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3kredit (6ECTS credits) 

Departament Psixologiya 

Proqram (bakalavr, magistr) bakalavr 

Tədris semestri Payız, 2018 

Fənni tədris edən müəllim  Aytac Sahil Səlimova (MA) 

E-mail: aytac.sahil@gmail.com    

Mühazirə otağı/Cədvəl I gün– 10:10, 11:50 

Otaq – LLL mərkəzi (yeni bina V mərtəbə) 

 Konsultasiya vaxtı əvvəlcədən razılaşdırılmış gün və saatda 

Prerekvizitlər Prerekvizitlər – yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  (məcburi, 

seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat 

1. Eğitim Psikolojisi – İbrahim Yıldırım ( Ankara 2011) 

2. Eğitim psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim Binnur Yeşilyaprak 13. Baskı 

3. Etkili Öğretmenlik Eğitimi –Dr. Thomas Gordan 

4. Robert E. Slavin “Educational Psychology Theories and Practices” Sixth edition, 

John Hopkins University 

 

Əlavə Ədəbiyyat 

1. Gelişim ve Öğrenme psikolojisi – Topses, G (Ankara 2003) 

2. Educational Psychology for Effective Teaching – Henson&Eller (USA 1999) 

3. Educational Psychology Within Teacher Education – Poulou.M  2005 

4. Child and Adolescent development For Educartors – Miecee, J.L /New York 2002 

5. Rod Plotnik – Introduction to psychology (2010) 

Kursun vebsaytı Kursla bağlı olan bütün vəsaitlər, materiallar, syllabus, əlavə oxu materialları, kursla 

bağlı məlumatlar tələbələrin e-mail ünvanına göndəriləcək. 

Tədris metodları Mühazirə  x 

Qrup müzakirəsi x 

Praktiki tapşırıqlar x 

 Testlər x 

 Xülasə yazmaq x 

 Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Qiymətləndirmə Mövzulara aid tapşırıq və testlər  10 

Aktivlik Hər dərs 5 

Davamiyyət Hər dərsin ilk 10 dəqiqəsi 10 (hər qaib 1b) 

Müstəqil iş 23 dekabr 10 

Aralıq imtahanı Noyabrın II həftəsi 30 

Final İmtahanı Yanvar 2019 35 

Cəmi  sims-ə yerləşdirmə 28.12.2018-

dək 

100 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Davamiyyət-Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə 

vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı dekanlığa təqdim etməlidirlər. Semestr ərzində 

maksimum 8 qaib ala bilərsiniz və bu sizin bütün davamiyyət balınızın silinməsinə 

bərabərdir. Dərsə gecikən tələbələr dərsdə iştirak edə bilər, lakin həmin gün keçirilən 

tapşırıq və testlərə qoşulma imkanından məhrum olurlar. 

Mövzulara aid tapşırıq və testlər- keçirilən dərslərlə bağlı olur. Tapşırıqlarda iştirak 
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etməyən tələbələr həmin tapşırığın balını itirmiş sayılır və daha sonrakı dərslərdə 

tapşırığı yaza bilməz.  

Müstəqil iş –Keçdiyimiz mövzularda toxunduğumuz məsələlərlə bağlı 3 səhifədən ibarət 

(şrift-12) öz fikir və araşdırmalarınıza əsaslanmış orijinal yazıdır. Mövzunun yalnız 

60%-i tamamilə köçürülə (copy) bilər. İşin sonunda  2-3 cümlədən ibarət nəticə bölməsi 

və ədəbiyyat siyahısı qeyd olunmalıdır 

İmtahan-suallar yalnız keçirlmiş materiallardan salınır. Suallar-açıq, yarımaçıq və test 

şəklində hazırlanır.Testlərlə müqayisədə açıq suallar çox az  yəni ümumi sualın  10%-

ni təşkil edir. 

Quizlər və imtahanda köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin imtahan nəticələri ləğv 

olunur. 

Tələbələrin sinifdə etik olmayan müzakirə və davranışları  yolverilməzdir. 

Dərsdə aktiv iştirak, verilən ev tapşırıqlarını oxumaq, dərs zamanı qeydlər götürmək, 

tapşırıqları vaxtında təhvil vermək önəmlidir. 

Qeyd: həftəsonları üçün psixoloji filmlərə baxmaq tövsiyyə olunacaq və bu filmlər 

psixoloji və pedaqoji baxımdan təhlil olunacaq. Filmlərin linkləri poçt ünvanlarınıza 

göndəriləcək. Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi mütləq deyil, lakin aktivliyinizin 

qiymətləndirilməsində nəzərə alınır. 

