden ayrılmaktadır. 16 



2. Olgunlaşma: Fiziksel alanda niteliksel değişme. Vücut 
organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine 
getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından 
bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir 
değişmedir.  

• Olgunlaşma büyümeyi içine alan daha geniş bir kavramdır. 
Büyüme olmadan olgunlaşma olmamaktadır.  

• Vücudun doğuştan genetik olarak sahip olduğu 
fonksiyonları zamanla yerine getirebilme yetkinliğine sahip 
olmasıdır. 

• Olgunlaşma; düzenli bir sıra içersinde birbirini izleyen 
biyolojik temelli değişikliklere karşılık gelmektedir. 

• Olgunlaşma, çevresel koşullar normal kaldığı sürece çevresel 
olaylardan oldukça bağımsızdır. Örneğin, bir çocuğun 
yürüyebilmesi için bacak kaslarının gelişmesi olgunlaşmayı 
ifade eder. Yürüme, koşma, atlama, tutma, atma, kalkma 
olgunlaşma ürünü davranışlardır.  
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3. Öğrenme: Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki 
etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten 
kalıcı izli davranış değişimleridir. 

• Büyüme ve olgunlaşma sonucu yapılan davranışlar 
öğrenilmiş davranışlar değildir. 

• Olgunlaşma sonucu yapılan yürüme, zıplama, 
koşma gibi hareketler öğrenilmiş davranışlar 
değildir.   

• Öğrenme çevreyle olur, çevre şarttır. 

• Yeterli büyüme olmadan olgunlaşma olmaz, yeterli 
olgunlaşma olmadan da öğrenme gerçekleşemez. 

• Öğrenilmiş davranışlar yaşantı sonucu oluşurlar, 
kalıcıdırlar, önceki davranışlardan farklı olur ve 
sürekli olurlar.  

• Örneğin; vatan sevgisi, araba kullanmayı öğrenme, 
küresel ısınmanın etkilerini bilme öğrenilmiş 
davranışlardır.  
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4. Hazırbulunuşluk: Bir işlevi (gelişim 
görevini/yeni bir öğrenme) yerine 
getirmeye hazır olmak. Büyüme ve 
olgunlaşmayı içine alan bir kavramdır.  

• Yeni bir öğrenme durumu için her türlü 
gelişim alanının hazır hale gelmesini ifade 
etmektedir 

• Bireyin belli bir davranışı (örneğin; bisiklet 
kullanabilme) olgunlaşma ve öğrenme 
yoluyla yapabilecek düzeye gelmesidir. 

• Örneğin; bir öğrenciye okuma yazma 
öğretebilmek için öncelikle bu çocuğun okula 
gelebilecek ve okuldaki sırasında oturacak 
kadar bacaklarının büyümesi… 
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5. Davranış: Organizmanın gözlenebilen ya da 
gözlenemeyen, açık ya da örtük etkinliklerinin tümüdür. 
Örneğin; konuşma, yazma, düşünme, kalbin çalışması, 

v.b… 
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Gelişimin İlkeleri 
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Gelişimin İlkeleri 
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Davranış çeşitleri  

a. Doğuştan gelen davranışlar: Kalıtımla birlikte getirilen 
ve belirli bir türün bütün  fertlerinde aynı şekilde yapılan 
hareketlerdir. İçgüdüsel ve refleks davranışlar. 
Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir. 

• Refleks: Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı 
organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. 

• Örnek olarak; eli sobaya değen birinin yanan elini aniden çekmesi. 

• İçgüdü: Doğuştan getirdiğimiz diğer bir davranış grubudur. 
Daha kompleks öğrenilmemiş davranışlardır. 

• Örnek olarak; deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkar çıkmaz denize 
doğru koşmaları, göçmen kuşların her yıl kilometrelerce yol aşarak aynı 
yere gitmeleri, arıların hep aynı şekilde peteklerini yapması, bebeklerin 
annelerini emmesi. 
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b. Geçici davranışlar: Alkol, ilaç, hastalık ve yorgunluk 
sonucu ortaya çıkan davranışlardır. Öğrenme sonucu 
kazanılan davranışlar değildir. Uykusuzluk, 
yorgunluk, hastalık, ve ilaç, uyuşturucu ve alkol 
etkisiyle yapılan sürekli olmayan davranışlardır.  
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Davranış çeşitleri  



c. Sonradan kazanılan davranışlar: Öğrenilmiş 
davranışlardır. Bireyin kendi yaşantıları yoluyla 
kazandığı kalıcı izli davranışlardır. İstendik ve 
istenmedik davranışlar olarak ikiye ayrılır: 

• İstendik davranışlar (Sokaklara çöp atmamak, yere 
tükürmemek, düzenli olarak zamanında derse gitmek) 

• İstenmedik davranışlar (Sigara içmek, derste cep 
telefonuyla konuşmak gibi kötü alışkanlıklar edinmek) 
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Davranış çeşitleri  



6. Gelişim Dönemleri  

• Belirli özelliklerin ön plana çıktığı 
gelişim aşamalarına dönem 
denilmektedir. 

• En basit dönem sınıflaması yaşa 
göre yapılandır. Örneğin; 
Piaget’nin zihinsel gelişim 
dönemleri 

• Ancak yaşlar sadece bir fikir 
vermekte, kesinlik ifade 
etmemektedir. 
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7. Kritik Dönem  

• Çocukların bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür 
öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterdikleri dönemlere 
kritik gelişim dönemi denmektedir. Kritik Dönem, ilgili 
davranışların kazanılması gereken, kazanılmadığında telafisi 
çok zor ya da imkansız olan gelişim dönemidir. 

