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PROGRAM GELPROGRAM GELİŞİŞTTİİRMENRMENİİM M 
PSPSİİKOLOJKOLOJİİK TEMELLERK TEMELLERİİ

Program geliProgram gelişştirme tirme ççalalışışmalarmalarıında nda 
psikolojide her apsikolojide her aşşamadan amadan 

yararlanyararlanıılmaktadlmaktadıır.r.öözellikle hedeflerin zellikle hedeflerin 
belirlenmesi abelirlenmesi aşşamasamasıında hedeflerin nda hedeflerin 

eeğğitimle oluitimle oluşşturulabilirlik ulaturulabilirlik ulaşışılabilirlik labilirlik 
aaççııssıından belirlemeye ndan belirlemeye ççalalışışttığıığımmıızda zda 

psikolojinin bulgularpsikolojinin bulgularıından bndan büüyyüük k ööllçüçüde de 
yaralanmaktayyaralanmaktayıız. z. 
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Psikoloji, Psikoloji, öözellikle zellikle ööğğrenme psikolojisi, renme psikolojisi, 
temelde temelde ööğğrenme nasrenme nasııl olur, l olur, öözelde ise zelde ise 
insan nasinsan nasııl l ööğğrenir sorusuna  yanrenir sorusuna  yanııt t 
aramakla earamakla eğğitimin ayritimin ayrıılmaz bir parlmaz bir parççasasıı
olmuolmuşştur. Psikologlar tur. Psikologlar ““insan nasinsan nasııl l 
ööğğrenir?renir?”” sorusuna yansorusuna yanııt ararken t ararken 
program geliprogram gelişştirme uzmanlartirme uzmanlarıı ““psikoloji psikoloji 
ööğğrenmeye nasrenmeye nasııl katkl katkıı sasağğlar?lar?”” sorusuna sorusuna 
yanyanııt aramak ister. t aramak ister. 
Psikoloji bilimindeki tarihsel geliPsikoloji bilimindeki tarihsel gelişşmeler meler 
dikkate aldikkate alıındndığıığında nda ööğğrenmeyle ilgili temel renmeyle ilgili temel 
kuramlar iki ana gruba ayrkuramlar iki ana gruba ayrııllııyor.yor.
11. Davran. Davranışışççıı kuramlar kuramlar 2.2. BiliBilişşsel alan sel alan 
kuramlarkuramlarıı..
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DavranDavranışışççıı kuramlarkuramlar

Geleneksel davranGeleneksel davranışışççıılar, lar, 
aristoaristo’’nunnun, , descartesindescartesin, , 
locklock’’unun ve ve rausseaurausseau’’nunnun
ööğğrenme dorenme doğğasasıı ile ilgili ile ilgili 
felsefi gfelsefi göörrüüşşlerini temele lerini temele 
almakta, almakta, şşartlanma davranartlanma davranışıışı
ve istenen tepkiyi yaratmak ve istenen tepkiyi yaratmak 
iiççin in ççevreyi deevreyi değğiişştirmeyi tirmeyi 
vurgulamaktadvurgulamaktadıır.bu nedenle r.bu nedenle 
bu psikoloji ekolbu psikoloji ekolüü, , 
şşartlanmaya iliartlanmaya ilişşkin deney ve kin deney ve 
bulgularbulgularıın etkisinde n etkisinde 
kalmkalmışışttıır.r.
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BaBağğlalaşışımcmcııllııkk--bitibitişşiklik iklik 
kuramkuramıı

