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Çağımızın eğitim ihtiyacı nedir?

Farklı bir;

• öğrenen algısı

•öğrenme çevresi

•eğitim programı anlayışı

•eğitmen



Öğrenen Algısı

• Yaşayan

• Tartışan

• Değişen

• Özgür

• Karar veren

• Problem çözen

• Yaratıcı

• Alan deneyimi



Öğrenme Çevresi

• Zaman ve mekanla sınırlanmayan

• Demokratik

• Gerçek Yaşam

• Sosyal Yaşam

• Teknoloji

• İhtiyaca uygun

• Ekolojik



Eğitim Programı 
Anlayışı

• Kendiliğindenlik

• İlgi

• Merak

• İhtiyaç

• Beceri odaklı

• Öğrenen merkezli

• Sorun Merkezli



Eğitmen Rolü

• Öğrenen

• Eşlikçi

• Demokratik

• Ortam düzenleyici

• İlişki odaklı

• Yenilikçi

• Sahici/Samimi



“Öğrenme” kavramı üzerine 
düşünmek zorundayız.



ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme Psikolojisine Genel Bakış
Davranışçılık ve Öğrenme
Sosyal – Bilişsel Öğrenme 
Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme 
Hümanistik Psikoloji ve Öğrenme 
Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme  
Zeka ve Öğrenme İlişkisi
Çoklu Zeka Kuramı
Öğrenme Stratejileri ve Stilleri



Öğrenme (Learning):

Yaşantı sonucu bireyin davranışlarında ya da 
potansiyel davranışlarında oluşan kalıcı izli 
değişikliklerdir.



Hazırbulunuşluk (Readiness) 

Bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi ya da öğrenme 
yaşantısının etkili olabilmesi için gerekli yeterliğe 
sahip olma durumudur. 

Hazırbulunuşluk olgunlaşmanın yanı sıra önceki 
öğrenmelerini, ilgilerini, tutumlarını, güdülenmişlik
düzeylerini, yeteneklerini ve genel sağlık durumunu 
da kapsayan bir kavramdır.



Yaş (Age) 

Öğrenme ve yaş arasında nasıl bir 
ilişki vardır?



Zeka (Intelligence) 

• Problem çözme yetisi

• Çevreye uyum sağlama

• Karşılaşılan sorunlara farklı ve hızlı
çözümler önerebilme

• Öğrenme kapasitesi



Güdülenme (Motivation)

Organizmayı harekete geçirecek (içsel)
uyarıcılardır.

Güdüler organizmanın gereksinimlerinden
doğmakta ve bunların giderilmesi için harekete
geçirmektedir.

GÜDÜLENME

İÇSEL DIŞSAL 



Kaygı (Anxiety)

Öğrenmenin gerçekleşmesi için bireyin belli bir
düzeyde uyarılması gerekir.

x x x

Çok düşük Orta düzey Çok yüksek



Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler

Öğrenen

•Türe Özgü Hazır Oluş

•Olgunlaşma 
(Maturation)

•Genel Uyarılmışlık
Düzeyi ve Kaygı

•Geçmiş Yaşantılar

•Dikkat (Attention)

•Güdülenme (Motivation)

Öğrenme Yöntemi

•Öğrenme Zamanı

•Öğrenilecek Olanın 
Yapısı

•Katılma

•Geribildirim 
(Dönüt)

Öğrenilecek

•Algısal Ayırt 
Edilebilirlik

•Anlamsal 
Çağrışım

• Kavramsal 
Gruplandırma



Davranışçı Öğrenme Kuramları

• Klasik Koşullanma (Pavlov)

• Edimsel Koşullanma (Skinner)

• Bağlaşımcılık (Thorndike)

• Bitişiklik (Watson – Guthrie)



Sosyal Öğrenme Kuramı

• Sosyal Bilişsel Kuram (Bandura)



Bilişsel Öğrenme Kuramları*

• Bilgiyi İşleme Kuramı (Gagne)

• Gestalt (Wertheimer – Koffka – Köhler)

• İçgörüsel Öğrenme (Köhler)



Bilgiyi İşleme Kuramı
(Information Processing Theory)



Bilgiyi İşleme Kuramı
(Information Processing Theory)

• Birey uyaranları algılama, anlama, sebep-sonuç ilişkisi içinde yapılandırma, 
değerlendirme ve gerektiğinde kullanmaktadır.

