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Büyüme ve Gelişme

• Bedensel

• Zihinsel

• Ruhsal

• Toplumsal 



Büyüme ve Gelişme



Bağlanma

• Anne baba bebek 
arasında kurulan 
sağlıklı bağ, sonraki 
sağlıklı yaşam için 
temeldir.



Bebeklikten başlayarak

• Aynalama

• Temel Güven

• Aidiyet ve sahip 
çıkma



Aynalama



Farkedilme, Aidiyet





Ayrışma Bireyselleşme



Bağlılık X Bağımlılık





Bireysel Özgürlük

• Bireysel hakların oluşturduğu çeşitli 
özgürlüklerin tüm amacı özgürce 
gelişmeyi sağlamaktır.Bu haklara 
saygı duymayan, göstermeyen 
siyasal toplum, temel görevini de 
yerine getirmemiş olur; ve devlet, 
varlığının amaç ve anlamını yitirmiş 
olur.



Toplumsal Özgürlük

• Şurası kesindir ki yurttaşların genel 
özgürlüğü ve esenliği için 
bireylerden ancak devlet için gerekli 
olan bir bölüm özgürlüklerini 
bırakmaları istenebilir.

• …kişisel özgürlüğünü ve çıkarlarını 
“anayasada belirlenmiş olan ölçüde 
Cumhuriyete bırakmıştır.



Özerklik Dönemi

• Yetkinlik

• Sınırlar ve Kurallar



• Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç 
çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten 
inandıklarını savunmaya, buna karşılık 
da başkalarının samimi düşüncelerine 
saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı 
zamanda onların temiz yüreklerinde; 
yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle 
beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere 
karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya 
çalışılmalıdır."



Sınırlar Güvenlik Sağlar



Anayasa
• Egemenlik kayıtsız 

şartsız ulusundur

• TBMM, ulusun tek ve 
gerçek temsilcisi olup 
ulusun adına egemenlik 
hakkını yalnız o kullanır

• Yasama yetkisi ve 
yürütme erki 
TBMM’nde ortaya çıkar 
ve orada toplanır.



Ruhsal Gelişim Evreleri

• 1.Oral Dönem (0-1 Yaş)

• 2.Anal Dönem (1-3 Yaş)

• 3.Fallik Dönem (3-6 Yaş)

• 4. Gizil (Latans) Dönem (6-12)

• 5. Genital Dönem (12-sonrası)



Özdeşim



Kadın: Sağlıklı özdeşim sağlıklı 
modeller ve saygıyla oluşur



Beni görmek demek mutlaka 
yüzümü görmek demek 
değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız bu yeterlidir. 
Cumhuriyeti ve onun gereklerini 
yüksek sesle anlatınız.Bunu 
yüreklere yerleştirmek için 
elverişli olan hiçbir durumu 
kaçırmayınız.









Bilişsel Gelişim

• 1. Duyusal Devinim Dönemi (0-2 Yaş)

• 2. İşlem Öncesi Dönem (3-5 Yaş)

• 3. Somut İşlemler Dönemi (6-10 Yaş)

• 4. Soyut İşlemler Dönemi (11- Sonrası)



Büyüsel Düşünce



Kurtlar Vadisi

• Taziye Çadırı

• 300 kişiye helva 
dağıtımı

• Hutbe okutulması



• Hatta ‘Binbir Gece’ dizisi 
sırasında beni görünce 
‘Seni öldürmek lazım’ 
gibi laflar söylüyorlardı 
sokakta. Yüzüme bunu 
söylüyor, ‘Niye böylesin’ 
diyorlardı.





• Efendiler ve ey millet, biliniz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, 
dervişler, müritler ve meczuplar 
memleketi olamaz. En doğru en 
hakiki tarikat, medeniyet 
tarikatıdır.".



