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Klasik koşullandırma kpss psikoloji öğrenme yer almaktadır. Kpss eğitim bilimleri konularında bol miktarda bulunan klasik koşullandırma, öğretmen adayları için önemli bir konudur. Klasik klima, aksi takdirde duyarlı klima olarak bilinen, bu uyarıcılardan birine doğal bir tepki alma işlemidir yapay olarak başka bir uyarıcı ya da ilgili olmayan iki
uyarıcı zayıflatarak verilen. Klasik Koşullanma (Pavlov)Kpss'nin eğitim bilimleri açısından özel bir yeri olan klasik bir kondisyon fizyologu olan İvan Pavlov, köpeklerin tükürük sistemlerini araştırarak tespit etti. Bekçilerini gördüğünde salyalarını salyalarla araştırdığını gören ve hatta ayak seslerini duyan Pavlov, bu tükürük reaksiyonunun
estetiğine karşı tezahür edeceğini biliyordu. Pavlov daha sonra köpeklerin et dışındaki uyarıcılara neden tepki verdiğini bulmak için araştırmasına yeni bir yön verdi. Köpeğin klasik klima sürecinin temel kavramı, hangi zil sesi yanıt vermez, hemen sonra et zil sesi verilir, zil sesi köpeğin tepkisi, yani tükürük dökme temel bir deney yarattı.
Birçok kpss kaynağında bu örneğin nedeni Pavlov'un bu deneyle klasik koşullandırmayı yaratmasIdır. Klasik Ön Koşullandırma: Köpeğe Verilen Et (Koşulsuz Uyarıcı) No. Bu uyarıcılara tepki otomatiktir ve bu tür tüm organizmalarda görülür. Koşulsuz cevap (doğal): koşulsuz uyarıcıya doymak bilmeden yanıt. Doğuştan gelen ve refleksif bir
reaksiyon. Koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz yanıt arasında bir tutarsızlık vardır. Nötr uyarıcı: Vücuda hiçbir anlam ifade etmeyen, önceden yüklenmiş ve herhangi bir reaksiyona neden olmayan uyarıcılar. Klasik Koşullanma Uygulama Süreci: Halka ve Et - Tükürük TepkisiKpss psikoloji eğitiminin eğitim bilimlerinde klasik koşullandırma nın
uygulanması sürecinde, nötr bir uyarıcı ve koşulsuz uyarıcı nın aynı zamanda, köpeğin sadece çan lara cevap vermesi için bir sonraki adımdır. Konsolidasyon : Klasik klima sürecinde tartışmasız bir uyarıcı tarafından üstlenilen bir görevdir. Klasik koşullandırmada, takviye reaksiyondan önce yapılır, böylece vücut pasiftir. Birincil pekiştirme:
Koşulsuz reaksiyonlar oluşturan uyarıcılara birincil takviye denir. Tükürük deneyinin ana takviyesi ettir. reaksiyonlara ikincil takviye denir. Melodi melodileri Tükürük deneyinde çan ikincil bir takviyedir. Bitişik: Nötr bir uyarıcı ile serbest bırakılması sırasında koşulsuz uyarıcı arasında zaman tasarrufu yeterli değildir. Böylece, vücut bu iki
uyarıcı arasında bir bağlantı kurabilir. Klasik post-conditioning: Melody yanıtı (koşullu yanıt) Köpek şimdi de zil sesi yanıt başladı. Ringtone burada artık nötr bir uyarıcı, ama koşullu bir uyarıcı. Köpeğin bu koşullu uyarıcıya tepkisi de koşullu bir tepkiye dönüşmüştür. Koşullu uyarıcı: nötr bir uyarıcının başlangıçta herhangi bir reaksiyonu
bağlamayan koşulsuz bir uyarıcıyla eşleşmesinin sonucu, nötr bir uyarıcının koşullu bir uyarıcıya dönüşmesidir. Koşullu cevap: koşullu uyarıcı nın cevabı. Koşullu uyarıcı bilim adamı Warner. Böylece koşullu yanıt da incelenmiştir. Klasik koşullandırma ve detay örnekleri ve Et aynı anda verilirse paralel koşullandırma oluşur. Klima
gecikmesi, zil ilk çalmaya başladığında ve zil sesi oyundayken verildiğinde oluşur. Nötr bir uyarıcı koşulsuz bir uyarıcı ile eşleştirilmiş olmalıdır. Nötr uyarıcı restimularity yoluyla koşullu bir uyarıcı haline gelmelidir. Zil çalar ve et belli bir süre sonra verilirse, durum ortaya çıkar. Geçici (geçici veya geçici) koşullandırma, etin zil kullanılmadan
belirli aralıklarla verilmesi durumunda gerçekleşir. Beslenme bekleyen köpek çeşitli uyarıcılar için aynı tepki nedenidir. Klasik koşullandırma, yani duyarlı koşullandırma söz konusu olduğunda, davranışı her zaman tekraretmeye gerek yoktur. Koşulsuz uyarıcının çok güçlü olduğu durumlarda, bir eşleşme yeterli olabilir. Primer pekiştirme nin