• Öğrenme; bireyin yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumları ve 
tecrübelerinden edindikleri ile etkilenen bir karar verme sürecidir.  



• Bilgiyi işleme kuramında süreç dışardan gelen uyarıcının duyu 
organlarıyla alınmasıyla başlanıp, bu uyarıcıların 
tanımlanması ve depolanmasıyla devam etmektedir. 
Depolanan bu bilgiler gerektiğinde geri getirilerek 
kullanılmaktadır. Bu sistem bilgisayarların çalışma sistemine 
benzetilmektedir. 



Bilgiyi İşleme Kuramının Temel Soruları

• Dışardan gelen uyarıcılar nasıl alınmaktadır?

• Alınan uyarıcılar zihinde nasıl bir işlemden geçmektedir?

• İşlemden geçirilen bilgiler zihinde nasıl saklanmaktadır?

• Zihinde saklanan bilgiler nasıl geri getirilip kullanılmaktadır?



Duyusal

Kayıt

(Duyusal

Bellek)

Kısa Süreli 

Bellek

İşlem

Uzun Süreli 
Bellek

Anısal 
(Episodik)

Bellek

Anlamsal 
(Semantik)

Bellek

İşlemsel

Bellek

Kod Kod
Kod



Bellek Türleri

Duyusal Bellek (Duyusal Kayıt)

(Sensory Register)

Çevreden alınan bilginin işleme sistemine girmeden önce kısa bir süre tutulduğu bilgi 
deposudur. 

Kapasitesi

Sınırsız



Anlamlı hale getirilmek istenen bilgi, işleme sistemi olan kısa 
süreli belleğe (işleyen bellek) aktarılır. Bu aktarma işlemini 
sağlayan mekanizma “dikkat”tir. 



Depolama Süresi

Çok kısa sürelidir. 0,5 ile 1 saniye arasında değişebiliyor.

Depolama Şekli

Çevreden alınan uyarıcıların birebir kopyasıdır



Kısa Süreli Bellek (İşleyen Bellek):

(Short Term Memory)

Duyusal kayıttan aktarılan sınırlı miktardaki bilgiyi kısa süreli depolama 
görevini üstlenmektedir. 

Kısa süreli bellekte bilinçli olarak bilginin farkına varılır ve bilgi anlamlı şekle 
dönüştürülür. 



• Kapasitesi: Bu bellek sınırsız olmayıp belli bir sınırı vardır. Genel kabul görüşe 
göre  kısa süreli belleğin sınırı “7” birimdir. 

• Depolama Şekli: Ağırlıklı olarak bilgiler görsel ve işitsel olarak depolanır. 



• Depolama Süresi: Bir işleme tabi tutulmadan bilginin kısa süreli bellekte 
tutulma süresi yaklaşık olarak 15-20 saniyedir. 

Bir rehberden bakıp telefon numaralarını nasıl arıyoruz?



Uzun Süreli Bellek

(Long Term Memory)

Kısa süreli bellekte işlenilen bilgilerin uzun süreliğine saklandığı bir 
depo görevini üstlenir. 

Uzun süreli bellek kütüphaneye 

benzetilebilir. Bilgi ilişkili şemalar 

içerisinde depolanır.



• Kapasitesi: Sınırsızdır. 

• Depolama Süresi: Depolama süresi sınırsız olarak kabul edilir. Uzun süreli 
bellekte bilgi bir kez depolandıktan sonra kaybolmaz. Sadece geri getirme 
zorluğu yaşanabilir. 



Depolama Şekli: 

Anısal Bellek (Episodic Memory) 

Anlamsal Bellek (Semantic Memory) 

İşlemsel Bellek (Operational Memory)



Bilişsel Süreçler

• Dikkat (Attention)

• Algılama (Perceive)

• Tekrar (Rehearsal)

• Kodlama (Coding)

• Depolama (Storage)

• Geri Getirme (Retrieval)



Dikkat (Attention)

Dışarıdan gelen uyarıcılar duyu organları yoluyla 
alınır. Uyarıcıların alınmasında en önemli olan 
seçici dikkattir. Dışarıdan gelen uyarıcılar öncelikle 
duyusal kayıta gelir ve burada uyarıcı dışarıdan 
alındığı şekliyle hiçbir değişikliğe uğratılmadan 
saklanır. 