Klasik koKlasik koşşullanma fikrini yada uyaran ullanma fikrini yada uyaran 
tepki batepki bağığınnıı ilk silk sıınama fikrini ortaya nama fikrini ortaya 
atan psikolog atan psikolog thorndikethorndike olmuolmuşştur. tur. 
ThonrikeThonrike ööğğrenmeyi bir alrenmeyi bir alışışkanlkanlıık k 
oluoluşşturma ya da alturma ya da alışışkanlkanlııklarklarıı
bibiççimlendirme olarak tanimlendirme olarak tanıımlammlamışışttıır.r.
BaBağğlalaşışımcmcııllıık ilkesi en yalk ilkesi en yalıın anlamn anlamıı ile ile 
iki uyariki uyarııccıınnıın aynn aynıı anda tekrar tekrar anda tekrar tekrar 
ortaya ortaya ççııkmaskmasııyla iki uyaryla iki uyarııccıınnıın bitin bitişşik ik 
duruma gelmesi ve birinin diduruma gelmesi ve birinin diğğerini erini 
hathatıırlatmasrlatmasııddıır.r.
BitiBitişşiklik iklik öörnekleri; Trnekleri; Tüürkrkççe e 
kelimelerinin yabanckelimelerinin yabancıı dil kardil karşışıllııklarklarıı, , 
Tarih derslerinde olaylar ve oluTarih derslerinde olaylar ve oluşştutuğğu u 
tarihlertarihler
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Klasik koKlasik koşşullanmaullanma

Klasik koKlasik koşşullanma yoluyla bullanma yoluyla büüttüün n 
davrandavranışışlarlarıın den değğiişştirilebilecetirilebileceğğini ini 
savunan psikologlardan biri de savunan psikologlardan biri de 
watsondurwatsondur. Watson; y. Watson; yüürrüüme, me, 
konukonuşşma, koma, koşşma, gibi karmama, gibi karmaşışık k 
becerilerimizin hep uyarbecerilerimizin hep uyarııccıı
davrandavranıım arasm arasıında banda bağğ kurma kurma 
yoluyla yoluyla ööğğrenilmirenilmişş davrandavranışışlar lar 
olduolduğğunu ve bunu ve büüttüün davrann davranışışlarlarıın n 
klasklasııkk kokoşşullanma yoluyla ullanma yoluyla 
ööğğrenilebilecerenilebileceğğini savunmuini savunmuşştur.tur.
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KlasKlasııkk kokoşşullanma ile ilgili bazullanma ile ilgili bazıı
kavram ve skavram ve süürereççlerler

1.1. Genelleme:Genelleme: organizma, bazorganizma, bazıı
durumlarda bir uyardurumlarda bir uyarııccıı karkarşışıssıında nda 
ggöösterdisterdiğği koi koşşullu tepkiyi benzer ullu tepkiyi benzer 
durumlarda da gdurumlarda da göösterir.sterir.

2.2. gegeççiişş( transfer):( transfer): bisiklet bisiklet 
kullanan bir kimsenin kullanan bir kimsenin motorsikletmotorsiklet
kullanmaykullanmayıı daha kolay daha kolay ööğğrenmesi renmesi 
(olumlu ge(olumlu geççiişş) ) 
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1.1. ayayıırt etme:rt etme: organizma, organizma, 
uyaruyarııccıılar araslar arasıında farknda farkıı da da 
ööğğrenebilir.renebilir.

2.2. deneysel deneysel çöçözzüülme( lme( 
ssöönme):nme): deneysel deneysel çöçözzüülme lme 
olayolayıı, , ööğğrenmede tekrarrenmede tekrarıın n 
babaşşllıı babaşışına na ööğğrenme renme şşartlartlıı
olmadolmadığıığınnıı, davran, davranışışlarlarıın n 
dedeğğiişşmesinde temel mesinde temel 
ihtiyaihtiyaççlarlarıın doyurulmasn doyurulmasıınnıın n 
ve ve ööddüüllendirilmesinin llendirilmesinin 
öönemli bir rol oynadnemli bir rol oynadığıığınnıı
belirtmektedir.belirtmektedir.
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Edimsel koEdimsel koşşullanmaullanma
Edimsel koEdimsel koşşullanma, klasik ullanma, klasik 
kokoşşullanmadan farklullanmadan farklıı olarak olarak 
bilinbilinççli ve kasli ve kasııtltlıı hareketlerimizle hareketlerimizle 
ilgilidir. Davranilgilidir. Davranışışlarlarıın n 
sonusonuççlarlarıına bakarak yeni na bakarak yeni 
davrandavranışışlar kazanma slar kazanma süürecidir.recidir.
SkinnerSkinner’’ee ggööre, organizmanre, organizmanıın n 
davrandavranışışlarlarıı uyaruyarııccıılara otomatik lara otomatik 
bir cevap olmaktan bir cevap olmaktan ööte kaste kasııtltlıı
yapyapıılan hareketlerdir.edimsel lan hareketlerdir.edimsel 
davrandavranışıştan sonra tan sonra pekipekişştiretireçç
gelmezse davrangelmezse davranışış devam devam 
etmez. etmez. PekiPekişştiretireçç olumlu ve olumlu ve 
olumsuz olabilir.olumsuz olabilir.
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ProgramlProgramlıı ööğğrenmerenme