güçlendirici etkisi konjenitaldir. İkincil takviyenin güçlendirme etkisi eğitim yoluyla elde edilir. Et uyarıcı doğrudan tükürük getiriyor ve et ana takviye olduğunu. Zil sesi sadece koşullu bir uyarıcı olarak hizmet ve tükürük geldiğinde, burada zil sesi uyarıcı eğitim yoluyla kazanılır ve halka ikincil bir güçlendirme durumundadır. Bu vücudun
istediği bir uyarıcı olabilir, koşulsuz et uyarıcı gibi, ya da elektrik şokları gibi istenmeyen uyarıcılar. Önce zil çaldı, sonra köpek elektrik verdi. Birkaç denemeden sonra, o köpek zil sesi duyar, anksiyete başlar. Burada elektrik şoku mutlak bir uyarıcı ve güçlendirme görevidir. Klasik koşullandırmada vücut pasiftir. Yani öğrenme iradesine
aykırı. Klasik koşullanma, yani duyarlı klima, reaksiyondan önce yapılır, reaksiyondan sonra değil. Klasik klima tabanlı kps eğitimi tamamlandı bilim, psikoloji dersi okuyor. Aşağıdaki kpss kpss çalışması klima klasik ilkeleri olacaktır. KPSS Eğitim Psikolojisi Klasik Koşullanma TestiCPSS Eğitim Psikolojisi Karışık Test 1KPSS Eğitim Psikoloji
Klasik Koşullanma TestiKPSS Eğitim Psikoloji Karma Test 3KPSS Öğrenme Psikolojisi Sosyal Teori Öğrenme TestiCPSS Eğitim Psikolojisi Edimsel Koşullanma TestK PSSS Bilişsel Öğrenme Kuramı TestiKPSS Öğrenme Psikolojisi Adli SınavKPSS Öğrenme Psikolojisi Karışık Test 4KPSS Öğrenme Psikolojisi Karma Test 22018 KPSS
Eğitim Psikolojisi Test Gelişim Kavramı : bedenin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir yaşam noktasından son aşamaya gelene kadar sürekli ilerleyen bir değişimdir. Gelişim: Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve hazırlık etkileşimi vücudun sürekli ilerlemesidir. Geliştirme ve geliştirme kavramları arasında iki fark vardır. Bu; Gelişim kavramı
gelişim alanlarına dayanır ve geliştirme temel gelişim kavramları nın sıralanmasıyla belirlenir. 2. Gelişme bir süreçtir, gelişme büyümenin bir ürünüdür: vücut ve vücudun büyüme, ağırlık ve hacim bir artıştır. Nicel büyüme de vardır. - Yeni doğmuş bir çocuk 52 cm boyunda ve 70 cm boyunda olduğunda, bir yaşına ulaştığında - Basketbol
takımı için bir oyuncu seçen beden eğitimi öğretmeni olgunlaşma dinlemeye katılmak için 1.70 cm'lik standardın yüksekliğini belirler: Fonksiyonlar, vücudun beklenen organları eğitim hayatına bağlı olmayan bir şekilde kalıtsaldır. Olgunlaşma, kalıtsal özelliklerin zaman içinde belirli davranışları kendiliğinden yapabilen bir çizgiye gelmesidir.
- 12 aylık bir bebeğin bacaklarının kasları yardımsız durabiliyor - 6 yaşındaki çocukların el ve parmak kasları öğrenmeyi yazabiliyor: Tekrar ortaya çıkan davranışlarda ve hayatın bir sonucu olarak öğrenme değişiklikleri öğrenme olarak adlandırılır. - 10 yaşındaki Ayşe'nin bilgisayar alabilme yeteneği Hazırlık: Yeni bir hayata başlamadan
önce bir kişi tarafından gerçekleştirilen tüm özellikleridir. Bunlar, bir kişinin öğrenme pazarına getirdiği tüm özelliklerdir. (Ertürk) Olgunlaşma, kişinin eğitim düzeyini belirler, örneğin, önceki bilgiler, sağlık durumu, ilgi alanları, kişilik özellikleri, güdü, vb - 18 yaşındaki Dilek gitar çalmak için gerekli olgunlaşma seviyesine sahiptir ve gitar
çalmaya hazırdır. Kritik Dönem: Belirli yaş aralıklarında belirli davranışları elde etmek daha kolaydır. Bu dönemlerde, çevresel uyarıcılar ve öğrenme yaşamı zengin davranış daha hızlı değişir. Uygun davranış kritik bir dönemde kazanılmış değil, daha sonraki yıllarda almak çok zordur. - Yaş aralığı 0-1 E. Erickson göre temel güven
kazanmak için kritik bir dönemdir. Bu dönemde anne çocuğa bakmalı, onu sevmeli, okşamalı ve ihtiyaçlarını Tatar cayması yla karşılanmalıdır. Tarihsel zaman: Kendimizi bulduğumuz tarihsel dönemdeki sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik değişimler yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı belirler. - İnsanların son yıllarda zamanlarının
çoğunu online olarak geçirmeleri - son yıllarda kadın evcil hayvanların kullanımı - evlerde hazır çorba kullanımı - Radyo ve bant yerine bugün gençler tarafından Mp3 oyuncularının yoğun kullanımı, GELIŞIM SELİzLİğİnİn TEMEL İlkelerİ, gelişim psikolojisinde insan gelişimini niçin açıklamak için uzmanlar tarafından benimsenen bazı temel