Algılama (Perceive)

Duyu organlarıyla alınan uyarıcıların tanımlanması 
işlemidir. Algılama işleminde uyarıcının ne olduğuna 
karar verilir. İşlem kısa süreli bellekte yapılır. Bilgiyi 
işleme kuramında tüm işlemler kısa süreli bellekte 
gerçekleşir. 



Tekrar (Rehearsal)

Kısa süreli bellekte bilginin daha uzun süre kalabilmesi 
için bilgi tekrar edilerek saklanır. Saklama süresinin 
uzatılmasının nedeni kodlama işleminin yapılarak bilginin 
uzun süreli belleğe gönderilmeden önce herhangi bir 
kayba uğramamasıdır. 



Kodlama (Coding)

Bilginin uzun süreli belleğe gönderilebilmesi için birey 
tarafından anlamlı şekilde kodlanması gerekmektedir. 
Kodlama her birey için kendisi için en anlamlı gelecek 
şekilde yapılır. 



Depolama (Storage)

Uzun süreli belekte bilgiler gelişi güzel şekilde 
saklanmaz. Bilgiler depolanırken anısal (epizodik), 
anlamsal (semantik) ve işlemsel bellek türlerinden uygun 
olan bölüme yerleştirilir. 



Geri Getirme (Retrieval)

Uzun süreli bellekte bulunan bilgilerin gerektiğinde 
kullanılmak üzere işleyen belleğe (kısa süreli bellek) 
getirilmesi. Geri getirme işleminde önemli olan saklanan 
bilgileri geriye getirecek uygun ipuçlarının bulunmasıdır. 



Üstbiliş (Metacognition) 
(Flavell)

• Bireyin kendi bilişi hakkındaki bilgisi ve farkındalığını içerir. Üstbiliş, en kısa 
tanımıyla, kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri 
kontrol edebilmesi anlamına gelir.

Üstbiliş;

• Bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme 
yeterliliği, 

• Bireyin problem çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı 
yüksek düzeyde bir yönetsel süreç,

• Bilişsel aktivitenin anlaşılması ve kontrol edilmesi;

• Bilişi etkileyen faktörlerin anlaşılması ve küçük modeller eşliğinde bilişin 
izlenip kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.



Bellek Destekleyiciler

• Yerleşim Yöntemi (Loci) 

• Zincirleme Yöntemi (Sequential)

• Askı Sözcük Yöntemi (Pegword) 

• Anahtar Sözcük Yöntemi (Keyword) 



Yerleşim yöntemi

• Yerleşim yöntemi, belli bir bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya yardım eder. 
Yerleşim yönteminde çok iyi bilinen bir çevrede bulunan öğelerle, 
hatırlanmak istenen listedeki öğeler sırasıyla eşleştirilerek imajlar 
oluşturulur. 



Zincirleme Yöntemi

• Bu yöntemde hatırlanması gereken öğeler ilişkilendirilecek şekilde öykü 
haline getirilir. Öykünün birinci cümlesi birinci öğeyi hatırlatırken, ondan 
sonra gelen ikinci öğe için ipucu olur. İkinci öğe üçüncü için ipucudur ve 
zincirleme bu şekilde devam ederek bütün öğelerin hatırlanması sağlanır.

• Örnek imaj: uçağın içinde dar bir alanda üstümde kuvvetli bir basınç 
hissettim. Hızla uçaktan dışarı fırladım. Dışarıda, büyükçe bir alanda 
üstümdeki basınç azaldı, rahatladım.



Askı Sözcük (Pegword) Yöntemi

• İmaj oluşturarak bir listedeki öğeleri sırasıyla hatırlamada 
kullanılan bellek destekleme yöntemidir. Bu yöntemde, 1’den 10’a 
kadar her bir sayı için söylenişine uygun bir askı-sözcük bulunur. 
Bu askı sözcüklerin zihinsel resimlerinin oluşturulması kolay 
olmalıdır. Diğer bir deyişle askı-sözcükleri somut sözcükler 
arasından seçmeye özen gösterilmelidir.



Anahtar Sözcük (Keyword) Yöntemi

• Anahtar sözcük yöntemi bilgiyi doğru sırayla hatırlamak için 
kullanılmaz; özellikle yabancı dildeki sözcükleri öğrenmek için 
kullanılmakla birlikte çok çeşitli konu alanlarının kavram ve 
olgularının öğrenilmesinde de kullanılabilir. Öğreneğin; ülkelerde 
başkentlerinin, söyleyişleri birbirlerine yakın fakat anlamları farklı 
kavramların öğrenilmesinde bu yöntem kullanılabilir.