• Kritik dönemde çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim 
ve öğrenme süreci üzerinde etkisi büyüktür. 

• Bu dönemlerde çocuklar çevrede düzenlenen belli öğrenme 
yaşantılarını diğer dönemlerden daha hızlı kazanmaktadırlar. 

• Kritik dönem kavramı anne babalara ve öğretmenlere belli 
öğrenmeler için belirli yaşların uygunluğunu ifade etmektedir. 

• Örneğin; dil gelişim açısından kritik dönem 2-4 yaş arasıdır. 
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8. Gelişim Görevleri 

• İnsanın bir gelişim evresinde gerçekleştirmesi 
beklenen büyüme, olgunlaşma düzeyi ve 
davranışlardır. 

• “Kritik Dönem” kavramına benzeyen bir 
kavramdır ve özellikle karıştırılmaması gerekir. 

• Gelişim görevi, kişinin içinde bulunduğu yaşam 
döneminde başarması gereken görevleri, 
kazanması gereken bazı özellikleri, geliştirmesi 
gereken davranışları ifade eder. 

• Bireyin yaşamındaki belli bir dönemde ortaya 
çıkan, başarıyla elde edildiğinde, daha sonraki 
görevlerde (yaşantılarda) başarıya ve mutluluğa 
götüren, başarılmadığı durumlarda ise 
mutsuzluğa ve toplumun hoş görmemesine ve 
sonraki görevlerde (yaşantılarda) zorluklara 
neden olan görevdir. 
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Yetişkinlikte Gelişim Görevleri 

• Genç Yetişkinlik; 

• Eş seçimi. 

• Eşle birlikte yaşamayı 
öğrenme. 

• Bir aile kurma. 

• Çocuk yetiştirme. 

• Bir evin işlerini yürütme. 

• Bir uğraş başlatma. 

• Yurttaşlık sorumluluğunu 
üstlenme. 

• Uygun bir toplumsal gruba 
katılma. 29 

 Orta Yaşlar; 
 Yetişkinliğin yurttaşlık ve toplumsal 

sorumluluğunu başarma. 

 Yaşamak için ekonomik bir 
standart oluşturma ve sürdürme. 

 Yetişkinliğin boş zaman 
etkinliklerini geliştirme. 

 Ergen çocuklara sorumlu ve mutlu 
yetişkinler olmada yardım etme., 

 Bir eşle bir kişi olarak ilişki kurma. 

 Orta yaşın fizyolojik değişimlerini 
kabul etme ve bunlara uyum 
sağlama. 

 Yaşlı ana-babaya uyum sağlama.  



9. Gelişme ve Gelişim 

• Gelişme organizmanın büyüme, olgunlaşma ve 
öğrenmenin etkileşimiyle sürekli ilerleme kaydeden 
değişmesidir. Gelişme ürün olarak ele alındığında, 
gelişim bu ürünün süreç yönü olarak 
tanımlanabilmektedir. 

• Kalıtım, çevre ve hormonlar gelişimi etkileyen 
etmenlerdir.  

• Gelişim öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucu 
bireyde görülen düzenli ve sürekli değişikliklerdir. 
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Gelişimin Temel İlkeleri 
1. Gelişim, genetik ve çevresel değişkenlerin karşılıklı 

etkileşiminin ürünüdür. 

2.Gelişim yordanabilir (bilinen, gözlenenden-
bilinmeyene,gözlenemeyene) belli bir sıra izlemektedir.  

3. Gelişim süreklidir, belirli aşamalar halinde gerçekleşmektedir.  

4.Gelişim ileriye doğrudur ve birikimli bir süreçtir.  

5.Gelişimde belirli yönelimler vardır:  

a) baştan ayağa doğrudur, b) içten dışa doğrudur.  

6.Gelişim genelden özele doğrudur. 

1.Çocuklar önce tüm vücuduyla hareket etmekte, büyük kaslarını 
kullanmakta daha sonra küçük kas koordinasyonunu 
sağlamaktadırlar. 
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Gelişimin Temel İlkeleri 

7. Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. 

8. Gelişimde kritik dönemler vardır. 

 Örneğin; ergenlik dönemi kimlik kazanılması için kritik 
dönemdir. 

9. Gelişim bir bütündür. 

10.Gelişim alanları birbiriyle etkileşim halindedir. 

 Örneğin; fiziksel gelişim, zihinsel gelişimi etkilemektedir, 
zihinsel gelişim ise kavram gelişimini, dil gelişimini, oyun 
gelişimini ve ahlâk gelişimini etkilemektedir. 
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Gelişimi Etkileyen Etmenler 
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Doğum Öncesi Dönem 

 

• Yaşam, annenin yumurtasının babadan gelen sperm tarafından 
döllenmesiyle başlar  

• Döllenmiş olan yumurtaya zigot denilmektedir.  

• Zigotun bölünmesiyle hücre grupları oluşmakta ve değişik 
aşamalardan geçerek insan yavrusu oluşmaktadır.  

• Döllenmeden ortalama 280 gün sonra doğum 
gerçekleşmektedir  

• Bebek doğduğunda boyu ortalama 48-53 cm. ve ağırlığı  2500-
4300 gr arasındadır  

 



Döllenmeden doğuma embriyonik 
gelişim 



0-2 Yaş dönemin özellikleri  

• Doğumdan sonraki ilk yılda bedensel gelişim çok hızlı gerçekleşmektedir. 