Kursun təsviri Təhsil psixologiyası insan inkişafını və öyrənməsini ətraflı şəkildə öyrənməklə,  alınmış 

nəticələri təhsil-öyrənmə prosesinə tətbiq edərək bu prosesi məhsuldar hala gətirməyi 

məqsəd güdən elm sahəsidir. İnsan inkişafı və öyrənməsi insanın doğumundan 

başlayaraq (inkişaf psixologiyasında bu-doğum öncəsini də əhatə edir) ölümə qədər 

davam edən prosesdir və hər mərhələyə xas müəyyən xüsusiyyətlər və öyrənmə 

imkanları ilə özünü göstərir. Bu mərhələlərin bəziləri kritik əhəmiyyətə malikdir və 

xüsusilə diqqət edilməlidir.  

Bu fənnin tədrisi nəticəsində tələbələrdə (gələcək müəllim) şagirdlərlə doğru ünsiyyət, 

öyrənmə və öyrətmə prosesi, öyrətmənin şagirdin ümumi psixoloji durumunu nəzərə 

alaraq həyata keçirilməsi, sinfin idarə olunması kimi önəmli biliklər aşılanır. 

Təhsil psixologiyasının cavablandırmağa çalışdığı bəzi suallar var : 

- məhsuldar öyrənmə yolları hansılardır? 

- şagirdlər necə motivasiya edilir? 

- bəzi şagirdlər öyrənmə prosesində digərləri ilə müqayisədə niyə daha 

yaxşıdırlar? 

- oxuma , yazma və riyazi bacarıqlar necə formalaşır? 

- qrupla yoxsa tək öyrənmək daha yaxşıdır? 

- yaxşı müəllim nə etməlidir? 

Kursun məqsədləri  Fənnin tədrisi nəticəsində tələbə aşağıdakı məsələlər haqqında lazımi biliyə malik 

olmalıdır: 

• Təhsil psixologiyası ilə bağlı anlayışları ayırd edə bilməli; 

• Təhsil psixologiyasının təhsil-öyrətməyə qazandırdığı xidmətləri anlaya bilməli; 

• Təhsil psixologiyasında istifadə olunan üsulları izah etməli; 

• Təhsil psixologiyasının təhsil və müəllim baxımından önəmini dəyərləndirə 

bilməli; 

• fərdin inkişafı ilə baglı əsas anlayışları bilməli; 

• inkişaf mərhələlərini xüsusiyyətləri ilə birgə qavramalı; 
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• inkişafa təsir edən amilləri bilməli; 

• inkişaf mərhələləri ilə öyrənmə arasında əlaqə qura bilməli; 

• doğumla başlayan inkişaf prosesində irsiyyət-mühit qarşılıqlı təsirini bilməli; 

• fiziki inkişafın insan həyatına, eləcə də sosial münasibətlərə və nəticədə 

öyrənməyə təsirini bilməli; 

• koqnitiv inkişafı öyrənməli və koqnitiv yanaşmalardan əldə olunan bilikləri 

müəllimlik peşəsinə tətbiq edə bilməli; 

• uşaqlarda cinsi inkişafı öyrənməli və cinsi tərbiyənin önəmini bilməli; 

• uşaq və yeniyetmələrdə normal cinsi davranışla, problemli davranışı ayırd edə 

bilməli; 

• əxlaqın nə olduğunu , fərd və cəmiyyət baxımından önəmini qavramalı; 

• şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini bilməli və biliklərini işində tətbiq etməyi 

öyrənməli; 

• şəxsiyyətin inkişafında məktəbin, müəllimin və dostlarının təsirini 

müəyyənləşdirə bilməli; 

• öyrənmə və öyrətmə prosesini dərindən bilməli; 

• müxtəlif öyrənmə növləri haqqında bilməli və bu öyrənmə imkanlarını zaman-

zaman   dərslərində tətbiq etməli; 

• çoxsaylı zəka nəzəriyyəsinə əsasən dərs planı hazırlaya bilməli; 

• şagirdi tanımanın önəmini anlamalı; 

• şagirdi tanıma texnikalarını bilməli; 

• şagird tanımanın təhsil baxımından nəticələrini qiymətləndirə bilməli; 

• motivasiyanın dərsdə önəmini anlamalı və motivasiya texnikalarından istifadə 

etməli; 

• sinifin idarəoluması haqqında biliklərə yiyələnməli; 

• bədən dilini düzgün istifadə etməyi öyrənməli; 