Eğitim Açısından Doğurguları

• Dikkat çekme etkinliği

• Önemli bilgilerin vurgulanması

• Eklemleme ve örgütleme için yardım edilmesi

• Bellek destekleyicilerin önemsenmesi

• Karıştırmayı önleyici tedbirler alınmalı

• Tekrarlar ve özetlere yer verilmeli

• Yürütücü bilişin geliştirilmesi önemsenmeli



Ket Vurma

• İleriye ket vurma

• Geriye ket vurma



İleriye ket vurma
(Proactive Inhibition)

Eski öğrenmelerimizi yeni öğrenmeleri engellemesi 
durumuna denir. Yıllardır kullandığınız bir ev aletini yenisi 
ile değiştirdiğinizde genellikle çalışmasını hep eski haliyle 
düşünüp yeni aletin kullanımına bir türlü alışamazsınız 



Geriye ket vurma
(Retroactive Inhibition)

Yeni öğrenilen bilgilerin eski bilgileri karıştırarak onları 
unutturmasına denir. 



GESTALT KURAMI
Wertheimer, Koffka, 

Köhler





• Davranışçılıkta uyarıcı – tepki bağının öğrenildiği, 
Gestalt’ta algısal yeniden organizasyonların aracılığıyla 
anlamlı bütünlerin kazanıldığı ifade edilmektedir. 



• Organizma kendini oluşturan parçaların örgütlenmiş bir 
bütünüdür. Fiziksel ve kimyasal elementlere indirgenemez.

• Bütün parçaların toplamından fazladır ve farklıdır.



DUYUM (Sensory)
ve 

ALGI (Perception)

Organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyarıcı, 
uyarıcıların duyu organlarını etkilemesine uyarım 
denir.
Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi ve bu 
uyarıcıların belli sinir yollarından geçerek beyne 
ulaşması ile de duyum oluşur. Duyum fizyolojik bir 
olaydır. İnsanda görme, işitme, tatma, koklama, 
dokunma, organ duyumları vardır.



ALGILAMA (Perceive)

Duyumların çeşitli biçimlerde örgütlenip anlam 
kazanması,yorumlanmasıdır. ÖRNEK: Işık 
dalgasının organizmayı etkilemesi uyarım, gözü 
etkileyerek renkli görmeyi sağlaması duyum, bu 
renklerin (örneğin kırmızı olduğunun veya 
tablodan alınmış bir renk olduğunun) fark 
edilmesi ise algıdır. 



Algısal Örgütlenme (Perceptual Organization) 

Duyumların anlamlı kılınarak, biçime ya da 
kalıba sokulmasına algıda organizasyon denir.
Algıda Organizasyonumuzu etkileyen 
eğilimlerimiz.



ALGININ ÖZELLİKLERİ

• Algı alanı 

• Algı dayanağı 

• Algıda bütünlük 

• Derinlik algısı 

• Algıda değişmezlik 

• Algıda seçicilik (Dikkat) 



Algı alanı

• Belirli bir süre içinde ayırt edici tepkiler yapabildiğimiz çevre, 
özellik ve varlıkların tümüne o bireyin algı alanı denir. Belli bir 
sürede çevremize baktığımızda gördüklerimiz ve duyduklarımızı 
kapsar. Çevremize ilk baktığımızda göremediğimiz bazı şeyleri 
daha sonra görmemiz algı alanımızın genişlediğini gösterir. 



Algı dayanağı

• Bir eylem inanç ya da düşüncenin altında yatan ve bunları 
denetleyip sınırlandıran değerler ve anlamlar sistemidir. Farklı 
toplumsal normlara (kural, kanun) sahip iki kişi aynı durumla 
karşılaştığında farklı algılayarak farklı tepki gösterir. 



Algıda bütünlük

• Bir varlığın, bir cismin ayrıntılar toplamı olarak değil tümüyle 
algılanmasından oluşan bütünlüktür. Örn: Ormana baktığımızda 
tek tek ağaçları değil ormanı algılarız.



Derinlik algısı

• Nesnelerin aslında iki boyutunu görmemize rağmen sanki üçüncü 
boyutunu da görüyormuş gibi algılamamızdır.



