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1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.
5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



BBİİLLİŞİŞSEL ALAN KURAMLARI VE ESEL ALAN KURAMLARI VE EĞİĞİTTİİM PROGRAMLARIM PROGRAMLARI

•• Program geliProgram gelişştirme uzmanlartirme uzmanlarıınnıın ve n ve 
ööğğretmenlerin genelde biliretmenlerin genelde bilişşsel alan kuramlarsel alan kuramlarıı
yaklayaklaşışımmıınnıı izledikleri gizledikleri göözlenmektedir.Bunun zlenmektedir.Bunun 
nedeni nedeni şşunlardunlardıırr……..

•• 11--)Bili)Bilişşsel alan kuramlarsel alan kuramlarıı,,ööğğrenmeyi renmeyi 
öörgrgüütlemede ve tlemede ve ööğğrenme yarenme yaşşantantıılarlarıınnıı
ddüüzenlemede mantzenlemede mantııklklıı bir yol izlemesine bir yol izlemesine 
olanak saolanak sağğlamaktadlamaktadıır.r.

•• 22--)Bili)Bilişşsel alan kuramlarsel alan kuramlarıı,geleneksel konu ,geleneksel konu 
alanalanıı yaklayaklaşışımmıınnıı temel almaktadtemel almaktadıır.r.

•• 33--)Genel olarak e)Genel olarak eğğitim bilimciler de bu itim bilimciler de bu 
alanda iyi ealanda iyi eğğitim almitim almışışlar ve bu yaklalar ve bu yaklaşışımmıı
daha iyi anlamaktaddaha iyi anlamaktadıırlar.rlar.

•• Program geliProgram gelişştirme tirme ççalalışışmalarmalarıınnıın n öözellikle zellikle 
bilibilişşsel alan kuramcsel alan kuramcıılarlarıınnıın iyi bilinmesinde n iyi bilinmesinde 
yarar gyarar göörrüülmekte ve programlmekte ve programıın temeline n temeline 
alalıınacak nacak ööğğrenme modellerinin serenme modellerinin seççiminde bu iminde bu 
kurallara daha kurallara daha ççok yer verilmesi program ok yer verilmesi program 
hedeflerine ulahedeflerine ulaşşmada ve mada ve ööğğrenci barenci başşararıılarlarıınnıı
yyüükseltmede kseltmede öönemli bir etken olarak nemli bir etken olarak 
dedeğğerlendirilmektedir. erlendirilmektedir. 



HHÜÜMANMANİİSTSTİİK PSK PSİİKOLOJKOLOJİİ

HHüümanistler; manistler; 
insaninsanıı,davran,davranışıışınnıı
denetleyebilen denetleyebilen öözgzgüür bir varlr bir varlıık k 
olarak ele alolarak ele alıırlar..rlar..
HHüümanistikmanistik (insanc(insancııl) l) 
psikoloji, psikoloji, öönceleri nceleri pisikolojininpisikolojinin
bir alanbir alanıı olarak olarak 
ggöörrüülmemesine ralmemesine rağğmen daha men daha 
sonralarsonralarıı bu yaklabu yaklaşışımmıın n 
ööğğrenme kuramlarrenme kuramlarıınnıın bir n bir 
halkashalkasıı olarak ele alolarak ele alıınmnmışışttıır.r.
Bu yaklaBu yaklaşışımmıın en n en öönemli bilim nemli bilim 
adamadamıı GESTALTGESTALT’’ttıırr.  .  



GESTALT KURAMIGESTALT KURAMI

•• Bu kurama gBu kurama gööre: Bre: Büüttüün, parn, parççalaralarıın n 
toplamtoplamıından daha fazladndan daha fazladıır ve r ve 
birey,bbirey,büüyyüünnüü parparççalara ayralara ayrışışttıırarak rarak 
dedeğğil,bil,büüttüünlnlüük ik iççinden alginden algıılar..lar..

•• ÖÖRNERNEĞİĞİN: N: Senfoni orkestrasSenfoni orkestrasıınnıı
dinlerken,her bir mdinlerken,her bir müüzisyenin zisyenin 
katkkatkııssıınnıı analiz ederek deanaliz ederek değğil,bil,büüttüün n 
olarak dinleyip anlamaya olarak dinleyip anlamaya 
ççalalışışmammamıız gibi..z gibi..

•• GestaltaGestalta ggööre insan dre insan düünyaynyayıı bbüüttüün n 
olarak algolarak algıılar.Ona glar.Ona gööre re ööğğrenme; renme; 
sorunun temeliyle ilisorunun temeliyle ilişşkilidir,yani kilidir,yani 
bbüüttüüne gne gööre are aççııklanmalklanmalııddıır.r.



MASLOW’UN İHTİYAÇ KURAMI

• Abraham Maslow, aşamalık ilkesine göre 
insan gereksinimleri kuramını ortaya 
koymuştur.

• Bu kurama göre bireyin güdülenmesinin 
temelinde gereksinimler vardır.Birey bu 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla 
harekete geçer.

