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v	 ثيشةكىIntroduction  :
v	ثيناسةي دةروونزانى ثةروةردةيي Definition of educational psychology :
v	ثيكهاتةكانى دةرنزانى ثةروةردةيى The content of educational psychology :
v	ئةو هؤكارانةى كاريطةرييان لة ضالاكى كردةى فيربوون و فيركردندا هةية Reasons that affect on the learning and teaching activity :

دةرونزاني ثةروةردةييبة لقيكي ثراكتيكي دةذميردريت و طرنطي و كاريطةري لة ناو ضوارضيوةي ثرؤسةي ثةروةردةو فيركر

Educational psychology- 1889-Hopkins
Psychology in classroom 1891 Baldwin
History of Psychology start with history of education 

Ø	ليكولينةوة لة هةمووبابةتةكاني دةروونزاني  دةكات وة هةول دةدات جي بة جييان بكات.
Ø	دةروونزاني ثةروةردةيي (Educational Psychology) هةول دةدات ديراسة لة بارودؤخ و شيوازي وانةووتنةوةو فيربوون بكات وةكو.
•	جياوازي تاكايةتي Individual difference 
•	ئاطاداربوون لة ثرؤسةي وانةوتنةوة فيربوون لة كلاسدا 
•	شارةزا بوون لة ريطاكاني وانة وتنةوةي كاريطةر





Ø	دةروونزاني ثةروةردةيي يارمةتي ماموستا دةدات ليكؤلينةوةو دراسة بكات لة:
•	 تواناو زيرةكي The ability and intelligent 
•	حةزو ئارةزووةكان 
•	ثيوستي و راهاتن لة ضةند تةكنيكيكي جياواز لة وانة ووتنةوة 


Educational Psychology:  is the branch of psychology that studies human behavior in the field of educational settings 
دةروونزانى ثةروةردةيي لقيكة لة لقةكاني دةروونزاني طرنطيدةدات بة توويذينةوة لة شرؤظة كردني رةفتاري مرؤظ لة لايةني ثةروةردةيي  بة تايبةتي لة قوتابخانة, زانستيكة و ضةندان زانياري و ضةمك و بنةماو ريطةي ئةزمووني و تيوريمان ثيشكةش دةكات كة لة كردةي فيربوون و فيركاريدا يارمةتيمان دةدات و زانيارييةكان زياتر دةكات. 

q	    كرداري فيربوون و فيركردن تةوةرةي طرنطيداني سةرةكي دةروونناساني ثةرةردةيية, بةلام بةشي يةكةمي ئةم كردارة واتا فيربوون بابةتي طرنطيداني سةرةكية بؤ سةرجةم ئةوانةي لة بواري سايكؤلؤذيايي فيربووندا كاردةكةن. هةرضةندة ئامانجي سةرةكي زاناياني دةروونناسي و زاناياني سايكؤلؤذيياي فيربوون يةك ئامانجة بةلام ئةو مةسةلانةي هةردوو كؤمةلة زانا شرؤظةي دةكةن تا ئاستيك لة يةكتر جياوازن. 

زاناياني فيربوون جةخت لة سةر:
•	دؤزينةوةي سروشتي فيربوونو ئةو هؤكارانةي كاريطةرييان بة سةرييةوة هةية.
•	دؤزينةوةي ئةو هؤكارانةي دةبنة هؤي باشتركردني تواناكاني فيربوونو ضارةسةركردني طرفتةكان.
•	دؤزينةوةي ئةو سيفةتة كةسي و مةعريفييانةي فيرخواز كة كر لة ثرؤسةي فيربوون دةكات.
•	دؤزينةوةي ريطةي طونجاو بؤ ريكخستنو ثيشانداني مادةكاني فيربوونو ئاراستةكردنيان بؤ وةديهيناني ئامانجي دياريكراو.

زاناياني سايكؤلؤذيايي ثةروةردةيي جةخت لة سةر:


•	دياريكردني جؤري خويندن.
•	ريكخستني مادةي فيربوونو ثرؤطرامةكاني خويندن.
•	وورذاندن و سةرنج راكيشان.
•	رةخساندني ثالنةى.
•	طوتنةوةو خستنةرووي بابةت.
•	طةشةثيداني ضؤنيةتي ضارةسةركردني طرفتةكان. 
•	دؤزينةوةي شيوازي ثؤزيظو نةطةتفي فيربوون.
•	دياريكردني ثةيوةندي نيوان مامؤستاو قوتابي.
•	ريطةكاني ثيوان و هةلسةنطاندنةكان. 