Oyun

• Oynamayan tay 
at olmaz





Somut İşlemler Dönemi (7 - 11 Yaş)

• Bu süre içinde çocuğun düşüncesi bir sistem 
içinde berraklaşır. 

• Çocuk ben merkezcilikten, görecelilik 
dönemine geçer. İlişkiler önem kazanır. Aynı 
anda bir problemin iki ya da daha çok yönünü 
işleme yeteneğini kazanmıştır. 

• “tersine çevirebilme özelliği” ni (Reversibilite) 
kazanmıştır. 



Cumhuriyet sizden 

• Fikri hür,

• Vicdanı hür

• İrfanı hür 

nesiller ister.

Mustafa Kemal 
Atatürk



Okul

• Okula başlayan her 
çocuk öğretmen 
olmayı ister.



• “Ey yükselen yeni nesil, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti 
biz kurduk; onu yükseltecek 
ve sürdürecek sizsiniz.”



• Sakarya Muharebesi’n-den çok kısa bir 
süre önce 16 Temmuz 1921’de Yeni 
Türkiye’nin eğitim politikasını saptamak 
ve sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla 
Ankara’da bir Maarif Kongresi’ni 16-21 
Temmuz 1921 tarihleri arasında, 
Ankara’da I. Maarif Kongresi’ni toplamış 
olmasıdır.



• 27 Ekim 1922 Bursa : “Ordularımızın kazandığı 
zafer, sizin ve sizin ordularınızın (Milli Eğitim 
Ordusu) zaferi için yalnız bir ortam hazırladı. 
Gerçek zaferi siz kazanacak ve sürdüreceksiniz 
ve kesinlikle başarılı olacaksınız. Ben ve 
sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım sizi 
izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri 
kıracağız



Okul, çocukların gitmek için can 
attıkları, öğrenmenin tadını aldıkları, 
bilgileriyle kıvandıkları, arkadaşlarıyla 
paylaştıkları, öğretmenlerince fark 
edildikleri ve önemsendikleri, güven 
içinde yaşadıkları ve coşkularını 
sergiledikleri bir yer olarak yaşanmalı. 



sahip çıkılmanın, aidiyet duygusunun ve 
olumlu farkedilmenin yaşandığı en önemli 

ortamdır, her alanda yaşadığı kayıpların 
onarımı için son şanstır.



Öğrencilerin hakları ve 
sorumlulukları:





• 1924 Samsun. Öğretmenlerle 

• “Belirteyim ki en önemli, en esaslı nokta 

eğitim meselesidir. … Bir milleti, hür, 
bağımsız, şanlı, üstün bir toplum 
olarak yaşatan da köleliğe, 
yoksulluğa düşüren de eğitimdir”



Başöğretmen Atatürk



• “Biz her şeyi gençliğe 
bırakacağız... Geleceğin ümidi, 
ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün 
ümidim gençliktedir.”



• “Biz her şeyi 
gençliğe 
bırakacağız... 
Geleceğin ümidi, 
ışıklı çiçekleri 
onlardır. Bütün 
ümidim 
gençliktedir.”



• I. En Önemli Kalkınma Gücü Eğitimdir

• 2. Eğitimimiz Millî Olmalıdır

• 3. Eğitimimiz Bilimsel Olmalıdır

• 4. Eğitimimiz Uygulamalı Olmalıdır

• 5. Eğitimimiz Gerçekçi Olmalıdır

• 6. Eğitimimizde Birlik Sağlanmalı ve Eğitimimiz 
Lâik Olmalıdır

• 7. Eğitimimiz Karma olmalıdır

• 8. Eğitimimiz Modern Fakat Disiplinli Olmalıdır

• 9. Eğitimimizde Fırsat Eşitliği Sağlanmalıdır

• 10. Eğitim Sistemimizde Halk Eğitimine Önem 
Verilmelidir                            Prof. DR. GALİP KARAGÖZOĞLU