Algıda değişmezlik

• Nesneleri içinde bulundukları değişik koşullarda yine aynı algılama 
eğilimidir. 

Büyüklük değişmezliği; (bir arabayı uzakta da olsa hep aynı büyüklükte 
algılarız)
Renk değişmezliği; (Tahtanın ışıkta kalan yüzü daha açık olmasına 
rağmen onu hep yeşil olarak algılarız.)
Biçim değişmezliği; (masa üzerindeki tabakları hangi uzaklıkta olursa 
olsun hep aynı yuvarlaklıkta algılarız)



Algıda seçicilik

• Organizmaya aynı anda birçok uyarıcı etki eder. Ancak organizma 
bunlardan bazılarını algılar bazılarını algılamaz. Algılamada 
uyaranlar alanından kimilerinin seçilip kimilerinin ise 
görmezlikten duymazlıktan gelinmesine algıda seçicilik denir.



Algı Yasaları

• Şekil – Zemin İlişkisi: Bütün algılarda bir 
zemin ve bu zeminden önce göze çarpan bir 
şekil bulunmaktadır



Yakınlık (Proximity)

Bir alanda birbirine daha yakın olan nesneler birlikte 
algılanır.

• Mekanda yakınlık

• Zamanda yakınlık



Benzerlik (Similarity)

Birbirine benzeyen maddeler (şekil, doku, 
renk, cinsiyet …) gruplanarak algılanma 
eğilimindedir.



Süreklilik (Permanent)

Ani, birdenbire olan değişikliklerden daha çok düz giden 
sürekliliği algılamaya yönelmektir. 

Aynı yönde giden birimler, çizgiler  birbiri ile ilişkili olarak 
algılanmaktadır. 



Tamamlama (Closure - Compensatory)

Tamamı görülmeyen, daha bütün olmamış 
nesneler bütün olarak algılanır





Basitlik (Simplicity)

Basit, düzenli bir şekilde organize edilmiş şekiller karmaşık 
olanlardan daha kolay algılanır.  



PRAGNAZ YASASI

Tüm Gestalt yasalarını kapsayan en kapsamlı yasadır.

“HER PSİKOLOJİK OLAYDA ANLAMLI, TAM VE BASİT OLMA EĞİLİMİ 
VARDIR.”



İÇGÖRÜSEL ÖĞRENME
Insight Learning

Köhler



İçgörüsel Öğrenme
Insight Learning

= Kavrayarak Öğrenme

= Sezgisel Öğrenme



Öğrenen kişi, bütün durumu amaçlar arasındaki bağları 
algılamayı ya da mantıksal ilişkileri anlamayı içeren 
yeni bir şekilde görür.



Sultan kafesin dışında 

bulunan muzu almak 

için kafes içerisinde 

bulunan sopaları 

birbirine birleştiriyor. 



Grande, kafesin 

üstünde bulunan muza 

ulaşmak için kutuları 

üst üste koyarak muza 

ulaşıyor.



Muza ulaşmanın yolları uzun 

bir müddet düşünüldükten 

sonra kutuların üst üste 

konulacağı sonucuna 

varılarak çözüm uygulamaya 

konuluyor. 





İzlenilen Süreç

• Problemin çözümü için gerekli olan tüm öğelerin 
görülmesi gerekir. 

• Öğrenmenin temelinde yeni ilişkileri algılama 
bulunmaktadır

• Uzun bir problem çözme dönemi vardır. Başka bir ifadeyle 
ön çözüm dönemi uzundur.



Eğitim Açısından Doğurguları

• Dersin içeriği başından anlamlı bir bütün olarak verilmeli, 
sonra ayrıntılandırılmalı

• Öğrencinin içsel koşulları göz ardı edilemez

• Problemin tüm öğeleri öğrenene sunulmalı

• Ön çözüm için zaman tanınmalı

• Ezberden uzak durulmalı

• Tekrarlar, transfer için önemlidir

• Her ders önbilgiler hatırlatılmalı (anlamlı bütün)

• Algısal örgütleme yasalarından yararlanılarak çalışma 
stratejileri geliştirmelerine yardım edilmeli