ilkeler vardır. Bu politikalar şunlardır; Geliştirme, miras ve çevresel etkileşimin yaygın bir ürünüdür. Psikolojinin ilk yıllarında, bazı psikologlar (Goddard gibi) mirasın gelişimi etkileyen tek faktör olduğunu, diğerlerinin ise ortamları (Watson gibi) olduğunu savunurlar. Günümüzde psikologlar hem kalıtımın hem de çevrenin gelişim üzerinde bir
etkisi olduğu konusunda hemfikirdirler. Gelişimin bazı alanlarında, miras, gelişimin bazı alanlarında büyük çevresel etkiye sahip günümüz psikologları tarafından kabul edilir. 2006 kpss soru: Çevrenin zeka üzerindeki etkisini ve mirasını inceleyen çalışmaların sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir? A) Zeka sadece kalıtsal
faktörlerle belirlenir.  arama tamamen çevresel faktörler tarafından belirlenir. C) Zekada kalıtsal faktörlerden pay alınıp alınmadığı henüz belirlenmemiştir. (D) İstihbaratta çevresel faktörlerden pay alınıp alınmadığı henüz belirlenmemiştir. E) Zeka, kalıtsal ve çevresel faktörlerin genel etkisiyle belirlenir. C: Günümüz psikologları, gelişimin
sadece ya da sadece çevrenin etkisiyle, ancak hem kalıtımın hem de çevrenin kalkınmada etkili olduğu görüşüne katılmaktadırlar. Zekanın gelişiminde, kalıtım daha etkilidir, ancak çevre koşullarını etkiler. Örneğin, doğal 110 istihbarat departmanı iyi hazırlanmış bir çevre insan ortamı oluşturmak istiyorsanız ve yaşam eğitimi ve çevresel
uyarıcılar kritik dönemlerde zengin ise, bu rakam 130'a çıkarılabilir ve bunun tersi 90'a indirilebilir. Bu, zekanın gelişiminde hem kalıtımın hem de çevrenin CEVAP: E 2. Gelişim süreklidir ve belirli aşamalarda gerçekleşir. Gelişim sürekli ve ileri. Gelişim psikologları gelişimin aşamalar halinde geliştiğini ve ilerlemenin takip edildiği konusunda
hemfikirdirler. Örneğin, bilişsel gelişim piaget teorisine göre oluşturmak istiyorsanız, zihinsel gelişimin ilk dönemi duyusal-motor evre, o zaman kişi bu dönemin başarıları ile yaklaşık iki yaşında ön tedavi dönemine gider ve yaklaşık yedi yıl yaşında koruma edinimi ile, o belirli prosedürler dönemine gider ve soyut süreçler dönemine on bir yıl
yaşında. Her aşama bir önceki aşamaya dayanır ve bir sonraki aşamanın temelini oluşturur. Kalkınma konumunu savunmaya devam ediyor. Bazı yaş aralıklarında, bazı bölgelerde gelişme daha hızlı, bazı bölgelerde ise daha yavaştır. Örneğin, oluşturmak istiyorsanız -İkinci çocukluk döneminde (6-12 yıl) zihinsel gelişim daha hızlı
gerçekleşir, fiziksel gelişim yavaşlar. 4. Tepeden tırnağa, içeriden gelişme. Gelişim prensibiolarak, bacaklar ve bacaklar baş ilk geliştirmek, ve daha sonra göğüs ve karın son. Bu prensibi bilmeyen bazı anneler, doğumdan sonra çocuklarının başının çok büyük olmasından endişe duymaktadırlar. Buna ek olarak, vücudun iç organlarının
gelişimi, ve daha sonra dış organların gelişimi tamamlanır. 2006 kpss soru: Yeni doğan Hatice bebeğinin başının diğer organlardan daha büyük olduğunu fark eder ve bebeğini kaygıyla doktora götürür. Doktor korkacak bir şey olmadığını söylüyor. Aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi çocuğun başının diğer organlardan daha büyük olması
ile ilgilidir? A) Tepeden tırnağa gelişme.  gelişimde bireysel bölünmeler vardır. C) Gelişim içinden gelişir. D) Gelişimde kritik dönemler vardır. E) Gelişim genellikle spesifiktir. Cevap: Bir çocuğun başının diğer organlardan daha büyük olduğu ilkesi gelişimin başlangıcından sonuna kadar doğrudur. CEVAP: A 5. Genelden erlere gelişme.
Çocuklar önce büyük kaslarını kullanırlar. Sonra küçük kaslarını kullanırlar, yani ince motor becerilerini. Bu ilke olgunlaşma ile ilgilidir. Örneğin, eğer 1.5 yaşındaki bir çocuğa oyuncak yaymak istiyorsanız, o vücudunun her yerinde oyuncak almak için çalışır, ve onun küçük kasları geliştikçe o elleriyle oyuncak alabilir ve hatta parmak uçları.