 

• Yeni doğan bir bebeğin başı diğer organlarına göre daha büyüktür.  

 

• Bebek hem boy olarak hem de ağırlık olarak çok hızlı gelişir.  

 

• 5 aylık bir bebek doğumdaki ağırlığının iki katına, 12 aylık bir bebek ise üç 
katına ulaşmaktadır. 

 

• 12 aylık bir bebek doğumdaki boyunun %50'sine ulaşmaktadır. 

 

• Bebeğin psiko-motor gelişiminde büyük ilerlemeler olur. 

  



2-6 Yaş dönemin özellikleri  

• Doğumdan sonra ilk aylardaki hızlı büyüme iki yaşından sonra 
yavaşlamaktadır.  

 

• Dört yaşındaki bir çocuğun boyu doğumdaki boyunun iki katıdır. 

  

• Okul çağına doğru boy uzama hızı azalır, daha sonra ergenlik çağında 
tekrar hızlanır.  

 

• Sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlarken, kalp atış hızı da 
giderek azalır ve altı yaşına doğru yetişkininkine benzer hale gelir.  

 

• Bu dönemde çocukların etkinlik düzeyleri çok yüksektir. 

 

• İlgilerini çok çeken bir etkinlik yapmadıkça uzun süre bir yerde 
oturamazlar; koşmak, atlamak, zıplamak ihtiyacındadırlar. 

  



6-12 Yaş dönemin özellikleri  

• Çocukların ilköğretime başladıkları bu dönemde bedensel gelişim daha 
yavaş olur. 

 

• Boy ve ağırlık artışı yavaştır. Yıllık boy artışı ortalama beş buçuk santim 
kadardır.  

 

• 12 yaşına gelen çocukların boyu ortalama 145 cm.dir.  

 

• 11 yaşlarına doğru kızların ağırlığı erkeklerin ağırlığından fazladır.  

 

• Kızlar erkeklerden önce ergenlik dönemine girmektedirler.  

 

• Bu dönemde kemik ve iskelet sistemindeki gelişmeler kas gelişiminden 
daha ileri düzeydedir.  

  



12-18 Yaş dönemin özellikleri  

• Ergenlik dönemi denilen bu dönem buluğa ermeyle başlar. 

 

• Buluğ dönemi ise cinsiyet salgı bezlerinin aktif hale gelerek cinsiyet 
hormonu üretimiyle başlar. 

 

• Ergenlik döneminin tüm aşamaları bütün bireylerde aynı sırayı izlemekle 
birlikte bireyden bireye farklılıklar gösterir.  

 

• Kızlar 11 yaş civarında buluğa girerken, erkekler 13 yaş civarında buluğa 
girerler.  

 

• Hızlı fizyolojik değişmeler vücut yapısında büyük farklılıklara neden olur.  

 

• Önce eller ve ayaklar büyür, sonra kollar ve bacaklar, daha sonra da 
beden gelişir  

  



Doğum Sonrası Gelişim Dönemleri ve 
Kazanılması Gereken Görevler 

• Yetişkinlik Dönemi (30/35-45/50): Ekonomik olarak yaşamında 
gelebileceği en üst seviyeye gelme, ailedeki küçüklere 
sorumlu yetişkinlik örneği sunma, boş zaman etkinlikleriyle 
uğraşma, eşiyle bütünleşme, yaşla birlikte gelen fizyolojik 
değişiklikleri kabul etme, ebeveynlerin sorumluluklarını 
üstlenme 

 

• Yaşlılık Dönemi (45/50->): Fiziksel güçte azalmaya ve sağlıkla 
ilgili sorunlara uyum sağlama, azalan gelire uyum sağlama, 
eşin kaybına uyum sağlama, yaş grubu ile yakınlık kurma 
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Belli Başlı Gelişim Kuramları: 

• Psiko-analitik Gelişim Kuramı (S.Freud) 

• Psiko-sosyal Gelişim Kuramı (E.Erikson) 

• Zihinsel Gelişim Kuramı (J.Piaget) 
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Psiko-analitik Gelişim Kuramı (S.Freud) 

• Freud birey davranışlarının altında 
yatan nedenleri ve kişiliği 
oluşumunu birtakım kavramlara 
göre açıklamıştır. Freud kişiliğin 
gelişiminde cinselliği ve bilinçaltını 
temel almıştır. Birçok psikoloji 
yaklaşımı kişiliği bilinç ve bilinçaltı 
süreçlerle açıklarken; Freud, 
bilinçaltı süreçleri, cinselliği ve 
içgüdüleri ön planda tutmuştur.  
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Psiko-analitik Gelişim Dönemleri: 

• Freud yaşamın ilk 6 yılının kişiliğin gelişiminde büyük rol 
oynadığını ifade etmiştir. Freud kuramında cinsel 
gelişimin kişiliğin gelişimindeki önemini vurgulamaktadır.  

• Psiko-analitik Gelişim Dönemleri beş tanedir: 
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Oral Dönem (0-1/1.5 yaş) 

• Oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. Bebeğin 
sütten çok erken ya da geç ayrılması oral döneme 
saplanma geliştirmesine neden olabilmektedir. 