ÇOKLU ZEKA 
KURAMI

H. Gardner



Zeka Boyutları

1- Dil Zekası / Sözel / Dilbilimsel Zeka

2- Mantıksal / Matematiksel Zeka

3- Görsel / Uzamsal Zeka 

4- Müzikal / Ritmik Zeka

5- Bedensel / Kinestetik / Duyudevinimsel Zeka

6- Sosyal / Bireylerarası Zeka

7- Özedönük / Bireysel Zeka 

8- Doğacı Zeka / Doğa Zekası



1- Dil Zekası / Sözel Zeka

 Düzeni ve sözcüklerin içeriğini 
anlama 

 Açıklama, öğretme, öğrenme

 Mizaha dayalı anlatım

 Yazılı ya da sözlü olarak etkili 
hitabet,

 İkna ve etkileme gücü

 Hatırlama ve geri getirme



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• Etkili bir konuşma becerisine sahiplerdir,

• İsimleri ve yerleri kolayca hatırlayabilirler,

• Güçlü bir kelime dağarcıkları vardır,

• Kelime oyunlarında başarılıdırlar,

• Telaffuzda başarılıdırlar,

• Hikaye, fıkra, şiir oluşturma ve anlatma konusunda beceriye sahiptirler.



2- Mantıksal / Matematiksel Zeka

Soyut yapıları tanıma

Tümevarım yoluyla akıl yürütme

Tümdengelim yoluyla akıl yürütme

Bağlantı ve ilişkiler kurma ve ayırt
etme

Karmaşık hesaplamalar yapma

Bilimsel yöntemi kullanma

Sembol kullanma

Fransız matematik dehası Alexis Lemaire 



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• İlişkilerde benzerlikleri ve farklılıkları kolayca algılayabilirler, 

• Mantıksal problem çözümünde başarılıdırlar,

• Zaman, yer, neden – sonuç ilişkilerini ortaya koyma becerilerine 
sahiptirler,

• Stratejik oyunlar ve mantıksal bulmacaları kolaylıkla 
çözümleyebilirler,

• Hipotez oluşturma ve çözümü uygulama alanında başarılıdırlar.



3- Görsel / Uzamsal Zeka 

Aktif imgelem / hayal gücü

Zihinde canlandırma

Uzayda yer,yön, yol bulma

Grafik temsili

Uzaydaki nesneler arasındaki
ilişkileri tanıma

Zemin-şekil algılamasını kolaylıkla
gerçekleştirme

Farklı açılardan objeler arasındaki
benzerlik ve farklılıkları tanıma



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• Şekil, zemin ve renklere karşı duyarlıdır,

• Zihinsel imgelem güçleri baskındır,

• Grafik, çizelge, harita ve diyagramları 
kolaylıkla çözümleyebilirler,

• Materyalde kelimelerden çok, resim ve 
çizimlere odaklanırlar,

• Görsel oyunlarda (lego, tetris, origami vb.) 
başarılıdırlar,

• Üç boyutlu tasarımlar oluşturabilirler.





4- Müzikal / Ritmik Zeka

Müziğe ve ritmin yapısına değer
verme

Müzikle ilgilenme

Seslere karşı duyarlılık

Melodi, ritim ve sesleri taklit
etme, tanıma ve yaratma

Ton ve ritimlerin değişik
özelliklerini kullanma



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• İyi bir müzik kulağına sahiptirler,

• Farklı müzik türlerini ayırt edebilir ve ilgi gösterirler,

• Müzikle uğraşmaktan, ritim tutmaktan ve besteler yapmaktan 
hoşlanırlar,

• Sesleri birbirinden kolaylıkla ayırt edebilirler,

• Duydukları bir sesi kolaylıkla tekrar edebilirler.



5- Bedensel / Kinestetik Zeka

Vücut hareketlerini kontrol
etme

İletişimde vücudu kullanmak

Bedeninin farkında olma

Zihin ile beden arasında güçlü
bir bağ kurma

Pandomim yetenekleri

Problemleri çözümünde vücudu
kullanabilme



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• Nesneleri dokunarak tanıma eğilimindedirler,

• Jest ve mimikleri kolaylıkla taklit edebilirler,

• Uzun süre hareketsiz kalmama eğilimindedirler,

• El becerisi gerektiren etkinlikleri kolaylıkla yerine getirme 
eğilimleri vardır,

• Uyumlu ve ahenkli hareket etme eğilimindedirler.