- Anaokulu öğrencileri çizim için büyük ve kalın fırçalar kullanırken, ilkokul öğrencileri küçük ve ince fırça görüntüleri kullanırlar. Kritik gelişim dönemleri vardır. Çevresel uyarıcılar belirli saat dilimlerinde zengin olduğunda, bazı davranışları tanımak daha kolaydır. Bu dönemde, vücut doğası gereği etkilerine karşı daha duyarlıdır. Örneğin,
oluşturmak istiyorsanız - 6-9 yaş aralığı okuma yazma öğrenme için kritik bir dönemdir. Bu yaş aralığında okuma yazma öğrenemeyenler, gelecek yıllarda yetişkin okuryazarlığı kurslarına katılsalar bile kritik bir zamanda okuma yazma öğrenenler kadar başarılı olamazlar. - 0 ve 1 yaşları arasında Erickson göre, bu güven temel bir anlamda
kazanmak için kritik bir dönemdir. Bu dönemde temel güven duygusu kazanılmazsa, daha sonraki dönemlerde elde etmek zordur. 7. Kalkınma bir bütündür. Geliştirme alanları birbirinden bağımsız değildir. Bir alandaki olumlu büyüme diğer kalkınma alanları üzerinde olumlu bir etki yaratmış ve olumsuz durumun diğer gelişim alanları
üzerinde olumsuz bir etkisi olmuştur. Tüm gelişim alanları birbirine bağlıdır, birbirine bağlıdır ve birbirine bağlıdır. Örneğin, sosyal olarak aktif bir çocuk kendini kolaylıkla ifade ettiği için yaratmak istiyorsanız, dilin gelişimi de olumludur, bu nedenle zihinsel gelişimi ve kendini geliştirme de olumlu yönde etkiler. Gelişimde bireysel farklılıklar
vardır. Takvimin yaşı aynı olsa da, bazı çocuklar bazı davranışları kolayca yaparken, bazıları bunu yapamaz. Her kişiyi etkileyen kalıtım düzeyi ve çevresel faktörler farklıdır. Kalıtsal mirasımız ve büyüdüğümüz fiziksel ve sosyal çevresel farklılıklar bireysel farklılıklara neden ol. Örneğin, bazı çocuklar 5 yaşındayken okuma yazma
öğrenmek oluşturmak istiyorsanız, bazı 7 yaşında ve diğerleri 9 yaşında öğrenirler. Bu bireysel farklılıklar kaynaklanmaktadır. Ali 15 aylık ve o 15 ay üst üste olsa bile rahat yürüyebilir ve ayakta durmak zordur. İşYERİ YAŞAM GELİşİm DÖNEMLerİ VE GELİşİm ALANLARI Gelişim, insan gelişimini daha iyi açıklamak için farklı dönem ve
gelişim alanlarını belirlemişler. Gelişim ve gelişim dönemleri, bütünlük ve benzer özelliklere sahip yaş aralıkları esas alınarak belirlenir. DÖNEM DÖNEMİ 0 - 2 yıl İlk çocukluk dönemi 2 - 6 yıl İkinci dönem çocukluk 6 - 12 yıl Ergenlik 12 - 18 yıl İlk yetişkin dönemi 18 - 26 yıl Yetişkin dönemi 26 - 60 yaş Yaşlılık 60 yıllık gelişim Fiziksel
GELIŞIM Fiziksel gelişim, fiziksel ve devinsel (Psikomotor) iki alanı kapsar. Vücudun gelişimi genellikle vücudun oranı ve görünüm değişikliği ifade ederken, sapkın gelişme vücudun istemsiz hareketleri ifade eder, vücut ve sinir sistemi arasındaki organizasyon ile bağlantılı olarak ortaya çıkan. DOĞUMDAN ÖNCE FİzİkSEL GELİşİm
GELİşİmİ Doğum öncesi dönem döllenmenin başlangıcında başlar ve doğuma kadar devam ereb. Doğum dönem üç aşamaya ayrılır: yumurtlama, embriyo ve fetus. Bu fiziksel gelişimin en hızlı dönemidir. 1. YUMURTLAMA EVRESİ (0 - 2 hafta): Döllenmenin başlamasından bu yana geçen ilk iki haftaya yumurtlama veya temizleme denir.
Döllenmiş yumurtaya zigot denir ve 24 saat içinde zigot tek hücreli bir yaratıktan küçük bir bölümü olan çok hücreli bir yaratığa dönüşür. Bu, Sigote'nin ov damarı üzerinden rahimiçine girdiği ve bir süre sıvıda serbest hareket ten sonra rahim duvarına tutunduğu aşamadır. 2. EMBRSIO FAZA (3 - 8. Hafta): Bu aşamada çocuğun temel
yapısı oluşur ve tüm ana iç ve dış organlar gelişmeye başlar. Embriyo fazının ilk günlerinde plasenta, göbek kordonu ve amniyotik sıvı olgunlaşır ve çalışmaya başlar. Plasenta; bu zigot rahim duvarına yerleşmek için izin verir, dolaşmak ve bebek beslemek. Ortalama olarak, göbek kordonu 50 cm uzunluğunda besin, oksijen ve atık
plasenta ve bebek arasında geçmesine izin verir. Amniyotik sıvı ise bebeğin gübre yatağına yapışmasını önler ve rahatça hareket etmesini sağlar. Bu aşamada, hücrelerin üç ayrı katmanları gelişir. Endoderm: İç tabaka. Bu tabaka ayırt ederken sindirim sistemi ve solunum sistemi organları (akciğerler) ve mesane vardır. Mesoderm: Orta
tabaka. Oradan kas-iskelet sistemleri ve salgı ve dolaşım sistemleri vardır. Ektoderm: Dış tabaka. Buradan duyular, sinir sistemi, dış deri, saç, tırnaklar ve bazı dişler oluşur. 3.FETUS EVRESİ (9 - 38 hafta) Prenatal dönemin son ve en uzun evresidir. Bu evrenin başlangıcında meyve yaklaşık 4 cm. Akciğer gelişiminin çoğu gelişmiştir.