DavranDavranışışççıı ekol iekol iççerisinde yer alan erisinde yer alan 
psikologlardan psikologlardan skinnerskinner’’inin yeni yeni 
edimler kazanmak iedimler kazanmak iççin ortaya attin ortaya attığıığı
bir bir ööğğrenme kuramrenme kuramııddıır. Programlr. Programlıı
ööğğrenmenin temelini, pekirenmenin temelini, pekişştirme tirme 
ilkeleri oluilkeleri oluşşturmaktadturmaktadıır. r. SkinnerSkinner
taraftarafıından olundan oluşşturulan bu ilkeler;turulan bu ilkeler;

1.1. KKüçüüçük adk adıımlarmlar
2.2. Etkin katEtkin katııllıım m 
3.3. BaBaşşararıı
4.4. AnAnıında dnda düüzeltmezeltme
5.5. Kademeli ilerlemeKademeli ilerleme
6.6. Bireysel hBireysel hıız ilkeleridir.z ilkeleridir.
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DavranDavranışışççııllıık ve ek ve eğğitim itim 
programlarprogramlarıı

Bir eBir eğğitim programitim programıınnıın nitelin niteliğği, i, 
ööğğrencilerde gelirencilerde gelişştirilecek istendik tirilecek istendik 
davrandavranışışlarla larla ööllçüçülmekte ve elmekte ve eğğitim itim 
durumlardurumlarıı da bu da bu ööllççme sonume sonuççlarlarıına na 
ggööre dre düüzenlenmektedir. zenlenmektedir. 
DavranDavranışışççıılar bu konuda lar bu konuda ççok ok 
kuralckuralcıı,  ad,  adıım adm adıım ve m ve 
yapyapıılandlandıırrıılmlmışış ööğğretme retme 
yyööntemlerine gntemlerine güüvenmektedirler.venmektedirler.
DavranDavranışışççıı yaklayaklaşışım m ööğğrenmeyi renmeyi 
mekanik ve basit olarak mekanik ve basit olarak 
tantanıımladmladığıığı iiççin elein eleşştirilmitirilmişştir.tir.
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BiliBilişşsel alan sel alan 
kuramckuramcıılarlarıı

Bu gBu göörrüüşşe sahip psikologlar e sahip psikologlar 
ööğğrenmenin, drenmenin, dışıştan etkilerle tan etkilerle 
(peki(pekişştirme, bititirme, bitişşiklik, tekrar) iklik, tekrar) 
elde edilen bir sonuelde edilen bir sonuçç olarak olarak 
ggöörrüülmesine karlmesine karşışın n ççaağğdadaşş
bilibilişş yaklayaklaşışımmıında nda ööğğrenme, renme, 
insaninsanıın beyninde ve sinir n beyninde ve sinir 
sisteminde olusisteminde oluşşan bir ian bir içç ssüürereçç
olarak yorumlanmaktadolarak yorumlanmaktadıır. Bu r. Bu 
yaklayaklaşışımmıı benimseyen benimseyen 
psikologlara gpsikologlara gööre re ööğğrenmeyi renmeyi 
aaççııklamada aklamada aşşaağığıdaki temel daki temel 
ggöörrüüşşler ler öönem kazanmaktadnem kazanmaktadıır.r.
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1.1. ÖÖğğrenen drenen dışış uyaruyarııccıılarlarıın pasif bir aln pasif bir alııccııssıı dedeğğil, onlaril, onlarıın n 
öözzüümleyicisi ve davranmleyicisi ve davranışışlarlarıın aktif olun aktif oluşşturucusudur.turucusudur.

2.2. ÖÖğğrenen kendi renen kendi ööğğrenmesinde sorumluluk tarenmesinde sorumluluk taşışıyan, yan, 
verileni olduverileni olduğğu gibi alan deu gibi alan değğil, verilenlerin tail, verilenlerin taşışıddığıığı
anlamanlamıı kekeşşfedendir.fedendir.