• problemli situasiyalarda düzgün reaksiyanı seçməyi bacarmalıdır. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

MODUL I 

 İnkişaf Psixologiyası 

• İnkişaf Psixologiyasının qanunlarlnı bilir, izah edir; 

• Yaş mərhələlərinin xüsusiyyətlərini bilir, izah edir və yaş xüsusiyyətlərinə görə 

onlarla necə münasibət qurmağı bacarır; 

• Davranışların növlərini bilir, müqayisə edir, nümunə çəkir; 

• İdrak nəzəriyyəsini bilir, idraki inkişafın yaş mərhələlərinə görə sıralayır; 

• Gardnerin zəka növlərini bilir və dərs proqramına tətbiq edir; 

 

MODUL II 

Öyrənmə Psixologiyası 

• Öyrənmə nəzəriyyələrini bilir; 

• Öyrənmə prosesini izah edir; 

• Davranışları formalaşdırma və yoxetmə texnikalarından istifadə edir; 

• Öyrənməyə təsir edən amilləri bilir və nümünələr çəkir; 

• Müxtəlif öyrənmə növlərini təhsilə tətbiq edir; 
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MODUL III 

Sinifin İdarəolunması; 

• Sinifin idarəolunma qaydalarını bilir  və tətbiq edir; 

• Problemli davranışlı şagirdlərlə ünsiyyət qurmağı bacarır; 

• Şagirdlərin sinifdənkənar problemlərini təxmin edir və öyrənmə prosesinə 

təsirini nəzərə alır; 

• Motivasiya etmənin yollarını bilir və bacarır. 

Cədvəl 

H
əf

tə
 Tarix 

 

Fənnin mövzuları Dərslik 

 

1 

 

 

17.09.2018 

 

  Təhsil psixologiyasının əhatə dairəsi 

✓ Psixologiyanın tərifi və tarixi 

✓ Psixologiyada əsas müasir yanaşmalar 

(neyrobioloji, biheviorist, koqnitiv, 

psixoanalitik, geştalt, fenomenoloji) 

✓ Psixologiyanın sahələri 

✓ Təhsil psixologiyasının məqsəd və 

vəzifələri 

✓ Təhsil psixologiyasında istifadə olunan 

tədqiqat üsulları (təsviri, tətbiqi və 

statistik) 

 

1. Rod Plotnik–Introduction to 

psychology 

2. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., 

Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-

Hoeksema, S. (1996) 

3. Clifford Morgan, Introduction to 

Psychology. (2001) 

 

2  

24.09.2018 
  İnkişaf psixologiyasına giriş 

✓ əsas anlayışlar 

✓ əsas inkişaf prinsipləri 

✓ inkişafa təsir edən bioloji və mühit 

amilləri 

✓ inkişaf mərhələləri və vəzifələri 

1. Santrock, J. W. (1997). Life-Span 

Development. Sixth Edition. The 

McGrawHill Companies, Inc. , USA. 

2. Onur, B. (1991). Gelişim Psikolojisi: 

Yetişkinlik,Yaşlılık,Ölüm.(Geliştirilmiş 

İkinci Baskı). Ankara: Verso Yayıncılık 

3  

01.10.2018 
 Bədən və fiziki inkişaf 

✓ Doğumdan öncəki inkişaf və bu inkişafa 

təsir edən amillər 

✓ Doğumdan sonrakı inkişaf və bu 

inkişafa təsir edən amillər 

 

1. Gibson, J. T., ve L. A. Chandler (1988). 

Educational Psychology: Mastering 

Principles and Applications. Boston: 

Allyn ve Bacon 

2. Can, S. (2017). Erken Ergenlik. 

http://www.endokrinoloji.com/erkenergen

lik.html 12.07.2017 tarihinde erişilmiştir 

3. Santrock, J. W. (1997). Life-Span 

Development. Sixth Edition. The 

McGrawHill Companies, Inc. , USA. 
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08.10.2018 

Koqnitiv və nitq inkişafı 

✓ J. Piagetin koqnitiv inkişaf nəzəriyyəsi   

(zəka,tarazlıq,adoptasiya,koqnitiv 

quruluşlar, konitiv inkişaf mərhələləri) 

✓ L. Vygotsky və koqnitiv inkişaf 

✓ Nitq inkişafı (dilin qazanılması, inkişaf 

mərhələləri, məktəb dövründə nitq 

inkişafı, nitq inkişafına təsir edən 

amillər) 

 

1. The Origins of Intellect: Piaget's Theory. 

San. Francisco: W. H. Freeman and 

Company, 1969.Piaget, J.(1984). Genetik 

epistemoloji, (Çev: Cengizkan A.). 

Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık. 

2. Gander, M.J., Gardiner,W.H. (1995). 

Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: İmge 

Kitabevi. Çev. Dönmez, A., Çelen,N., 

Onur, B. 

3. Bruner, S.J. (1991). Bir öğretim kuramına 

doğru. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Çev: Varış, F., Gürkan,T. 

5  

15.10.2018 
Şəxsiyyətin inkişafı 

✓ Z. Freud və psixoanalitik nəzəriyyəsi 

✓ Z. Freudun topoqrafik nəzəriyyəsi 

✓ Z. Freudun psixoseksual inkişaf 

mərhələləri 

✓ E. Ericson və psixososial inkişaf 

mərhələləri 

✓ Uşaqların şəxsiyyətinin inkişafının 

dəstəklənməsi üçün bəzi tövsiyyələr 

 

1. Erikson, E. H. (1984). İnsanın Sekiz Çağı 

(Çev:V.Şar,B,Üstün). Ankara: Birey ve 

Toplum Yayınları. 

2. Cansever, G. (1985). İçimdeki Ben: Freud 

Görüşünün Açıklanması. İstanbul: Beta 

Yayınevi. 

3. Jerry M. Burger - Personality  

6  

22.10.2018 

Əxlaqi İnkişaf 

✓ J. Piagetin əxlaqi inkişaf nəzəriyyəsi 

✓ L. Kohlbergin əxlaqi inkişaf 

nəzəriyyəsi 

✓ J. Piagetin və L. Kohlbergin əxlaqi 

inkişaf nəzəriyyəsinə tənqidlər 

✓ Əxlaqi inkişaf və təhsil 

1. Dewey, J. (1960). Theory of the Moral 

Life. New York: Holt, Rinehart and 

Winston, Inc 

2. Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve İnsanlar 

(6. Baskı). İstanbul: Beta 

3. Schaffer, H.R. (1997). Social 

Development. Massachusetts: Blackwell 

Publishers 

7  

29.10.2018 

  Öyrənmə psixologiyas və öyrənməyə təsir 

edən amillər 

✓ Öyrənmə 

✓ əsas anlayışlar 

✓ davranış-performans arasındakı əlaqə 

✓ öyrənmə-performans arasındakı əlaqə 

 

1. Akboy, R. (2005). Eğitim psikolojisi ve 

çoklu zeka. İzmir: Dinozor Yayınevi. 

 

2. Woolfolk, A. (2004). Educational 

psychology (9th edt). Boston: Pearson 

Education, Inc 
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✓ öyrənilmiş və öyrənilməmiş 

davranışlar 

✓ öyrənməyə təsir edən amillər 

✓ öyrənmə çətinliyi yaşayan şagirdlər 

✓ Gardnerin çoxsaylı zəka nəzəriyyəsi 

və on əsasən dərs planı hazırlama 

8  

05.11.2018 
  Biheviorizmdə öyrənmə 

✓ Davranış və öyrənmə arasındakı əlaqə 

✓ Klassik şərtlənmə 

✓ Klassik şərtlənmə ilə qazanılmış 

davranışları yox etmə texnikaları 

✓ Klassik şərtlənmənin öyrənmə prosesinə 

tətbiqi 

✓ Operant şərtlənmə 

✓ Operant şərtlənmədə möhkəmləndirmə 

yolları 

✓ Mükafatlandırma və cəzalandırma 

prinsipləri 

✓ Mükafatlandırma tarifləri (Schedules of 

Reinforcement) 

✓ Bitişiklik (contiguity) nəzəriyyəsi 

✓ Sınama-yanılma öyrənməsi  

✓ Thorindike-ın təhsilə dair fikirləri 

 

1. Yeşilyaprak, B. (2005). Gelişim ve 

Öğrenme. Pegem Yayıncılık. Ankara. 

2. Woolfolk, A. E., Winne, P. H., & 

Perry, N. E. (2006). Educational 

Psychology (3rd Canadian ed.). 

Pearson. Canada. 

3.  Əlavə hazır material 

 

9 12.11.2018 VIII  mövzunun davamı  

10 19.11.2018 Aralıq imtahanı Həmin tarixədək keçirilmiş bütün mövzuları 

əhatə edir 

11  

26.11.2018 

 

  Geştalt yanaşmada öyrənmə 

✓ Qavramada geştalt prinsipləri 

✓ Yaradıcı düşünmə 

✓ Qavrama yolu ilə öyrənmə 

✓ Sahə nəzəriyyəsi 

1. Özakpınar, Y. (2009).Bilişsel Psikoloji. 

http//disfatih.edu.tr/store/docs/66656EWs

zetY.doc    adresinden 20 Ocak 2009 

tarihinde elde edilmiştir. 