Emriyo döneminde oluşan yapıların büyüme ve olgunlaşma sı şeklindedir. 3. Ay; Gebeliğin 3 haftasının sonunda fetal vücudun uzunluğu 6 ila 7 cm arasındadır. Dış genital yapı net cinsiyet özellikleri göstermeye başladı. 4. ay; seks ultrasonografide tanımlanabilir. Anne fetüsün hareketlerini hissetmeye başlar. 5. ay; Yaklaşık 300 gram
ağırlığında. Ağırlık hızla artar. Baş ve vücut arasındaki oran hızla değişmeye başlar. 6. ay; yaklaşık 650 gram. Akciğer büyük ölçüde gelişimini tamamladı. 7. ay; Boy: 25 cm ve ağırlık 1100 g. Cilt kırmızı. Deşarj sistemi olgunlaştı. Bu ay doğan bebekler yaşayabilir. 8. ay: 28 cm boyunda yaklaşık 1.800 gram ağırlığında. Bu aşamada doğan
çocuk sağlıklı hayatta kalır. 9. Ay : yüzün buruşuk hali kaybolur. Dış ortama uyum sağlayabilen bir gelişme elde etti. INETERNITY (0 - 2 ) Bir çocuğun doğumundan sonra ilk Nefes. İlk 1 ay yenidoğan denir. Sindirim sistemi: Yenidoğanın sindirim sistemi sadece anne sütünü ve bileşimine yakın ürünleri sindirebiliyor. Solunum sistemi:
Bebekler yetişkinlerden daha hızlı nefes alır (dakikada 40 - 60) Ayrıca hava yolları yetişkinlere göre daha kısa ve daha uzundur. Kalp ve dolaşım sistemi: Dolaşım sistemi antenatal bağlı olarak değişir. Birincisi, göbek kordonu ve plasenta ile bir bağlantısı yok. Kanında sürekli hemoglobin var. Bebeklerin kalbi yetişkinlerden daha fazla atıyor
(120 - dakikada 140) Beyin ve sinir sistemi : Bebeğin sinir sistemi ve beyin geliştikçe, bilinçli ve hızlı hareketler reflekslerin yerini alır. Bağışıklık Sistemi: Yenidoğanlar kötü bir bağışıklık sistemi var. Anne sütü ile anneden çocuğa geçen antikorlar bebeği birçok hastalıktan korur. Atılım sistemi: Böbrekler doğumda işlevini yerine getirebilecek
kadar olgun ken, mesane bu olgunluğa ulaşmamıştır. Çocuklar doğduğunda, tüm hareketleri refleksiftir. Zamanı devam ettikçe, psiko-motor becerileri artar, iradesiz hareketleri azalır ve onun yerini kasıtlı eylem alır. Ay 1: Çoğunlukla yüz üstü ya da sırt üstü yatarken. Başını sağa sola çeviriyor. Yavaş hareket eden nesneleri takip eder. Elleri



genellikle yumruk şeklindedir. 2. Ay: Tutarken başınızı 5 saniyeye kadar tutabilir. Elleri açık ve eline verilen bir çıngırağı tutuyor, iki elini de birleştiriyor. Ay 3: O yüz üstü yatarken ön elinin desteği ile başını 90 derece yükseltir. Ay 4: Bir yastık tarafından desteklenirse, kısa bir süre oturur. Sırt üstü yatarken yan yana dönebilir. (Çocuğum 4
yaşında bir çocuk. 5. Ay: 1 dakika boyunca parlaklık olmadan oturabilirsiniz. O bir eliyle öğeleri kapmak ve kolayca ağzına alır. Ay 6: Mama sandalyesinde oturmak. Tarama konumundan oturmuş bir konuma geçer. Bu bahar hareketleri, kıvrık ve açılış diz gösterir. Ay 7: Bir çıngırak sallayarak bir ses yapabilir, ağzına bir ayak alır. 8. Ay:
Düşmeden yerleştirilen nesneleri alırlar, destek için elleri bağlı olarak kalkabilirler, ceee Mr. Cotton gibi oyunlar oynamayı severler, nesneleri ileri geri sürükleri, nesneleri atıp birine vermeyi severler. 9. Ay: Oturma pozisyonunda, ayakta gider. Yukarı çıkıp parmağını elektrik prizine sokmaya çalışabilir. Ay 10: Elinde küpleri bir bardağa
bırakır. Duvara tutunarak yan lara doğru yürüyor. Ay 11: Nesneyi işaret parmağınızla işaret edebilir. Eline verilen bir kalemi yakalar ve rastgele resimler 12 çizer. Ay: İlk imzasız dava Atar. 13. - 18 ay: Büyük bir topu tutarak yürümek, yere bakarak hızlı yürümek (koşuyormuş gibi), topa tekme atmakta güçlük çekiyor 19 - 24 ay: Elinde
