
Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EM8101 Eğitim Bilimine Giriş 3+0 5

FBA101 Genel Fizik l 4+0 64

FBA1o3 Genel Fizik Lab l o+2 1 2

FBA107 Genel Kimya Lab l 0+2 1 2

FBA105 Genel Kimya ı 4+0 4 6

4+0 4 4

GNKlo1 Atatürk ilkeleri Ve inkllap Tarihi l 2+o 2 2

GNK103 Türkçe l: Yazlll Anlat|m 2+o 2 3

Toplam Kredi 19+4 27 30

KAsTAMoNu üıııivensirısi

Eğıtim Fakültesi / Fen Bilgisi Öğretmenliği [Lisans]

Ic ı

l

Ders (odu Der5 Adl T+U UK AKTs

EMB102 Eğitim Psikolojisi 3+0 3 5

FBAı02 Genel Fizik ll 4+0 4 6

FBA104 Genel Fizik Lab ll o+2 21

FBA106 Genel Kimya ll 44+o 6

FBA108 Genel Kimya Lab ıl o+2 1 2

FBA110 Genel Matematik ll 4+0 4 4

GNKı02 Atatürk iIkeIerı Ve inkllap Tarihi l| 2+o 2 2

GNK104 Türkçe ll: sözlü Anlatlm 2+0 2 3

Toplam Kredİ 19+4 2l 30

2. YARlYll" DERS PLANı

Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB201 Öğretim ilke ve Yöntemleri 3+0 3 4

FBA201 Genel Biyoloji l 4r0 4 5

FBA203 Genel Biyoloji Lab l o+2 1 2

FBA205 Genel Fizik lll 2+0 2

FBA207 Genel Fizik Lab lll o+2 1 2

2+2 3 4

GNK205 Yabancl Dil l 3+0 3 5

GNl(207 Bil8isayar l 2+2 3

Toplam Kredi 16+8 20 30

3.YARlYlt D€Rs PIANl

Fak. tırıı.
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1.YARlYll_ DERS PLANI

3

FBA109 Genel Matematik l

3

FBA209 Genel Kimya lll{Analitik Kimya )

5



Ders (odu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB202 Fen ve Tekn. Programl Ve Planlama 3+0 3 4

FBA202 Genel Biyoloji ll 54+0 4

FBA204 Genel BiYoloji Lab ll o+2 21

FBA206 Modern Fiziğe Giriş 2+o 2 3

FBA208 Genel Kimya lV (organik Kimya) 2 3

3 5

GNK208 gilgisayar ll 3 52+2

GNK210 seçmeli l 2+o 2 3

Toplam Kredİ 18+4 20 30

4.YARlYlt DERS PLANl

T+UDers Kodu Ders Adl UK AKTs

EMB3o3 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tas, 2+2 3 5

FBA3o1 insan Anatomisi Ve Fizyolojisi 2+o 2 3

FBA303 Fizikte Özel Konular 2+o 2 3

2+0 3

FBA307 istatistik 2+o 2 3

FBA309 Fen Öğretimi Lab. Uygulamalarl l 2+2 3 4

GNK3Oı BilimselAraştlrmaYöntemleri 2+o 2 3

GNK303 Türk Eğitim Tarihi 2+0 2

GNK309 Girişimcilik 2+2 3 4

Toplam Kredi 16+4 2l 30

5.YARIY|L DERS PIANl

Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB302 Ölçme ve Değerlendirme 3+0 3 4