• Yetişkinlikte bu saplanma sonucu sigara içme, fazlaca 
sakız çiğneme, aşırı yemek yeme gibi davranışlar 
görülebilmektedir. 
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Anal Dönem (1/1.5-3 yaş) 

• Fiziksel haz olarak tuvaletini tutmak ya da bırakmak 
çocuk için çok önem taşımaktadır.  

• Bu dönemde olumlu tuvalet eğitimi yaşantısı önemlidir. 
Baskıcı, hoşgörüsüz, cezalandırıcı tuvalet eğitimi 
çocukların bu döneme bağımlı kalmasına neden 
olabilmektedir.  

• Freud’a göre çocukken titiz bir tuvalet eğitimi gören bir çocuk 
sıkı, cimri, inatçı, sürekli kendini denetim altında tutan bir birey 
olarak gelişebilmektedir. 

• Tuvalet eğitimi son derece gevşek olan bir bireyde aldırmaz, 
vurdumduymaz, dağınık, düzensiz bir birey olarak 
yetişebilmektedir. 
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Fallik Dönem (3-6 yaş) 

• Bu dönemde çocuklar cinsel organlarına, cinsel 
farklılıklara ve onların anlamlarına yönelir. Bu 
davranışın engellenmesi çocukta suçluluk 
duygularının ve cinselliğe karşı olumsuz bir tutumun 
kaynağı olabilmektedir. 

• Cinsel kimliğin kazanılmaya başlandığı bu dönemde, 
çocuk cinsiyet farklılıklarını fark etmeye başlamakta 
sorular sormaktadır. Merakı nedeniyle azarlanan 
çocukla yetişkinlikte cinsel kimliği benimsemede 
sorunlar yaşamaktadır. 

46 



Gizil (Latens) Dönem (6-12 yaş) 

• Bu dönemde çocuğun cinsel dürtüsü gizlidir. Çocuk daha 
çok oyunla ilgilenmektedir. Dönem boyunca çocuklar aynı 
cinsiyetten arkadaşlarla oynama eğilimindedirler. 
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Genital dönem (12-18 yaş) 

• Sonuncu dönemdir. Hızlı fiziksel büyüme ve buluğa erme 
ile içsel dürtüler artmaktadır. İlk dört psiko-seksüel 
dönemi başarı ile geçiren bireyler bu dönemi de sağlıklı 
bir şekilde geçirirler. Bu dönemde kişilik, çocuk 
kişiliğinden yetişkin kişiliğe dönüşmektedir. 
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Psiko-sosyal Gelişim Kuramı (E.Erikson) 

• Erikson, psikososyal gelişmeyi insan 
yaşamının tümünü kapsayan bir süreç 
olarak görmüştür. Erikson’un “İnsanın 
Sekiz Evresi” başlığı ile geliştirdiği 
dönemler kuramı, normal ve normal 
olmayan kişilik gelişmesini 
açıklamaktadır. 

• Her evrede birey, ya belli psikososyal 
gelişmeleri tamamlamakta ve 
bulunduğu evreye özgü psikososyal 
bunalımı atlatmakta ya da 
atlatamayarak bundan sonraki 
evrelere taşımaktadır. 
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1.Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2 yaş) 

• Bebekte güven duygusunun gelişimini beslenme, 
uyku gibi ihtiyaçların giderilmesinde bir düzen ve 
rahatlığın bulunuşu ile mümkündür. 

• Düzenli olarak anne ya da bakımı sağlayan kişinin her 
ihtiyaç hissettiğinde sürekli temel ihtiyaçlarını 
karşılaması tutarlı bir davranıştır ve güveni 
geliştirmektedir. İhtiyaçların giderilmemesi ise 
güvensizlik duygularının gelişmesine neden 
olmaktadır. 
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2.Bağımsızlığa Karşı Kuşku ve Utanç (2-3.5) 

• Çocukların bu dönemde istekleri ile büyüklerinin istekler 
çatışabilmektedir.  

• Çocuklar ne yiyeceklerine veya ne giyeceklerine kendileri 
karar vermek istemektedirler. Eğer anne babalar 
çocuklarına kendi yetenek çerçevesinde kendi 
davranışlarını yönetme olanağı verir ve rehberlik yaparsa 
çocuklar sağlıklı bir özerklik duygusu geliştirirler.  

• Eğer anne babalar sürekli onları utandırarak itaate 
zorlarsa çocuklar kendilerin sürekli engelleyecek utanç 
duygusu geliştirirler. 
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3. Girişkenliğe Karşı Suçluluk (4-6) 

• Etkinlik alanları ve dilleri oldukça gelişmiştir.  

• Merak ve enerji doludurlar.  

• Sorgulamaları için deneme-yanılma yapmalarına 
izin verilirse girişkenlik duyguları gelişir.  

• Kısıtlayıcı veya denetleyici olurlarsa suçluluk 
duyguları gelişir.  
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4. Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu (6-12)  
    

• Okul yıllarını kapsayan bu dönem çocuğun bilişsel ve 
fiziksel becerilerini ortaya koyarak geliştirmeye 
çalıştığı dönemdir. 

• Okula başlama ile birlikte arkadaş ve öğretmenleriyle 
sosyal ilişkilerini geliştirdiği dönemdir.  

• Bu çabaları sonucunda başarı duygusu gelişerek 
kendine karşı olumlu bir tutum kazanmaktadır. Bu 
dönemde öğretmen tutumları çok önemlidir. 
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5. Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası 
(12-18) 

• Bu dönemde genç kim olduğuna, ne olacağına 
ilişkin sorulara yanıt aramaktadır.  