2. http://www.bilgininadresi.net/Madde/138

94/GestaltYakla%C5%9F%C4%B1m%C

4%B1  adresindən 20 Ocak 2009 

tarihinde əldə  edilmiştir.  

3. Akkoyun,F.(2001). Gestalt Terapi: 

Büyüme ve Gelişme Gücümüzün 

http://www.educateautism.com/applied-behaviour-analysis/schedules-of-reinforcement.html
http://www.educateautism.com/applied-behaviour-analysis/schedules-of-reinforcement.html
http://www.bilgininadresi.net/Madde/13894/GestaltYakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://www.bilgininadresi.net/Madde/13894/GestaltYakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://www.bilgininadresi.net/Madde/13894/GestaltYakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
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✓ Təhsilə tətbiqi  Harekete Geçişi. Ankara: Nobel yayın 

Dağıtım  

12  

03.12.2018 

 

  Məlumatların işlənilməsi nəzəriyyəsi 

✓ Yaddaş növləri (emosional, 

qısamüddətli, uzunmüddətli, epizodik, 

prosedural, semnatik) 

✓ Bu nəzəriyyədə müəllimin rolu 

✓ Şagird diqqətini artırma yolları 

✓ Xatırlama və unutma prosesi 

✓ Yaddasaxlama texnikaları 

 

1. Woolfolk, E.A, (1993) Educational 

Psychology, Boston, Allyn and Bacon 

2. Yıldırım, İ., (2010). Eğitim Psikolojisi. 

Ankara: Anı Yayıncılık.  

3. Senemoğlu, N. (1997) Gelişim, Öğrenme 

ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, 

Spot Matbaacılık, Ankara. 

4. Duman, B. (2008). “Eğitim ve Öğretim 

İle İlgili Temel Kavramlar” Bilal Duman 

(Ed.) Üstbiliş- Bilişsel Farkındalık (s.420-

449). Ankara: Anı Yayıncılık. 

13  

10.12.2018 
Sosial-koqnitiv öyrənmə nəzəriyyəsi 

✓ Öyrənməni təmin edən dolayı təcrübələr 

✓ Sosial-koqnitiv öyrənmə nəzəriyyəsinin 

əsaslandığı prinsiplər 

✓ Sosial-koqnitiv öyrənmə nəzəriyyəsinin 

təhsil-öyrənmə baxımından 

qiymətləndirilməsi  

 

1. Aydın, D. (2012). Sosyal Öğrenme 

Kuramı. (Edit: M.E. Deniz). 3. Baskı. 

Ankara: Maya Akademi 

2. Korkmaz, İ. (2002). Sosyal Öğrenme 

Kuramı. (Edit: B. Yeşilyaprak). Gelişim 

ve Öğrenme. Ankara: Pegem Yayınları. 

14  

17.12.2018 

 

Humanist yanaşma və öyrənmə 

✓ C.Rogers və mənlik  anlayışı 

✓ A. Maslowun tələbatlar piramidası 

✓ Humanist  psixologiyanın təhsilə tətbiqi 

 

1. Atkinson, R. L., Atkinson, R.C., Smith, 

E.E., Bem, D.J., Hoeksema, S.N. (2002). 

Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş 

Yayınları 

2. Burger, J.M. (2006). Kişilik. İstanbul: 

Kaknüs Yayınları. 

3. Woolfolk, A. (2004). Educational 

Psychology. Pearson Education, Inc. 

15  

24.12.2018 

Sinifin idarəolunması 

✓ Təhsildə motivasiya 

✓ Sinifdə mübahisə və davranışların 

 

 

1. Xüsusi hazırlanmış materiallar 



8 

 

 

Təhsil Psixologiyasının Əsasları, payız 2018                                                                                       Aytac Sahil  

 

 

 

  

 

 

idarə olunması 

✓ Müəllim-şagird ünsiyyəti, ünsiyyət 

maneələri 

✓ Sağır tanıma (sinifdə müxtəlif 

psixoloji metodlardan istifadə) 

✓ Düzgün sual vermə 

✓ Müəllimin bədən dili və coşğusu 

✓ Yazı taxtasndan dzgün istifadə  

✓ Məktəbdə rast gəlinən  bəzi 

gözlənilməz hallarda düzgün 

davranışlar sərgiləmə (məktəbdə 

döyülmə, intihar və. s)   