•



PISA 2016

• Fen okuryazarlığı 54/72

• Okuma Becerileri 50/72

• Matematik okuryazarlığı 50/72



Seçme ve seçilme



OECD Yetişkin Becerileri 
Araştırması:

• Sözel Beceriler Son 3

• Sayısal Beceriler Son2

• Teknoloji yoğun ortamlarda

• problem çözme becerileri: Sonuncu



Soyut İşlemler Dönemi 
(11 - 14 Yaş)

• Ergenlik Dönemine ulaşıldığında Soyut 
İşlemler Dönemine ulaşılabilir. Sanatın her dalı 
zihinsel süreçlerin gelişiminde en etkili araçtır.  



• “Hayatın her çalışma alanında olduğu gibi 
özellikle eğitim ve öğretimde de disiplin 
başarının temelidir. Müdürler ve öğretmenler 
disiplini sağlamak, öğrenciler de buna uymak 
zorundadırlar





Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir.



• Güzel sanatlarda 
muvaffak olmak, 
bütün 
inkılaplarda 
başarıya 
ulaşmak 
demektir.





Güzel sanatlarda muvaffak olamayan 
milletler ne yazık ki, medeniyet 
alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer 
almaktan ilelebet mahrum 
kalacaklardır.



Bireysel Özgürlük

• Bireysel hakların oluşturduğu çeşitli 
özgürlüklerin tüm amacı özgürce gelişmeyi 
sağlamaktır.Bu haklara saygı duymayan, 
göstermeyen siyasal toplum, temel görevini de 
yerine getirmemiş olur; ve devlet, varlığının 
amaç ve anlamını yitirmiş olur.



ToplumsalÖzgürlük

• Şurası kesindir ki yurttaşların genel özgürlüğü 
ve esenliği için bireylerden ancak devlet için 
gerekli olan bir bölüm özgürlüklerini 
bırakmaları istenebilir.

• …kişisel özgürlüğünü ve çıkarlarını 

“anayasada belirlenmiş olan ölçüde
Cumhuriyete bırakmıştır.



Demokrasinin tam anlamıyla ülküsü, bütün 
ulusun aynı zamanda yönetici durumda 

bulunabilmesini, hiç olmazsa devletin son 
iradesinin ulus tarafından dile getirilip 

gösterilmesini ister.



Yurtta sulh cihanda sulh 



• UNESCO 1976

• Atatürk kimdir; Atatürk ululararası anlayış, 
işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün 
kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir 
inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı 
savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, 
dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı 
boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk 
ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet 
adamı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu

• Aktaran: Araştırmacı Yazar Prof. İlknur GÜNTÜRKÜN KALIPÇI







• 19. Millî Eğitim Şûrası 2014 yılında yapıldı.



Soyut İşlemler Dönemi 11 - 14 Yaş)

• Zamanla çocuk ergenlik dönemine ulaşır. Artık 
düşüncenin en gelişmiş şekline sahiptir. 
Piaget’e göre bu dönemdeki değişim, vitrin 
değiştirmeden başka bir şey değildir. 



Gelenek Öncesi Evre (0-9 Yaş) 

• 1. Ceza ve İtaat Eğilimi: Doğru ve yanlışın, 
eylemin fiziksel sonuçlarına göre belirlendiği, 
boyun eğme/uyma ve cezanın ağır bastığı 
dönemdir

• 2. Bireysellik, Saf Çıkarcı Eğilim: Gereksinimleri 
karşılayan ya da ödül getiren davranışların 
doğru kabul edildiği, çıkarcılığın egemen 
olduğu evredir.



• 1923-24 öğretim yılında Türkiye’nin nüfusu 
yaklaşık 11-12 milyon kadardı. Bu nüfusun 
ancak yüzde onu ve kadın nüfusunun ise ancak 
yüzde üçü okur yazardı. Türkiye’de 4894 
ilkokul, 72 ortakoul, 23 lise, 64 meslek okulu, 9 
fakülte ve yüksek okul olmak üzere toplam 
5062 öğretim kurumu bulunuyordu.