• Kendi cinsel gelişimini, artan gücünü ve değişen 
vücut yapısını başkaları ile karşılaştırmaktadır. 

• Her ergen bu dönemde belirli ölçülerde kimlik 
bocalaması yaşamaktadır. 
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6. Yakınlığa Karşı Uzaklık 

• Ergenlik döneminin başarılı olarak geçirilmesi bu 
dönemde genç evlenme arzusu ile karşı cinsle 
yakın ilişkiler kurma çabası içerisine girmektedir. 

• Uzun süreli ilişki kurmakta başarısız genç ise 
kendini soyutlamaya ve içine kapanmaya 
başlamaktadır. 
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7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk 

• Orta yaşları kapsayan bu dönemde hem bilgi hem 
deneyim açısından üst seviyelere ulaşmış bir kişiden, yeni 
kuşakları geliştirilmesi yanında kendinden sonraki 
kuşaklara bilim, sanat, fikir, teknoloji alanlarında da 
üretimler yaparak bırakması beklenmektedir.  

• Eğer kişi bir şey öğretemez, yeni kuşaklara rehberlik 
edemezse bir durağanlık içerisinde kendisini bularak 
kendisine ihtiyaç duyulmadığına inanmakta, verimsiz 
olduğu duygusuna kapılmaktadır. 
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8. Benlik Bütünlüğüne Karşı 
Umutsuzluk 

• Yaşlılık dönemini kapsayan evredir. Kişi bu evrede 
yaşamının muhasebesini yapmaktadır. 

• Eğer keşkelerle, pişmanlıklar dolu bir tablo varsa 
ve artık bunları değiştirebilecek zamanının 
kalmadığını düşünüyorsa umutsuzluğa kapılarak, 
yaşamdan kaygı duymakta ve ölüm korkusu 
yaşamaktadır. 
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Zihinsel Gelişim Kuramı (J.Piaget) 

• Piaget zekâyı çevreye uyum yapabilme yeteneği olarak 
tanımlamaktadır.  

• Piaget bilişsel yapılardaki değişimle öğrenmeyi açıklamıştır. 

• Şema zihnimizde oluşturduğumuz bilişsel dosyalardır. 

• Şemalar içlerinde her türlü bilişsel (renk şeması), duyuşsal (inanç 
şeması), davranışsal (araba kullanma şeması) bilgiyi barındırmaktadırlar. 

• Bilgiler çevreye uyum sağlamamızı ve davranışlarımızı 
gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.  

• Piaget insanların doğuştan üç temel bilişsel şema ile dünyaya 
geldiklerini ifade etmektedir. Bunlar emme, yakalama-
kavrama, ağlama şemalarıdır. Bu üç şema bebeğin dünyaya 
uyum sağlayarak hayatını devam ettirmesine yetmektedir. 
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Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri 

• I.  Duyusal - Motor Dönem (0-2) 

• II.  İşlem Öncesi Dönem (2-7) 

• III.  Somut İşlemler Dönemi (7-11) 

• IV. Soyut İşlemler Dönemi (11-Ergenliğin sonu) 
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1. Duyusal Motor (Sensory-motor) Dönemi 
(0-2 yaş) 

• Dönem içinde ilerledikçe çevresinde olanları ve 
kendisinin çevresinden farklı olduğunu 
keşfetmeye başlar.  

• Çocuk ancak dönemin sonuna doğru çevresindeki 
bildik eşya ve kişileri adlandırmaya başlar; eşya, 
uzay ve zamanla ilgili koordinasyonunu devimsel 
davranışlarla sağlar ve işlem öncesi döneme 
geçer. 
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1. Duyusal Motor (Sensory-motor) Dönemi 
(0-2 yaş) 

• Dönemin belirgin özelliklerinden birisi çocuğun eşya sürekliliği 
(object permanence) denilen yeteneği geliştirmesidir.  

• Dönemin ortalarında çocuk gözü önündeki bir eşyayı, örneğin 
oynadığı topu, gösterebilir. Onunla ilgili davranışlar sergileyebilir.  

• Top saklandığında, örneğin iki kapaktan birinin altına 
konulduğunda, ve çocuğa ‘Top nerede?’ diye sorulduğunda, kapağı 
açıp topu bulur ve gösterebilir.  

• Eşyanın fiziksel yokluğunda çocuğun zihninde var olan bu 
düşünceye eşya sürekliliği denilmiştir. 
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2. İşlem Öncesi (Pre-operational) Dönem 

(2-7) 
• Dil hızla gelişir. Bu dönemde birey sözcük dağarcığını 

zenginleştirerek dilini geliştirir 

• Ben merkezci düşünür. Bu yaşlardaki çocuklar kendi görüşlerinin 
olabilecek tek görüş olduğuna inanırlar, çevrelerindekilerin 
kendilerininkinden daha farklı bakış açılarına sahip olabileceklerini 
anlayamazlar. 

• Animizm (canlandırmacılık) vardır. 

• Tersine çevirememe. 

• Özelden özele akıl yürütme 

• Korunum kazanamama 

• Odaklama 

• Tek özelliğe göre sıralama ve sınıflama 

• Hayal gücünü kullanarak oyun oynama 
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İşlem Öncesi (Pre-operational) Dönem 

 Çocuk bu dönemde çevresindeki eşya ve kişileri kendinden ayrı 
varlıklar olarak görmeye, eşya ve olaylara nesnel (objective) bakmaya 
başlar. (Böylece, çocuk deneyim kazandıkça ben merkezli düşünüşleri 
bırakır.) 