tutulduğunda aniden yürürken merdivenleri tırmanıyor, çift bacakla zıplar, kısa bir süre tek bacak üzerinde dengeler. İlk iki yılda geliştirilen tüm motor beceriler karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Bir çocuğun bu becerileri edinebilmesi için temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Çocuk kendini güvende hissetmeli, sevgi ve ilgi duymalı,
yeterince uyumalı, iyi beslenmeli ve uygun zamanda uygun uyarıcı ortamda deneyim kazanmalıdır. Bu dönemde bebekler birçok denemeden sonra bazı hareketleri öğrenirler. Bebekler, eylemlerinin doğruluğundan tamamen emin olmadan başka bir işlem yapmazlar. Motorun gelişimi tamamen nöral bağlantılara bağlıdır, beynin merkezi ve
ilk aylarda kemiklerin yapısı. Bu yapılar gelişmez, yeterince olgunlaşmadan önce sürekli çocuk pratik. !!! Ama bebek olgunlaştıktan sonra egzersiz becerilerini geliştirmek. Bu olgunlaşma ve öğrenme arasında bir etkileşim anlamına gelir. BİrİnCİ ÇOCUKLAR (2-6) Vücut gelişimi belirsiz becerilere göre azalmıştır. Bu önemli ölçüde sinir
sisteminin gelişimini tamamladı. 4 yaşında, doğumda boyu iki katına ulaştı. 6 yaşından itibaren bebek dişleri düşmeye başlar. Küçük kaslarda iyileştirmeler hissedilir, örneğin, 2 ve 3 yaş ları arasında bir çatal ile yiyebilirsiniz, 5 yıl da sapı beceriksiz tutabilir, 6 yıl o mektup yazmak mümkün olur. Kalp hızı 6 yaşına kadar çok hızlı olmasına
rağmen, yavaş yavaş 6 yaşında ve sonra yavaşlar ve yetişkinliğe yakın bir değer alır. Vücut ile karşılaştırıldığında başın boyutu bu dönemde kaybolur ve çocuk insou bilinmeyen görünümünü kaldırılır. (1/4 ila 1/6) Okul öncesi dönemde ciddi kas gelişimleri gözlenir. Özellikle büyük kasların hızlı gelişimi. Motorun kaba hareket sağlayan
kaslar motorun ince hareket sağlayan kaslar daha büyüktür. Erkekler bu dönemde daha ağır ve uzun kızlar olmasına rağmen, ince motor kasların gelişimi erkeklere göre daha gelişmiştir. Bu durum göz önüne alındığında, aynı yaştaki çocuklar ince motor becerileri gerektiren makas kullanarak, düğme düğmesi gibi iğneler, kendi
başarıkarşılaştırmak gerekir. Aslında, bu aynı cinsiyetten çocuklar arasında olabilir asla unutulmamalıdır, yani bireysel farklılıklar olabilir. Bu dönemde çocuklar uzun süre oturmayı sevmezler, koşmak, zıplamak ve oynamak isterler. Bu dönemde ellerin ve gözlerin uyumu yetersizdir; ancak, koordinasyon süreci çoktan başlamıştır. El-göz
koordinasyonu okuma - yazma için önemlidir. döneminden sonra gelişecektir. Bu dönemde çocuklar da gözlerini küçük nesnelere ve detaylara odaklamak için yeterli olgunlaşma seviyesine ulaşamadılar. Ayrıca eller ve gözler arasında koordinasyon eksikliği gösterir. (Vizyonlar geliştirilmez) Ellerin ve gözlerin uyumunu sağlamak
olgunlaşmadır. ÇOCUKLUK / İkİnCİ ÇOCUKLUK / OKUL DÖNEMİ (6-12 ) Okul döneminde fiziksel gelişim ilk yıllara bağlı olarak yavaş gelişir. Küçük ve ince motor kas değişiklikleri vardı. Onlar daha zarif ve ince hareketleri yapabilirsiniz, onlar küçük nesneleri kullanabilirsiniz. Erken çocukluk döneminde büyük ölçüde tamamlanan sinir
sistemi artık burada tamamlanmıştır. Yetişkin düzeyi 1/8 Kemik gelişimine ulaşan vücuda baş oranı kas gelişiminden daha iyi durumdadır; bu nedenle, büyüme ağrı olabilir. Vaist kemikler, kollar ve bacaklar sıkı çalışma için uygun değildir. Erkekler 9-10 yaş, 10-11 yaş arası kızlar ise daha büyüktür. Ellerin ve gözlerin uyumu sağlandı.