6- Sosyal / Bireylerarası Zeka

 İnsanlarla sözlü ya da sözsüz
etkin iletişim kurma

Bir bireyin ruhsal durumunu ya da
duygularını okuma

Grupta işbirliği içinde çalışma

Karşıdaki kişinin bakış açısıyla
dinleme

Empati kurma



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• İşbirliği, paylaşma ve birlikte olma arkadaşlarıyla birlikte olma 
eğilimindedirler,

• Grup çalışmalarında lider görevinde olma eğilimindedirler,

• Etkin dinleme becerisine sahiptirler,

• Empati kurma yetisine sahiptirler,

• Sorunları olan kişilere yardımcı olma eğilimindedirler.



7- Özedönük / Bireysel Zeka 

Konsantrasyon

Düşünsellik

Düşünme hakkında düşünme eğilimi

Değişik duyguların farkında olma

Özü tanıma ve değer verme

Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl
yürütme



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• Zayıf ve güçlü yönleri konusunda yansız bir görüşe sahiptirler,

• Kendisiyle barışık bir yapıya sahiptirler,

• Bireysel çalışmadan zevk alırlar,

• Duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebilme ve bunları uyumlu 
hale getirme becerisine sahiptirler,

• Hayata dair uzak hedeflere sahiptirler,

• Başarı ve başarısızlıktan kendilerine ders çıkarabilirler.



8- Doğacı Zeka / Doğa Zekası

Doğa ile bütünleşme

Doğal bitki örtüsüne duyarlılık

Canlılar ile etkileşim kurma,
koruma

Doğanın tepkilerine karşı
duyarlılık, farkındalık

Doğadaki bitki ve hayvanları
tanıma ve sınıflama

Bitki yetiştirme



Bu zeka boyutunda gelişmiş olan bireyler;

• Doğa olayları ve oluşumu konusunda hassasiyete sahiptirler,

• Bitki türleri ve konusunda bilgi sahibidirler,

• Çevreci etkinliklere katılma ve örgütleme istekleri vardır,

• Doğadaki canlıları / olayları inceleme ve araştırma eğilimindedirler,

• Evcil hayvan besleme isteğindedirler.



Zeka Alanlarının Gelişimini Etkileyen 
Faktörler:

Kaynaklara ulaşım şansı: Örneğin aile fakirse ve keman, 
piyano gibi müzikal zekayı geliştirecek enstrümanlar 
olmadığından bu zekanın güçlenmesi zorlaşabilir.

Tarihsel- kültürel etkenler: Okulda matematik ve fene 
dayalı programlar varsa ve bunlar önemseniyorsa, 
mantık, matematik zekası gelişir.

Coğrafi etkenler: Köyde yetişmiş bir çocuk, apartmanda 
büyümüş bir çocuğa oranla, bedensel ve doğacı 
zekalarını daha çok geliştirebilir.



Ailesel etkenler: Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi onun avukat 
olmasını istiyorsa dil zekası desteklenecektir.

Durumsal etkenler: Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir 
ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça, 
kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar.

Zeka Alanlarının Gelişimini Etkileyen 
Faktörler:



Öğrenci Motivasyonu



Motivasyon (güdülenme) nedir?

Davranışı doğuran, sürekliliğini 
sağlayan ve ona yön veren güç.



Motivasyon davranışın 
üç ana öğesinin 

temelini oluşturur

Davranışı 
tetikleme

yönlendirme

sürdürme



Güdülenmiş öğrenci davranışı

• Yönü belli

• Enerjisi yüksek

• Kararlı

• Devamlı

• Israrlı 

Güdülenmemiş öğrenci?



İnsancıl Yaklaşım

“Aslında bütün insanlar güdülenmiştir. Kimse
motivasyonsuz değildir. Bazen insanlar, bizim onların
yapmasını tercih ettiğimiz şey için güdülenmemiş
olabilirler, ancak onların motivasyonsuz olduğunu
söylemek doğru olmayabilir.”



Maslow

Kendini 
Gerçekleştirme

Değer, başarı
Kendine saygı

Ait olma ve sevgi

Emniyet, güven, düzen ve değişmezlik

Açlık, susuzluk ve cinsellik
Fizyolojik gereksinimler



GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN KİŞİSEL 
ETKENLER 

• Genel Uyarılmışlık

• Kaygı 

• İhtiyaçlar 

• İnançlar 

• Amaçlar 



Dikkat ve Önemi

Neden derse dikkat çekme ile 
başlamalıyız?