 Bu dönemdeki çocuklarda korunum fikri gelişmemiştir.  

 Dönemin sonuna doğru ilerledikçe ben merkezli düşünce gittikçe 

azalmaya ve yerini mantıklı düşünceye bırakmaya başlar. Böylece 

somut işlemler dönemine geçilir. 
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3. Somut İşlemler (Concrete Operational) 
Dönemi (7-11) 

• 7-11 yaş arası dönem olup, ilköğretimin ilk beş yılına 
denk gelir.  

• Bu dönemde bireyin sınıflama, sınıflandırma, 
karşılaştırma, dört işlem yapma ve dönüştürme gibi 
becerileri gelişerek, çocuğun işlemleri muhakeme 
edişi mantıklı bir hale gelir.  

• İşlem öncesi dönemde çözülemeyen korunum 
problemleri bu dönemde çözülür. 
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3. Somut İşlemler (Concrete Operational) 
Dönemi (7-11) 

• Tersine döndürme düşünce yapısı gelişir. 

• Birkaç boyutu ele alarak sınıflama yapar. 

• Ben merkezci düşünceden uzaklaşmaya başlar ve ikinci 
bir kişinin yerine kendilerini koyabilirler. 

• Somut problemleri çözer. 

• Odaktan kurtulma 
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3. Somut İşlemler (Concrete Operational) 
Dönemi (7-11) 

• Somut işlemler döneminde çocukların bilişsel yapıları 
bazı problemleri zihinsel olarak çözebilecek düzeye 
gelmiş olmakla birlikte, bu dönemde bir problemin 
çözülmesi somut nesnelerle bağlantılı olmasına bağlıdır.  

• Somut işlemler dönemi, zihinsel işlem yapma 
yeteneğinin henüz gelişmediği işlem öncesi düşünce ile 
mantık işletme yoluyla muhakeme yapabilen soyut 
düşünce arasında bir geçiş dönemi olarak kabul edilebilir. 
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4. Soyut İşlemler (Formal Operational) 
Dönemi (11-…) 

• 11 yaş ve sonrası dönemi kapsar.  

• Bu dönemde bireyin ayırt etme, değişkenleri 
belirleme ve kontrol etme, hayal kurma, soyut 
kavramları algılayabilme gibi becerileri gelişir.  

• Genelleme, tümdengelim, tümevarım gibi 
zihinsel işlemler yapılabilir.  
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Soyut İşlemler (Formal Operational) 
Dönemi (11-…) 

• Birey artık kendi düşünce süreçlerinin farkındadır, 
kendi düşüncelerini eleştirir, diğer bilinen 
gerçekleri ölçüt alarak kendi yargılarının 
doğruluğunu yoklayabilir.  

• Son dönem olan bu dönemden sonra bilişsel 
yapıda nitel bir gelişme ortaya çıkmaz. Ancak, 
geliştirilen yaşantılara bağlı olarak nicel 
gelişmeler her zaman mümkündür. 

68 



Öğrenme Psikolojisi 

• Öğrenme psikolojisiyle ilgili temel kavramlar: 

1.Öğrenme, 

2.Motivasyon ve  

3.Öğrenmenin transferi 
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Öğrenme 

• Günümüzde birçok öğrenme tanımı yapılmış olmakla 
beraber psikolog ve eğitimcilerin hemen hemen hepsi 
öğrenmeyi, yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği 
olarak tanımlamaktadırlar.  

• Öğrenmeyi kolaylaştıran başlıca faktörler iki grupta 
toplanabilir.  

1.Bireyin kendisinden kaynaklanan faktörler: olgunlaşma, yaş, 
zekâ, güdülenme, genel uyarılmışlık hali, kaygı, fizyolojik durum, 
önceki öğrenmelerin aktarımı, türe özgü hazır-bulunuşluk.  

2.Bireyin öğrenme çevresinden kaynaklanan faktörler: 
öğretme yöntem ve teknikleri, öğrenilecek malzeme, öğrenme 
ortamı gibi faktörlerdir. 
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Güdülenme (Motivasyon) 

• İhtiyaçların giderilmesi amacıyla belli bir davranış 
yapmaya isteklilik, eğilim olarak tanımlanmaktadır.  

• Güdülenmiş davranış eğer kişi kendisi istediği için 
yapılmış ise içsel güdülenme, dışarıdaki bir kişinin 
etkisiyle yapılmışsa dışsal güdülenme adını 
almaktadır.  

 

71 



Öğrenmenin transferi 

• Transfer önceden öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri 
etkilemesidir.  

• Eskiden öğrenilenler yeni öğrenmelerin kolay 
olmasını sağlıyorsa “olumlu transfer”, olumsuz 
olarak etkiliyorsa buna da “olumsuz transfer” adı 
verilmektedir. Örnek olarak 
• Otomobil kullanmayı bilen kişinin minibüs kullanmayı 

öğrenmesi hiç araba kullanmayan bir kişiye göre daha kolay 
olması olumlu transfere örnektir.  

