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Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Ferdi Odabaşı 165-173

• Kaynak II; Eğitim Psikolojisi 

Yazar;B.YEŞİLYAPRAK

Hazırlayan;Ferdi ODABAŞI 2005-2006 

Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ ,

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.
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e) Fizyolojik Durum:e) Fizyolojik Durum:
ÖÖğğrenmenin renmenin 
gergerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin in 
kikişşinin fizyolojik inin fizyolojik 
durumunun sadurumunun sağğllııklklıı
olmasolmasıı gerekir. gerekir. ÖÖzellikle zellikle 
ggöörme, irme, işşitme gibi duyum itme gibi duyum 
bozukluklarbozukluklarıı ya da kronik ya da kronik 
bedensel bir hastalbedensel bir hastalıık gibi k gibi 
sasağğllıık bozukluk bozukluğğu u 
durumlardurumlarıında yeterli nda yeterli 
verim ya verim ya ççok az saok az sağğlanlanıır, r, 
ya da hiya da hiçç sasağğlanamaz lanamaz 
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ÖÖğğrenmenin Dorenmenin Doğğasasıınnıı Bilmek Bilmek 
ÖÖğğretmen retmen İİççin Neden Gereklidir?in Neden Gereklidir?

İİnsan gnsan güünlnlüük yak yaşşamamıında nda 
milyonlarca uyarmilyonlarca uyarııccııya maruz ya maruz 
kalmakta, adeta uyarkalmakta, adeta uyarııccıı
bombardbombardıımanmanıına na 
tutulmaktadtutulmaktadıır. r. ÖÖrnerneğğin; in; 
ggöözzüümmüüze kulaze kulağığımmııza ve za ve 
didiğğer duyu organlarer duyu organlarıımmııza za 
gelen fiziksel uyargelen fiziksel uyarııccıılar sinir lar sinir 
sistemimizce sesistemimizce seççilerek sinirsel ilerek sinirsel 
iletilerle mesaj haline iletilerle mesaj haline 
ddöönnüüşşttüürrüülmektedir. Daha lmektedir. Daha 
sonra bu mesajlar, sonra bu mesajlar, 
depolanabilme ve depolanabilme ve 
hathatıırlanabilme irlanabilme iççin sinir in sinir 
sisteminde basisteminde başşka deka değğiişşimlere imlere 
uuğğramaktadramaktadıır.r.
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SASAĞĞ BEYBEYİİNN
VVüücudun sol yancudun sol yanıınnıı
kontrol eder.kontrol eder.
SOL LOB SOL LOB 
SSöözczcüüklerkler
MantMantııkk
SaySayıılarlar
ArdArdışıışıklklııkk
MatematikMatematik
AnalizAnaliz
ListelemeListeleme
KonuKonuşşmama
YazmaYazma

SOL BEYSOL BEYİİNN
VVüücudun sacudun sağğ yanyanıınnıı
kontrol eder.kontrol eder.
SASAĞĞ LOBLOB
RitimRitim
MMüüzikzik
BBüüttüünnüü ggöörmerme
Hayal gHayal güüccüü
Hayal kurmaHayal kurma
SentezSentez
Renkler, Renkler, şşekillerekiller
ÜçÜç boyutlu dboyutlu düüşşüünmenme
GGöörrüüntntüülerler
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ÖÖğğretmenler, eretmenler, eğğitim durumunda itim durumunda ööğğrencini beynin her iki yarrencini beynin her iki yarıı
kküüresini de kullanmasresini de kullanmasıınnıı sasağğlayacak bilayacak biççimde imde ööğğretmeretme--ööğğrenme renme 
etkinlietkinliğği di düüzenleyebilir. zenleyebilir. 
ÖÖrnerneğğin; somut yain; somut yaşşantantıı kazandkazandııran ran 
gergerççek varlek varlıık ve olaylark ve olaylarıı
ggöözlemekten bazlemekten başşlayarak layarak 
mmüümkmküün oldun olduğğunca unca ççok ok 
duyu organduyu organıına hitap na hitap 
edecek araedecek araççlar kullanlar kullanıılabilir. labilir. 
ÖÖğğretmen sretmen sıınnııfa neyin fa neyin 
ööğğrenilecerenileceğğinin mesajinin mesajıınnıı
aaççııkkçça vermelidir. Bunua vermelidir. Bunu
yaparken yaparken ööğğrencilerden aldrencilerden aldığıığı ddöönnüütleri de dtleri de düüzeltmelidir. Amazeltmelidir. Amaçç; ; 
ööğğrencilerin bilgi, beceri ve davranrencilerin bilgi, beceri ve davranışış ddüüzeylerini arttzeylerini arttıırmaktrmaktıır.r.
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ÖÖğğrencilerin konuyu yalnrencilerin konuyu yalnıızca anlamalarzca anlamalarıı yetmez, onlara yetmez, onlara 
demonstrasyon yapmak, yarddemonstrasyon yapmak, yardıımla yaptmla yaptıırmak, barmak, bağığımsmsıız z 
yaptyaptıırmak yaprmak yapıılanlanıın aln alışışkanlkanlıık haline gelmesini sak haline gelmesini sağğlamak lamak 
gerekir. Yoksa gerekir. Yoksa ööğğrenilenler renilenler ççabuk unutulur. abuk unutulur. 

ÖÖğğrencinin rencinin 
ööğğrenememesi halinde renememesi halinde 
ööncelikle ncelikle ööğğrencinin sinir rencinin sinir 
sistemi ve duyu sistemi ve duyu 
organlarorganlarıınnıın san sağğllııklklıı olup olup 
olmadolmadığıığı empatikempatik bir bir 
yaklayaklaşışımla mla ööğğretmen retmen 
taraftarafıından kontrol ndan kontrol 
edilmelidir. Sonuca gedilmelidir. Sonuca gööre re 
öönlem alnlem alıınmalnmalııddıır.r.
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