Motivasyonu ne etkiler?

• İçsel etkenler: Bireysel hedefler, biyolojik ve psikolojik 
ihtiyaçlar, kendine güven, risk alma, kaygı ile başetme, 
merak gibi kişisel faktörlerdir.

• Dışsal etkenler: Toplumun ve ailenin beklentileri, ödül 
ve ceza sistemleri, uygulanan öğretim modelleri, 
arkadaş ortamının eğilimleri gibi çevresel faktörlerdir.



İçsel
• Öğrenme isteği

• Merak

• Koşulsuz olumlu kabul

• Kendini değerli bulma

• Özgüven

• Saydamlık

• Seçme hakkı

• Cesaretlendirici görevler

• Öğrenilmiş çaresizlikten kaçınma

• Başarı fırsatları yaratma

• Risk almayı cesaretlendirme



Dışsal

• Not 

• Ödül

• Sertifika

• Kupa

• Madalya

• Kulüp ve dernek üyeliği

• Rekabet

• Tasdik edilme veya benimsenme arzusu



• Alay

• Aşağılama

• Azarlama

• Cezalandırma

Dışsal



Birini bir şey yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi 
yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız.



Motivasyonu arttırmak için;

• Dikkati sağlama (nasıl?)

• Öğrenme nedeni belirleme

• Merak, şüphe, keşif, araştırma, isteğini arttırma

• Öğrenci hedefini açığa çıkarma

• İsteneni açık hale getirme



Talebelerine öğrenme arzusunu 
aşılamayan bir öğretmen soğuk 

demiri döven demirci gibidir. 

( Henry Adams)



Motivasyonu arttırmak için;

• Sınav ve notu dikkatli kullanma

• Şaşırtma (sürprizler)

• Bilinenden, yakın olandan başlama

• Bilgiyi şaşırtıcı durumlarda kullanma

• Oyun, deney ve gösteriye zaman ayırma



Motivasyonu arttırmak için;

• Birbiriyle çatışan motivasyon araçlarını azaltma

• Okulun atmosferini düzenleme

• Öz saygıyı destekleme

• Fiziksel rahatsızlıkları önleme

• Öğrenilmiş çaresizliği önleme

• Öz düzenleme için eğitim



İyi bir öğretmen kendisini yavaş 
yavaş gereksiz kılabilen insandır.

(T.J.Carruthers)



Motivasyonu arttırmak için;

• Yardım sunma

• Düzenli geribildirim

• Bireysel farklılıklar (kültürel, öğrenme hızı, öğrenme 
stili vb.)

• Seçenekler yaratma

• Özdeğerlendirme fırsatı

• Sözlü veya yazılı övgü



Siz O’nun başaracağına inanıyor 
musunuz?



Siz ne kadar güdülenmiş durumdasınız?



Öğrenme stilini biliyor musun?



Öğrenme stiliniz yaşam boyu değişmez 
ama yaşamınızı değiştirebilir…



Öğrenme Stilleri

• 1960 – Rita Dunn

• “her bir öğrencinin öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve 
hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır”



Dunn’un Öğrenme Stillerinde Çevresel Boyutlar

• Ses

• Aydınlatma (ışık)

• Sıcaklık tercihi

• Oturma Düzeni (dizayn)



Dunn’un Öğrenme Stillerinde Duygusal Boyutlar

• Motivasyon [Başkalarınca x kendisi]

• Sebat [Sebatkar x Sebatkar değil]

• Sorumluluk [Sorumlu x sorumsuz]

• Yapılandırma [Gerek duyar x Duymaz]



Dunn’un Öğrenme Stillerinin Sosyolojik Boyutları

• Kendi başına ve grupla

• Bir Akranla çalışma

• Grupla (Takım) çalışma

• Yetişkinle çalışma

• Değişkenlik



Dunn’un Öğrenme Stillerinin Fizyolojik Boyutları

• Algısal boyut [Görsel - İşitsel - Dokunsal]

• Yiyecekle öğrenme [İster x İstemez]

• Zaman [Sabah - Öğlen - Akşam]

• Hareketlilik [Hareketsiz x Hareketli]



Öğreneni güdülemek ve öğrenme sürecini 
kolaylaştıracak desteği sunmak en temel 

sorumluluğumuz. 



Teşekkürler

Doç. Dr. Makbule BAŞBAY


