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Gelişim 

Sevgili Anne ve Babalar, 

Ergenliğin başlangıç evresi olan 12-14 yaş dönemi, çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Çocuk bu dönemde fizyolojik, sosyal ve psikolojik değişimler yaşamaya başlar. Ebeveynin 

bu yaş dönemi özelliklerini bilmesi, çocuğuyla sağlıklı iletişim kurabilmesi ve ergeni doğru 

yönlendirmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu süreçte sizleri desteklemek amacıyla bu yaş 

grubunun gelişim dönemi özelliklerini paylaşmak istedik. 

Yararlanmanız dileğiyle… 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak; bedensel, zihinsel, duygusal, dil ve sosyal yönden belli 

koşullar içinde en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden, çok yönlü ve karmaşık bir 

süreçtir. Organizmanın; büyüme, olgunlaşma, öğrenme etkileşimleri ile sürekli olarak ilerleme 

kaydetmesidir. 

Gelişimle ilgili kavramlar 

Büyüme 

Bedenin ya da herhangi bir organın “bir durumdan başka bir duruma geçişinde görülen değişiklikler 

dizisi” anlamına gelir. Büyüme, gelişimin her yönüyle ilgilidir. 

Olgunlaşma 

Genetik yapı ve çevre etkileşimi sonucu bireylerde görülen biyolojik değişikliklere “olgunlaşma” denir. 

Olgunlaşma, öğrenme için şarttır. Örneğin, ayak ve bacaklarımız yürüme için yeterli derecede 

"olgunlaşmamış" ise, “yürüme” öğrenilemez. Olgunlaşma, bireyin bir işi yapabilecek düzeye 

ulaşmasıdır. Gelişme bir “üründür’’ve buna bağlı olarak olgunlaşma bir “süreç’’ olmaktadır. 

Olgunlaşma ve öğrenme olmadan da “gelişim” olmaz. 



Hazır bulunuşluk 

Kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır olmasıdır. Örneğin, dört işlemi 

öğrenecek olan bir çocuğun hem dört işlemi kavrayabilecek bir olgunluğa ulaşması, hem de bunun için 

gerekli olan sayma, toplama, çıkarma vs. ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Hazır 

bulunuşluk, canlı varlığın herhangi bir şeyi öğrenebilecek duruma gelmesini anlatan bir terimdir. 

Gelişim hayat boyu devam eder. Bireyin genel gelişimini tamamlaması açısından en önemli 

dönemler 0-18 yaş arası yaşanır. 0-18 yaş arası çocuk, 4 değişik süreç yaşar.  

 Bebeklik dönemi (0-2 yaş)  

 İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş)  

 İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (7-11 yaş)  

 Ergenlik dönemi (12-18 yaş)  

Öğrencilerimizin yaş dönemi olan ergenlik dönemi, 12-14 yaş arasını kapsamaktadır.  

Ergenlik dönemi gelişimi: 12-14 yaş 

Bilişsel gelişim 

 Soyut işlemler dönemidir.  

 Tartışmaları sever, düşüncelerini ifade etmek ister.  

 Mantık üzerinde yoğunlaşır.  

 Olaylara çok yönlü bakabilir. Ergen ben-merkezliliği izlenir.  

Öneriler 

 Her konuda ergenle konuşun, onun fikrini alın.  

 Ailede alınan kararlara dâhil edin.  

 Ergen ben merkezliliği ile ilgili olarak makul ve anlayışlı davranın.  

Psiko-motor gelişim  

 Kemikler hızla gelişir. Hızlı bir büyüme ve gelişme dönemidir. Kollar ve bacaklar hızlı ve vücudun 

diğer bölümlerine göre oransız büyüme içerisindedir. Oransız olarak gelişen bu organlarını 

kullanmakta güçlük çeker.  

 Büyük ve küçük kaslar boyut yönünden gelişir.  

 Değişik spor dallarına yönelir.  

 Kilo artışları gözlenir.  

 Çok enerjiktir.  

 İç salgı bezlerinin faaliyeti artmıştır. Aşırı terleme olur. Yüzde ergenlik sivilcileri çıkar.  

 Kalp ve dolaşım sistemindeki gelişim, normal seyrini sürdürür.  

 Kız çocuklarındaki gelişme ve büyüme, erkek çocuklara oranla yaklaşık bir yıl öndedir.  



 Bazen çok hareketli, bazen çok tembeldir. Kolay yorulur. Bu durumu istemeyerek kabullenir, 

ancak buna uymaz.  