Evreler Hukuk İnanç

Gelenek Öncesi
Dönem

1. Ceza İtaat

2.Bireysel, Çıkarcı

Geleneksel Dönem 3.Doğru/İyi Olma

4.Yasalar ve düzen Yasa

Gelenek Ötesi Evre 5.Toplumsal 
Sözleşme

Adalet

6.Evrensel Ahlak 
İlkeleri



WALDORF /KÖY ENSTİTÜLERİ



Geleneksel Evre (10-15 Yaş)

• 3. Doğru,İyi İnsan Oma Eğilimi: İyi çocuk 
olmanın ağır bastığı, grup tarafından kabul 
edilme güdüsünün yoğun yaşandığı dönemdir.

• 4. Yasalar ve Düzen Eğilimi: Yasa ve düzene 
uyma eğiliminin ağır bastığı, “kurallar uyulmak 
içindir” düşüncesinin yoğun olduğu dönemdir.



Gelenek ÖtesiEvre (16 ve sonrası 
Yaşlar)

• 5. Toplumsal Sözleşme Eğilimi: Toplumsal 
kuralların yararı ve gerekliliğinin 
özümsendiği ancak gerektiğinde bu 
kuralların sorgulanabileceği ve 
değiştirilebileceğine inanılan evredir.

• 6. Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi: Hak, 
adalet, özgürlük kavramları doğrultusunda 
kendi doğru ve yanlışlarının belirlendiği 
dönemdir.



• Laiklik, toplanma, dernek kurma, eğitim 
öğretim, vicdan, basın, kamuoyu oluşturma vb 
özgürlükler…..



Anayasa: 20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı 

Esasiye 
• Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur

• TBMM, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olup 
ulusun adına egemenlik hakkını yalnız o 
kullanır

• Yasama yetkisi ve yürütme erki TBMM’nde 
ortaya çıkar ve orada toplanır.



Özdeşim

• “Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! 
Memleketi asıl aydınlığa boğacak 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
mühim, kıymetli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.”

• Mustafa Kemal ATATÜRK

•



Cumhuriyet sizden 

• Fikri hür,

• Vicdanı hür

• İrfanı hür 

nesiller ister.

Mustafa Kemal 
Atatürk



Özdeşim

• Okula başlayan her 
çocuk öğretmen 
olmayı ister.



Yılmaz Özdil’den

• Kıbrıs nerede?
- Karadeniz’de.
- Emin misiniz?
- Askerliğimi orada yaptım.

• TBMM ne demek?
- Türkiye malzeme ofisi.
- Türkiye borsalar birliği



Öğrencilerin hakları ve sorumlulukları



Eğitim



Walldorf Okulları

• Kara tahta kullanımı

• Telefon yok

• BS yok



Tüm insanların eşitliğini temel felsefe olarak 

benimseyen yaşama, eğitim görme, özgür 

seçimde bulunma, düşünme ve açıklama 

hakkından kimse yoksun bırakılmamalıdır. 

Varolan yasalar bu ilkelerle çeliştiği zaman 

birey kendi vicdanına uygun davranışta 

bulunur.  Böylece temel ilkelere aykırı 

durumlarda yasalara karşı çıkmaktan 

kaçınmaz.



• Ey Türk Gençliği!
• Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 

etmektir.

• Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî 
bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

• Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur!

• Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927



Soyut İşlemler Dönemi 11 - 14 Yaş)

• Zamanla çocuk ergenlik dönemine ulaşır. Artık 
düşüncenin en gelişmiş şekline sahiptir. 
Piaget’e göre bu dönemdeki değişim, vitrin 
değiştirmeden başka bir şey değildir. 



Trvis Hirchi (1969)

• “suç davranışı, gencin içinde yaşadığını 
toplumla olan bağları koptuğunda ya da 
zedelendiğinde, zayıfladığında ortaya çıkar