• F Klavye ile daktilo yazmayı öğrenen bir kişinin 
bilgisayardaki farklı Q klavyede yazmakta çektiği zorluk 
olumsuz transfere örnektir. 
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Başlıca Öğrenme Yaklaşımları 

1. Davranışçı yaklaşım, 

2. Bilişsel yaklaşım, 

3. Toplumsal öğrenme yaklaşımı, 

4. İnsancıl Yaklaşım, 

73 



Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme 
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Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme 

• Davranışçı kurama göre insanların öğrenmesi ile 
hayvanların öğrenmesi aynı kurallar içinde olur. İnsanda 
ve hayvanda öğrenen şey organizmadır. Öğrenme, 
organizmanın davranışında bir değişikliğin olmasıdır. 

• Organizma, tek bir bütün oluşturacak şekilde çalışan 
ve birbirleriyle sürekli uyum içinde bulunan 
parçalardan oluşmuş bir canlı sistem olarak 
tanımlanabilir. 

• Davranışçılar, öğrenmeyi uyarıcı ile davranış arasında bağ 
kurma işi olarak görmektedirler. Bu yüzden 
davranışçıların genel adı,  U-T (uyaran-tepki) 
kuramcılarıdır. 
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Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme 

• Davranışçılar, insan zihnini doğuştan boş olarak kabul 
ederler. Her şey sonradan öğrenilir. 

• Davranışçılar, “öğrenme” teriminden çok “koşullanma” 
terimini kullanırlar. Organizma çevreden gelen uyarıcılara 
tepki göstererek öğrenir. 

• Öğrenme, anlaşılabilir ve açıklanabilir. O nedenle de 
organizmanın (kara kutu) içinde olanlarla değil, dışa 
yansıyan hareketleriyle ilgilenilmelidir. 

• Davranışçı yaklaşımlar genel olarak Klasik ve Edimsel 
Koşullanma olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. 
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Klasik koşullanma 

• Klasik koşullanma genelde refleks, içgüdüsel yani 
otonom sinir sisteminin doğal tepkileri ile oluşan 
düşünülmeden yapılan davranışlarla ilgili 
öğrenmeleri içermektedir.  

 

• Elin yanınca çekilmesi, köpek ısırınca korkma vb. 
gibi davranışlar burada önem kazanmaktadır. 
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Edimsel koşullanma (Skinner) 

• Skinner’e göre bir davranışın sonucu, organizma için hoşa 
giden, olumlu bir durum yaratıyorsa, o davranışın tekrar 
ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. Bu tarz davranıştan 
sonra olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya 
edimsel koşullanma denilmektedir.  

• Davranışı izleyen ve organizma üzerinde olumlu etki 
yaratarak davranışın değişimine neden olan ve ortaya 
çıkma ihtimalini artıran uyarıcılara pekiştireç 
denmektedir. Davranışın arkasından gelen ve organizma 
için hoşa gitmeyen bir durum yaratan uyarıcılar ise 
cezadır. 
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Edimsel koşullanma (Skinner) 

• Pekiştireçlerin değeri kişiden kişiye değişir. Küçük bir 
çocuk için şeker anlamlıyken, büyük bir kişi için şeker 
muhtemelen kompleks bir davranışı tekrar yaptıracak 
kadar anlamlı bir pekiştireç olmayacaktır.  

• Skinner’a göre edimsel koşullanma ilkeleri insan 
yaşamında daha etkilidir, organizma tepkiyi 
seçmekte ve kendisi göstermektedir. 

80 



Davranışçı yaklaşıma yapılan eleştiriler 

• Bilişsel ve duyuşsal süreçleri göz ardı ettiği için, 
davranışçı yaklaşım her tür öğrenmeyi açıklamak 
konusunda yetersiz kalır. İnsan davranışlarını sadece 
refleksler, uyarıcı-tepki ilişkisi ve pekiştirme açısından 
açıklamışlardır.  

• Davranışçı yaklaşımlar, zorlayıcı veya koşullayıcı 
unsurların olmadığı okuma-yazma öğrenme gibi 
öğrenme biçimlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar.  
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Davranışçı yaklaşıma yapılan eleştiriler 2 

• Davranışçı kuramcılara alternatif olarak, bilişsel 
kuramcılar öğrenmeyi sadece uyarıcı-tepki bağıyla 
açıklamanın yetersiz olduğunu öne sürerek öğrenme 
de içsel süreçlerin de olduğunu ileri sürerler.  

• İnsan öğrenmesinde geçerli olan durumların tamamı 
değilse bile çoğunda, davranışçı yaklaşımda geçerli 
olan işlemler yoktur. İnsanlar bazı şeyleri sadece 
yaşantı geçirerek de öğrenebilirler (TV seyrederken, 
kitap okurken bir şeyler öğrenmek gibi). 
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Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı 

• İnsanın zihninde geçen bazı süreçler öğrenmede belirleyicidir. 

• Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır. 

• Öğrenme süreçleri insana özgü olabilir. Birey çevrede sunulan 
uyarıcılardan hangisini seçeceğine ve onu zihninde nasıl 
işleyerek hangi bilgileriyle ilişki kuracağına kendisi karar 
vermektedir.  

• Öğrenmenin sorumluluğu bireye aittir. Öğrenme bireyin 
istediği zamanda gerçekleşmektedir.  

• Öğrenmede içsel güdülenme etkilidir. Başkalarının ödül 
vermesi ya da uyarıcı sunması önemli değildir. Önemli olan 
bireydir. 
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Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı 

• Açık davranış değişikliği görülmeyebilir. Birey belli bir yer ve 

zamanda öğrendiği bilgiyi, hemen ortaya koymak zorunda 

değildir. İstediği zamanda ve yerde uygulamaktadır.  

• Bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebilmesi için, öğrenme işine 

etkin olarak katılması, kendisine sunulan uyarıcıları seçmesi, 

bunları kendisi için anlamlı hale getirmesi ve en uygun tepkiyi 

üretmesi gerekmektedir.  

• Bilgi örgütlenir. Eski bilgi-yeni bilgi ilişkilendirilir. 
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Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı 

• Biliş, insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları 
anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür.  

• Dıştan alınan uyarımların algılanması, önceki 
bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin 
oluşturulması, elde edilen bilgilerin belleğe 
depolanması, hatırlanması ile zihinsel ürünlerin kalite 
ve mantık yönünden değerlendirilmesi, bilişsel 
faaliyetlerdir. 
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Sosyal (Toplumsal) öğrenme yaklaşımı 
(Albert Bandura) 

• Düşüncenin önemi ve öğrenmede taklit ve 
gözlemin yeri (Çocuk ve gençlerin TV den 
etkilenmesi, şiddet) ve önemine vurgu yapar 

• Dikkat, hatırlama, uygulama, güdülenme 
kavramları temel oluşturur. 

86 



Sosyal (Toplumsal) öğrenme yaklaşımı 
(Albert Bandura) 

Bandura’ya göre; 

• Birey kendi davranışlarını değerlendirip bir yargıya 
ulaşarak içsel standartlar oluşturur.  

• Davranışlarının temelinde bu standartlar ve güdüler 
vardır. 

• Birey ancak davranışı meydana getirdikten sonra uygun 
olup olmadığına karar verir. 

• Birey gözler, modelin ne yaptığını keşfeder, sonuçlarını 
izler ve yorumlar yaparak bunu kendi davranışlarına 
uyarlar.  

• Öğrenilen, tepkiler ve bu tepkilerin sonuçlarıdır. 
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Sosyal (Toplumsal) öğrenme yaklaşımı 
(Albert Bandura) 

• Birey, sosyal modelin davranışlarını sadece tekrar 
ederek ya da pekiştirerek değil gözleyerek elde eder. 
Örnek olarak:  

• Bir çocuk nasıl yemek yiyeceğini, nasıl giyineceğini, nasıl 
konuşacağını, nasıl sigara içeceğini anne babasını gözleyerek 
öğrenir.   

• Önemli olan gözlenen davranışın bireyin amacına 
uygun olup olmadığıdır.  

• Bandura’nın bütün çalışmalarında öğrenen kişi 
gözlemcidir. Uyarıcı, model kişinin davranışlarıdır. 
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Sosyal (Toplumsal) öğrenme yaklaşımı 
(Albert Bandura) 

Bandura’ya göre; 

• Modelin sahip olduğu yaş, statü, cinsiyet vb. pek çok 
özelliği gözlemcinin dikkatini çeken özelliktir.  

• Çocuklara doğru davranışlar kazandırmak isteniyorsa 
öncelikle onlara uygun modeller olunmalıdır.  

• Öğrenmede gerçekleşen ilk zihinsel süreç dikkat 
çekmedir. Daha sonra gözlemlenen bilgiler 
sembolleştirilip kodlanmakta ve bellekte saklanmaktadır.  

• Saklanan bu bilgiler daha sonra organizma tarafından 
performansa dönüştürülür.   
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İnsancıl (Hümanistik) Öğrenme Yaklaşımı 

• Bireyi diğerlerinden farklı kılan ona özgü olan 
duyguları, algıları, inançları ve amaçları ile ilgilenen 
insancıl psikolojisinin iki önemli ismi Rogers ve 
Maslow’dur.  

• İnsancıl yaklaşım özellikle insana bakış açısından 
gerek davranışçılardan, gerekse psikoanalistlerden 
ayrılmaktadır.  
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İnsancıl (Hümanistik) Öğrenme 
Yaklaşımı 

• Davranışçılara göre insan çevresel uyarıcılara mekaniksel 
tepkiler veren bir varlıktır. Doğuştan ne iyi, ne kötü olan ve 
çevreye göre biçimlenen bir yapıdadır. 

• Psikoanalistler, insanın tepkilerinin nedenlerini daha derinde 
arasalar da, bireyi bilinçaltının yönlendirdiğini savunmaktadır. 
Freud’a göre, insan doğası doğuştan şiddet, saldırganlık gibi 
olumsuz dürtülere sahiptir.  

• Hümanist psikologlar, insanın doğuştan iyi olduğu, olumlu bir 
potansiyele sahip ve gücünü kendinde bulan bir varlık 
olduğunu, yaşam boyu kendini geliştirme amacına yönelik 
olarak etkinlikte bulunduğunu kabul etmektedir. 
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İnsancıl (Hümanistik) Öğrenme 
Yaklaşımı 

• İnsancıl yaklaşıma göre benlik ve diğer kişilik özellikleri ile 
öğrenme arasında yakın bir ilişki vardır. Bu yüzden 
çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve olumlu bir 
benlik geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.  

• Rogers, saygı, empatik anlayış, güven ve özgürlüğün 
olduğu bir sınıf ikliminin sağlıklı bir öğrenme ortamı 
olduğunu, bu ortamın öğrencinin bir bütün olarak 
gelişmesini sağlayacağını ve öğretmenin de bu durumu 
kolaylaştırıcı bir role sahip olması gerektiğini ifade 
etmektedir. 
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