• Maslow; insan gereksinimlerini önem 
sırasına dizerek GEREKSİNİMLER 
HİYERARŞİSİ ni oluşturmuştur.Bu 
hiyerarşide birey öncelikle temel 
gereksinimlerini karşılamaya(piramidin ilk 
dört maddesi),daha sonra üst düzey 
gereksinimlerini karşılamaya(piramidin son 
dört maddesi)  güdülenmiştir.

• Bu kurama göre birey bu gereksinimlerinin 
tamamını sağladığı zaman kendini 
gerçekleştirmiş insan statüsü kazanmış olur.

ESTETİK

YARATICILIK

MERAKINI GİDERME,
BİLME VE ANLAMA

KENDİNİ
GERÇEKLEŞTİRME

STATÜ KAZANMA,
KENDİNE SAYGI DUYMA

BİR GURUBA AİT OLMA,
SEVME SEVİLME

GÜVENLİKTE OLMA

FİZYOLOJİK BEDENSEL



KENDKENDİİNNİİ GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞTTİİREN REN İİNSAN NSAN 
ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ

•• 11-- Kendini, baKendini, başşkalarkalarıınnıı ve dove doğğayayıı
olduolduğğu gibi kabul eder.u gibi kabul eder.

•• 22-- GerGerççeeğği oldui olduğğu gibi u gibi 
algalgıılaylayııp,ip,iççinde bulunduinde bulunduğğu ortama u ortama 
uyum sauyum sağğlar.lar.

•• 33-- Daha derin kiDaha derin kişşiler arasiler arasıı iliilişşkiler kiler 
kurabilir,kurabilir,

•• 44-- YaYaşşamdan doyum alamdan doyum alıır.r.
•• 55-- YaratYaratııccııddıır.r.
•• 66-- ÇÇooğğunlukla counlukla coşşku dolu anlar ku dolu anlar 

yayaşşar.ar.
•• 77-- DoDoğğal davranal davranıırr
•• 88-- Kendileri dKendileri dışıışında sorunlarla da nda sorunlarla da 

ilgilenir.ilgilenir.
•• 99-- Mizah anlayMizah anlayışıışına sahiptirna sahiptir
•• 1010-- YalnYalnıız kalabilme gz kalabilme güüccüüne ne 

sahiptir. sahiptir. 



ROGERSROGERS’’İİN TERN TERÖÖPATPATİİK K ÖÖĞĞRENME KURAMIRENME KURAMI

RogersRogers’’ee ggööre terapi bir re terapi bir ççeeşşit it 
ööğğrenme yrenme yööntemidir.ntemidir.
RogerseRogerse ggööre gerre gerççek ek ööğğrencilerin rencilerin 
algalgıılarlarıına dayanna dayanıır.Buna gr.Buna gööre re 
ööğğrencilerin algrencilerin algıılarlarıı ve ve ööğğrenme renme 
ddüüzeyleri oldukzeyleri oldukçça farkla farklııddıır ve r ve 
bireyseldir bireyseldir öönemli olan bu algnemli olan bu algıılarlarıı
ve ve ööğğrenme drenme düüzeylerini bireysellizeylerini bireyselliğği i 
bozmadan kibozmadan kişşiye bilgi iye bilgi 
aktarabilmektir. aktarabilmektir. 



OKULOKUL--TOPLUM TOPLUM İİLLİŞİŞKKİİLERLERİİNNİİN N 
DDÜÜZENLENMESZENLENMESİİ

• Okul-toplum ilişkilerinin ayarlanması, 
geniş bir alanda etkinlikler gerektirir. 
Uygulamada bu ayarlamayı
sağlayacak teknikler genel hatlarıyla 
aşağıdaki şekildedir.

• 1-Etkinlikler yoluyla okulun kendini 
topluma tanıtma ve toplumu iyi 
tanıması.

• 2-Güçlü bir okul aile işbirliğinin 
sağlanması

• 3-Okulun toplum kaynaklarından 
yararlanılması,

• 4-Eğitim etkinliklerinde toplum 
kaynaklarından yararlanılması,

• 5-Okulda genç kuşakların 
gereksinimlerinin ne ölçüde 
karşılandığının hep birlikte 
incelenmesi.

• Okulun bu etkinlikleri tam olarak 
faliyete geçirip yararlı olması için okul-
öğrenci-veli ilişkisinin tam olarak 
rayında olması gerekmektedir. 



EEĞİĞİTTİİMDE DEMDE DEĞİŞİĞİŞİKLKLİİKLERKLERİİNNİİNN
PALANLANMASIPALANLANMASI

EEğğitimin hedefleri onlaritimin hedefleri onlarıı
belirleyen sosyal ve belirleyen sosyal ve 
siyasal ortamlarsiyasal ortamlarıın ve n ve 
insanlarinsanlarıın den değğiişşebilirliebilirliğği i 
ddüüzeyde dezeyde değğiişşiklik iklik 
ggööstermektedir.stermektedir.
EEğğitimdeki deitimdeki değğiişşiklikler iklikler 
AtatAtatüürkrk’ü’ün en eğğitimle ilgili itimle ilgili 
ilkeleri, yasalar, anaysa, ilkeleri, yasalar, anaysa, 
hhüükküümet programlarmet programlarıı ggööz z 
öönnüünde bulundurularak nde bulundurularak 
ddüüzenlenmektedir.zenlenmektedir.
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