Okuma yazma yeteneği gelişiyor. 11-12 yıllık döneme girerler ve hormonal değişiklikler ERGENLIK DÖNEMİ / ERGEN / DELİk YAŞI (12 - 18 ) ERGENLIK 3 aşamada tartışılır. 1. Arresti (Erinlik) 2. Ergenlik 3. Fiziksel değişiklikler ergenlik lerinin sonlarında tekrar hızlanır. Sakarlık vücudun hızlı büyüme nedeniyle oluşur. Bu yüzden bedensel
değişimlere ayak uydurmak kolay değildir. Üreme olgunluğu oluşmaya başlar. Buna ek olarak, 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kemik kasının hızlı gelişimi kabul edilir, kızlar 11-13 yaş ları arasında ergenlik girmek ve 13 ve 15 yaşları arasında erkek, ancak bu dönem hiçbir kısıtlama yoktur. Ergenlik
için ilk kriterler genellikle üç belirti ile tanımlanır: 1. Kızlarda ay durumu, erkeklerde gece boşalma 2. Kimyasal idrar analizi sonucu ortaya çıkan belirtiler 3. Erinlika ve ergenlik döneminde ki kemik gelişim röntgenleri yılda ortalama 5-10 kg, erkekler ise yılda ortalama 7,5-12 kg kazanmaktadır. Kızlar genellikle erkeklerden önce ergenliğe
girerler. Ancak, bazı durumlarda (genetik-çevresel faktörler) bazı erkek çevrelerindeki kız daha erken ergenlik girebilirsiniz. Vücut imajı: Gençler, gençlerin öz farkındalığının etkisiyle bedensel görünümlerine daha fazla önem verler. Bugün, tv şovlarında oynayan kızlar ve modeller genellikle boyutu sıfır kızlar arasında seçilir, böylece onların
gençler de kızlar model onları ve daha fazla kilo ve görünüm ilgileniyoruz. Yeme bozukluklarına neden olur. Majör yeme bozuklukları 1. Nevroz anakroxisi 2. Bloomia Bloom'un Nevrozu NEVROSA: Hastalık ergenlikte başlayan psikolojik olarak smomilik ve aşırı kilo kaybı ile belirlenen çok nadir bir hastalıktır. Bu zayıflığın nedeni
zayıflamave giderek aşırı bir şekilde uygulamak arzusu ile absintheization olduğunu. Çok fazla yemek yiyin ve yediklerinik kusun. Zengin bir hastalık. Geç olgunlaşma kız erken olgunlaşma kızlar için dezavantajları vardır. Erken olgunlaşmış kızların özsaygıları düşüktür. Kapalılar. Bu bir avantaj. Geç olgun kızlar daha popüler, dışa dönük
ve kendine güvenen olur. ERKEKLER erkekler için bir avantajdır. Grupliderleri. Daha popüler, dışa dönük ve kendine güvenen hale gelirler. Dezavantajı da bu. Kapalılar. Özsaygıları düşüktür. Erken kalkınma nedenleri: 1. Ekonomik durumu iyi olanlar 2. Orta iklim bölgesindeki insanlar üçüncü dünyada. Şehirlerde Konaklama 4. Ana protein
beslenmesi 5. İyi yaşam koşullarına sahip olmak 6. Çocukken şişmanlamazsın. Cinsiyet; Kızlar genelde erin'e erken girerler. İkincil cinsiyet özelliklerinin temel cinsiyet özellikleri, üreme ile doğrudan ilişkili olan cinsiyet özelliklerinin geliştirilmesidir. Kızlarda ova ve vajina gelişimi ve erkeklerde testis ve penis gelişimi. Üremeile doğrudan ilgisi
olmayan cinsiyet özelliklerinin geliştirilmesidir. İlk etapta ikincil cinsiyet özellikleri gelişir. Ortak ikincil cinsiyet özellikleri: saç ve ter bezleri farklı çalışır: erkeklerde sakal ve bıyık, omuz genişlemesi, ses kalınlaşma, kızlarda jinekomasti-meme düğümleri; Meme ve kalça büyüme Not: 9-10 yaş ın altındaki erkekler kızlardan daha büyük ve daha
büyük görünürler. Kızlar pubicity girmek çünkü 10 ve 15 yaşları arasındaki kızlar, daha fazla ve daha fazla gibi görünüyor erkeklerden daha. 15 yıl sonra, erkekler tekrar görünüm olarak kız yakalamak, daha sonra genel formda daha fazla görünür. Bireysel farklılıklar her zaman mümkündür. Fiziksel gelişimin en hızlı döneminden en yavaş
1 dönemine sıralama. Prenatal dönem 2. Ineman Dönemi 3. Ergenlik 4. İlk çocukluk 5. BİlİşSEL GELİşİm'in ikinci çocukluğu, kişinin bilişsel gelişim denen bir dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif bir zihinsel aktivitenin gelişmesidir. Bilişsel gelişim, bir insanın çevreyi, dünyayı, ineriar'dan yaşamın geri kalanına kadar nasıl
anladığını, daha karmaşık ve daha etkili hale gelmesidir. Başka bir deyişle, bilişsel gelişim düşünme, anlama, anlama, Ve unutma. Bilişsel gelişim kuramcıları: Piaget, Vygotsky, Bruner ve Gagne Piaget Teorisi Piaget teorisinin temel kavramları psikoloji geliştirme kpss konusudur. Aslında, bir önceki konuda işlediğimiz bilişsel gelişim teorisi
pasta teorisi olarak da bilinir. Bu bölümde bilişsel gelişim kuramının devamı olan Piaget Teorisi'nin temel kavramlarından bahsedeceğiz. Piaget teorisinin temel kavramları bir zeka, düzen, uyum ve denge süreci olarak görülecektir. Piaget Teorisi Temel Kavramlar 1) Zeka: Piaget'e göre vücudun zekası vücudun çevreye uyum sağlama