3.3. ÖÖğğrenen verilen bilgiler arasrenen verilen bilgiler arasıında uygun olanlarnda uygun olanlarıı seseççen en 
ve ive işşleyendir.leyendir.

4.4. ööğğrenen kendisine kazandrenen kendisine kazandıırrıılmak istenen bir ilkede lmak istenen bir ilkede 
olsa, onun anlamolsa, onun anlamıınnıı bularak dibularak diğğer ilkelerle ilier ilkelerle ilişşkisini kisini 
kurarak ve daha kurarak ve daha öönce nce ööğğrendikleriyle barendikleriyle bağğdadaşşttıırarak rarak 
ona anlam vermek zorundadona anlam vermek zorundadıır.r.



PiagetPiaget’’inin bilibilişşsel sel 
geligelişşim kuramim kuramıı

DuyusalDuyusal--motor dmotor döönem (0nem (0--2 ya2 yaşş):):
bu dbu döönemde nemde ççocuklar refleks tepkiler ocuklar refleks tepkiler 
babaşşllııyor, sonra yor, sonra ççevreye gevreye gööre karmare karmaşışık k 
duyusal motor tepkiler vermeyi duyusal motor tepkiler vermeyi 
ööğğreniyor.reniyor.
İşİşlem lem ööncesi dncesi döönem(2nem(2--7 ya7 yaşş):):
objeler ve olaylar sembolik anlam objeler ve olaylar sembolik anlam 
tataşışımaya bamaya başşllııyor. Kavramlar yayor. Kavramlar yaşşantantıı
yoluyla yoluyla ööğğrenilmeye barenilmeye başşllııyor. yor. ÖÖr: elma r: elma 
armutarmut
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Somut iSomut işşlemler dlemler döönemi(7nemi(7--11): 11): 
bilgileri mantbilgileri mantııklklıı iliilişşkiler yoluyla kiler yoluyla 
organize ediyor, problem organize ediyor, problem çöçözmeye, zmeye, 
muhakemeye bamuhakemeye başşllııyor, iyor, işşlemleri tersine lemleri tersine 
ççevirebiliyor.evirebiliyor.
Soyut iSoyut işşlemler dlemler döönemi (11 yanemi (11 yaşş ve ve 
sonrassonrasıı):): soyut isoyut işşlemler yapabiliyor, lemler yapabiliyor, 
soyut konularsoyut konularıı mantmantııklklıı ddüüşşüünebiliyor, nebiliyor, 
dedeğğerlendiriyor, hipotezler oluerlendiriyor, hipotezler oluşşturuyor turuyor 
ve ve ççııkarkarıım yapabiliyor. m yapabiliyor. ÖÖğğrenme renme 
kikişşinin biliinin bilişşsel potansiyeline ve sel potansiyeline ve 
yayaşşantantıılarlarıına bana bağğllıı olarak oluolarak oluşşuyor.uyor.
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RalphRalph TylerTyler’’inin program program 
geligelişştirme tirme ççalalışışmasmasıı

A.A. ssüüreklilik ilkesi:reklilik ilkesi: ÖÖğğrenme yarenme yaşşantantıılarlarıınnıı
ddüüzenlerken azenlerken aşşamalamalıı tekrara yer verilmelidir. tekrara yer verilmelidir. 
DiDiğğer bir anlater bir anlatııma, beceri ve kavramlar tekrar ma, beceri ve kavramlar tekrar 
tekrar hattekrar hatıırlatrlatıılmallmalıı ve bu becerilerin sve bu becerilerin süürekli rekli 
olarak kullanolarak kullanıılmaslmasıı ve tekrar edilmesi ve tekrar edilmesi 
sasağğlanmallanmalııddıır.r.