Öneriler 

 Spor aktivitelerini destekleyin.  

 Kilo ve boy artışı üzerinde durmayın.  

 Sakarlıklarını doğal karşılayın.  

Psiko-seksüel gelişim 

 Vücutta tüylenme başlar.  

 Genital sistem cinsiyet yönünden gelişir, bir takım salgılar ve hormonlar işlevsellik kazanır.  

 Kızlarda adet kanaması başlar.  

 Karşı cinse ilgi artar.  

Öneriler 

 Çocuklarla ailelerin duygusal bağ kurmaları açısından önemli bir dönemdir.  

 Kız çocuklarını özellikle adet kanamaları konusunda bilgilendirin.  

 Karşı cinse duyulan ilgiyi doğal karşılayın.  

 Baskıcı bir tutum sergilemeyin, uygun iletişim kurun.  

Sosyal-duygusal gelişim 

 Benlik algısı değişmeye başlar, kimlik arayışı içine girer.  

 Bir gruba dâhil olma ve arkadaşlık ilişkileri çok önemlidir.  

 Fiziksel görünümü konusunda çok hassastır.  

 Yoğun bir duygusallık yaşar.  

 Eleştirilmekten hoşlanmaz, öfkeli ve saldırgandır. Duygusal dengesizliğini sevgide de belli eder.  

Öneriler 

 Kimlik karmaşası içinde olduğu için uygun model olun.  

 Ergene özerklik tanıyın.  

 Arkadaşları ve karşı cinsle iletişimine müdahale etmeyin.  

 Fiziksel görünümü hakkında ona rehberlik edin.  

Ahlak gelişimi 

 Geleneksel ahlaki değerler ön plandadır.  

 Hem geleneksel değerlere önem verir, hem de isyankardır.  

 Sevdiği kişi ya da kişileri model alır.  

 



Öneriler 

 Söylemlerinizde ve davranışlarınızda tutarlı olun.  

 Geleneksel değerler hakkında ona örnek olup, rehberlik edin.  

12-14 yaş dönemi ilgi ve ihtiyaçları 

 Vücut gelişimi ile ilgili ihtiyaçları vardır. Bu korkuyu yenmek için beden eğitimi, spor, halk oyunu 

ve dans faaliyetlerine katılmaya isteklidir.  

 Takım oyunlarına ve spor dallarına aşırı ilgi duyar. Okul ve kulüp takımlarına girmek ister.  

 8-10 saat uyku uyumalıdır. Beslenmesine ve dinlenmesine özen göstermelidir.  

 Büyüklerden ilgi ve anlayış bekler.  

 Kendisine büyükler gibi davranılmasını ve özgür olmayı ister. Erkekler kuvvetli ve cesur, kızlar 

güzel olmaya özenir.  

 Karşı cinse ilgi duyar. Cinsel konularda bilgi edinmek ister.  

 Kendince yarattığı kahramana tapar, örnek alır.  

 Vücut gelişimi ve davranışlarındaki değişikliklerin nedeninin açıklanması gereklidir.  

 Başarıları övüp özendirilmelidir.  

 Bir grup içerisinde yer almak ve candan arkadaşlık kurmak ister. Ancak uyum sağlamakta 

güçlük çeker.  

Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe doğru giden yolculukta kişinin birçok cephede savaşmak zorunda 

olduğu zorlu bir dönemdir. 

Ergen bir bireydir ve ebeveynler gencin gelişimine katkıda bulunacak öncül kişilerdir. Ebeveynler olarak 

çocuğunuzun gelişimini bilmeniz; çocuğunuzdan beklentilerinizin gerçekçi düzeyde olmasını ve 

çocuğunuzun davranışlarının nedenlerini düşünerek gelişim özelliklerine göre onu daha doğru 

yönlendirmenizi sağlayacaktır. Bu bilgiler, çocuğunuzun davranışlarını tek bir nedene bağlamak yerine 

alınacak önlemler konusunda sizi yönlendirecektir. 

Unutmayın ki her gelişim döneminin farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları bilmek gencin kendini tanıma 

sürecinde rehber olabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Bu katkıyı sağladığınızda çocuğunuz her 

açıdan, olabildiğince sağlıklı bir birey olacaktır. 

Kaynakça: 

http://www.rehberogretmen.biz/bireylerde-gelisim-donemleri.htm 

Şükran ÇAMAŞIRCI 

Ayla TEZCAN 

http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/cocukgelisim/moduller/bireygelisimi.pdf  

 