yeteneğidir. Böylece, bir kişi içinde yaşadığı çevreye uyum sağladığı sürece zekidir. Bu hizalama sınamak için zamansız bir yoldur. Zeka sayısal olarak ölçülemediği için Piaget zeka testlerine karşı çıkıyor. 2) Şema (Bilişsel Yapı): Doğumdan getirilen bir nesne, olayların ve fns'lerin yerleştirildiği en basit temeldir. Şemalar çevre ile etkileşim
sonucu çoğalır ve yinelenen desenlerdir. Şemalar zamanla gelişir. Refleksler ilk bilişsel devrelerdir. Hiçbir devre birbirinden kopuk değildir. Sadece bilişsel değil, aynı zamanda aldatıcı devreler olabilir. Her diyagram bilişsel gelişimin en temel kanıtıdır. Şema öğrenmenin en temel yapısıdır ve eğer bir şema varsa, bunun eğitimde var
olduğunu söyleyebiliriz. Olgunlaşma ve yaşam, programların değişmesi ve gelişmesi için gereklidir. 3) Adaptasyon: Adaptasyon olarak da adlandırılan adaptasyon, doğuştan gelen. Bu sürecin sonunda denge süreci gelecektir. Kpss gelişim psikolojisi Piaget teorisinin temel kavramları içinde iki parçalı uyum, asimilasyon ve bağlılık (bağlılık)
olarak iddia edilebilir. (a) Asimilasyon: Öğrenmede genelleme ile çakışıyor. Bu, bilgileri içselleştirme işlemidir. Burada içselleştirme, amaç olduğu gibi bilgi taklit etmektir. Bunun, mevcut insan planlarının karşı karşıya olduğu yeni durumun bir tanımı olduğunu varsayarsak. Bir çocuğun sehpadaki masaya gittiğini ilk gördüğünde. Dış bilgi bu
değişiklik varsayarsak ve düzeni içinde uydurma. Bilgileri değiştirmek, düzeni değiştirmek ve bilgiye uyarlamak yerine, bu sıradadır. Özetle, bir kişinin yeni bir duruma veya nesneye uyum sağlamaya çalıştığını, mevcut düzeni, yani mevcut bilgileri kullanarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz. (b) Uyumluluk (Acommodation): Önceki düzenleri
uyumluluk sürecinde yetersiz kalırsa, varolan düzenler değiştirilir veya bu varolan düzenler genişletilir. Sözde eğitim tatbikatı da bir uyum sürecidir. Piaget'e göre eğitim uygun. Bu yeni bir açmak için bir kişi için uygundur sehpa için ve tablo grafikten ayırın. Varsayarak genelleme, maça göre ayırt davranış gözlenir, ancak Piaget kesinlikle
genellemeler ve farklılaşma kullanmaz. KPSS eğitim bilimleri konularında bu detaya dikkat edelim. 4) Denge Süreci: Bilişsel gelişimi etkileyen faktörler arasında dengeleme kavramını zaten açıklamış olduk. Şimdi daha derinden tanımlayalım. Birey, yeni karşılaştığı konumu veya nesneyi zaten oluşturduğu şema için değerlendirir
(varsayarak), daha sonra bu değerlendirme yetersiz sayılsa bilişsel denge daha da kötüleşeceğinden uyum (dengeleme) yoluyla bu dengeyi geri yüklemeye çalışır. Dengeleme, kişinin bulunduğu ortama uyum sağlama isteğine bağlıdır. Öğrenme bilişsel bir zgt; denge ve denge dengesizliği yeniden dengeleme süreci ile. Bilişsel gelişimi
etkileyen faktörler 1) Olgunlaşma: Doğuştan gelen refleksler çevreye uyumun ilk sürecidir. Zamanla refleksler olgunlaşma denilen yaşa bağlı davranışlara dönüşür. Olgunlaşma daha çok gelişimin fiziksel tarafı yla ilgilidir. Bireyin fiziksel gelişimi ve zihinsel olarak işi yapma becerisi olgunlaşmaya bağlıdır. Birey olgunlaştıkça, zihnin gelişimi
buna paralel olarak devam eder. 2) Yaşam (deneyim): Bir zenginlik uyarıcı sadece çevre yoluyla alınabilir. Daha fazla uyarıcı, daha fazla bilişsel gelişmeler. Alınan her uyarıcı farklı bir uyarıcı tarafından kodlanır. Oluşturulan her bağlı bağlantı zihinsel gelişimin bir aşaması haline gelecektir. Deneyim, dünyanın dört bir yanındaki faaliyetler
ve bu eylemlerin sonuçlarını izlemek için insanın kendi yetenekleri şeklinde ifade edilir. 3) Sosyal etkileşim (Kültürel transfer - Sosyal geçiş): Piaget'e göre genetik yapı önce sosyal çevreden gelir. Vygotsk'ta tam tersi. Çevresel faktörlerin miras olmadan önemli olmadığını söyleyen Piaget, elde edilen planların çoğunun sosyal iletimden
kaynaklandığını savunuyor. Aynı zamanda bilişsel bir yapının nasıl kullanılacağını belirleyen bir sosyal iletimdir. Ezberlemek gibi. Kısacası, sosyal iletim anne, baba, komşu, arkadaş, öğretmen gibi diğer insanlardan bir çocuk tarafından alınan bilgilerdir. 4) Dengeleme: Olgunlaşma, yaşam ve sosyal etkileşim süreçlerine zihinsel yapıların
inşa, bozulma ve restorasyon sürecini dengeleme denir. Diyor. öğrenme psikolojisi klasik koşullanma kpss soruları
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