B.B. SSııralama ilkesi:ralama ilkesi: EEğğitim programlaritim programlarıında nda 
ööğğrenme yarenme yaşşantantıılarlarıınnıın dn düüzenlenmesi szenlenmesi sııralralıı bir bir 
geligelişşim iim iççermeli ve her yeni yaermeli ve her yeni yaşşantantıı bir bir 
ööncekinin ncekinin üüzerine inzerine inşşa edilmelidir. Bu sa edilmelidir. Bu sııralama ralama 
basitten bilebasitten bileşşiiğğe, somuttan soyuta, bilinenden e, somuttan soyuta, bilinenden 
bilinmeyene dobilinmeyene doğğru olmalru olmalııddıır.r.
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C. BC. Büüttüünlenleşştirme ilkesi:tirme ilkesi:
EEğğitim programitim programıında yer nda yer 
alan alan ööğğrenme renme 
yayaşşantantıılarlarıınnıı programprogramıın n 
didiğğer er ööğğeleriyle eleriyle ililşşkilikili
olmalolmalııddıır; br; bööylece yatay ylece yatay 
bir ilibir ilişşki kurulmalki kurulmalııddıır.r.
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GagneGagne’’ninnin ööğğrenme renme 
durumlardurumlarıı modelimodeli

BiliBilişşsel alan kuramcsel alan kuramcıılarlarıından ndan 
gagnegagne, a, aşşamalamalıı olarak olarak 
ssııralanmralanmışış sekiz sekiz ööğğrenme renme 
kküümesi ya da becerisinden mesi ya da becerisinden 
oluoluşşan bir model ortaya an bir model ortaya 
koymukoymuşştur. Bu tur. Bu ööğğrenme renme 
ççeeşşitleri itleri 

1. 1. İşİşaretli aretli ööğğrenme:renme: Bu Bu 
ööğğrenme irenme işşaretle verilen aretle verilen 
tepkidir. tepkidir. ÖÖr: fare gr: fare göörrüünce nce 
korku tepkisinin verilmesi gibikorku tepkisinin verilmesi gibi
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2. Uyar2. Uyarııccıı davrandavranıım m ööğğrenme:renme:
belli bir uyarbelli bir uyarııccııya tepki verme ya tepki verme 
öör: otur emrine uyan r: otur emrine uyan ööğğrencinin rencinin 
davrandavranışıışı

3.3.Zincirlenme Zincirlenme ööğğrenme:renme:
ööğğrendirendiğği uyaran tepki bai uyaran tepki bağığınnıı
zincirleme ve dozincirleme ve doğğru yaptru yaptığıığında nda 
pekipekişştirilmesi. tirilmesi. ÖÖr: bir araba r: bir araba 
ssüürrüüccüüssüünnüün arabayn arabayıı kullanmaskullanmasıı
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4. S4. Söözel bazel bağğlalaşışım m ööğğrenme:renme:
daha karmadaha karmaşışık bir beceri k bir beceri 
geligelişştirmek amactirmek amacıı ile iki yada ile iki yada 
daha fazla sdaha fazla söözlzlüü uyaran tepki uyaran tepki 
birimini birlebirimini birleşştirmek. tirmek. ÖÖr: bir r: bir 
yabancyabancıı dili dili ööğğrenmek renmek 

5. 5. ÇÇoklu ayoklu ayıırt etmeyirt etmeyi
ööğğrenme:renme: belli bir kbelli bir küümenin menin 
farklfarklıı maddelerine farklmaddelerine farklıı
tepkiler vermek. tepkiler vermek. ÖÖr: r: ççim ve im ve 
aağğacacıı ayayıırt etmek rt etmek NEVAF ABAY



6. Kavram 6. Kavram ööğğrenme:renme:
uyaruyarııccııya soyut bir ya soyut bir şşekilde ekilde 
tepki verme. tepki verme. ÖÖr: kavramlar, r: kavramlar, 
gramer ve bunun benzeri gramer ve bunun benzeri 
tepkiler tepkiler 

7. 7. İİlk lk ööğğrenme:renme: iki ya da daha iki ya da daha 
fazla kavramfazla kavramıı iliilişşkilendirme. kilendirme. 
ÖÖr: sr: sııfat adfat adıı nitelerniteler
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8. Problem 8. Problem çöçözme:zme: bildibildiğği i 
kural ilkeleri kullanarak kural ilkeleri kullanarak 
yeni bir problem yeni bir problem çöçözme. zme. 
ÖÖr: iki kenarr: iki kenarıı verilen verilen 
üçüçgenin alangenin alanıınnıı bulma bulma 
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