EMB3o4 Özel Öğretim Yöntemleri l 2+2 3 5

FBA302 Genetik Ve Biyoteknoloji 2 3

FBA304 Bilimin Doğasl Ve Bilim Tarihi 3+0 3 3

FBA306 Çevre Bilimi 3+0 3 4

2+o 2 3

FBA3ıo Fen Öğret|mi Lab. Uygulamaları ll 2+2 3 5

GNK302 Topluma Hizmet Uygulamasl I+2 2 3

Toplam Kredi 18+6 2l 30

6.YARlYlI DCRs PLANl

f^ı

.'v

l6

2+0

GNK205 Yabancl Dil ll 3+0

FBA3o5 Kimyada Özel Konular 2

2

2+0

FBA308 Yer Bilimi



Ders (odu Ders Adl T+U UX AKTs

EMB401 Rehberlık 3+o 3 5

EMB403 Özel Eğitim 2+o 2 4

EM8405 slnlf Yönetimi 2+o 2 4

EMB407 oku l Deneyimi 3 6'],+4

F8A4o1 Biyolojide Özel Konu lar 2+o 2

FBA403 2+oEVrim 2

FBA4o5 Özel Öğretim Yöntemleri ll 32+2

Toplam Kredi 7714+6 30

7.YARlYlL DERS PLANl

Ders Kodu T+U UK AKTs

€MB402 Türk Eğitim sistemi Ve okul Yönetimi 2+o 2 4

EMB406 oğretmenlik Uygulamasl 2+6 5 9

lBA402 Astronomi 2

FBA404 seçmeli l 2 4

FBA406 seçmeli l| 2+0 2 4

GNK406 seçmeli ll 2+o 2 4

Toplam Kredi !2+6 15 30

8,YARlYlL DERS PtANl

2

2

2

FBA4o4

GNK2lo

FBA4o6

seçmeıi I

Yenilenebilir Enerji Kalnaklan

Ses ve Işık Bilgisi

Türldye'nin Biyolojik Zenginlikleri

Fizikokimya

FizikteTemei Konular

Biyolojide Temel Konular

Fen Bilgisinde Matematik§el Yöntemler

§eçmeli II

Yakıtlar ve Eıerji

Katı Hal Fiziği

Mikrobiyoloj i

Feı ve Tekıoloji lblnaklı Soıunlar

Kimyada Temel Konular

§eçıneli I

Hastalıklar Bilgisi

web Tasarımı

insan llişkileıi ve ilet§im

o

o

o

2

2

2

3/l6

F.k

3

3

5

Ders Adl

2+0 5

2+0

/

/



GNK4o6

Genel Dilbilimi

Mesleki İngilizce I

seçmeli II

Doğal Afetler ve Korunma Yollaıı

Estetik

ilköğretimde Öğretmen, Aıa-Baba, Çocuk ilişkileri

Besin kimyası

Ekoloji ve Çevre Bilinci

Mesleki İngilizce II

o

DER§LERiN ALANLARA CÖRE DAĞILIMI

GENEL TOPLAM

T U UK AilTs S

r:] -ı 14 156 24<, |78

KISALTMALAR: T: Teorik, U: Uygulama, UK: UlusaI Kredi, S:Saat, AKTS: Avrupa Kıedi Transfer Si§temi.

DERS içERiKLERi

I. Yarryıl

Genel Fizik I (c-o-+)

Fiziğin tanımı, alanlan, önemi, yaşantımıza etkisi re fuiğin tarihsel gel§imine kısa birbakş. Standartlar, Sl birim si§temi, bo},ııt

analüi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyıtlu uzayda hareket örnekleri,

Giiıeli hu. Kuwet Bilgisi (Dinamik): Nerrtonun yasaları ve ulgulamaları, Evr€nsel kütle çekim, Sürtünme kuweti.Enerji: iş,

Güç, Mekanik enerji çşitleri, Korınumlu \e Korunumsuz Ku$,et Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle

merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: lGtı cisimlerde denge, Dönme ve yuvaılanma hareketinin

kinematiği ve dinamiği, enerjisi ıe açısal momentum, Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri,

Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kulıeti, Viskosluk le Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım
Haıeketi; Basit haımonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlaı, rezonans .

Genel Fizik Laboratuarı I (o-z-r)

Sabit Süratli Haıeket, Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini ve Kaldırma Kulveti, Katılarda ve

sıvılarda sürtünme Kuweti, Denge ve Moment, Makaralar, Eğik Düzlem ve işin Korunumu, Potan§iyel Enerjinin Kinetik

Enerjiye Dönüşümü, Yaylaıın Esneklik sabitinin Hesaplanması ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, İki Bo}.tıtlu Uzayda

Momentumun Korünumu, Katı ve sı!,ı baslncı, Basit sarkaç.

Genel Kimya l (c-o-+)

Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantlmtza etkisi ve kinrlanın tarilrsel gelişiınine kısa biı
Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlamh sayılar, maddenin özellikleri, sınıflandınlması. Atom ve A

çekirdeği, atom kuramlaıı, elektron yapısı. Kimyasal Bileşikler: Periyodik çizelgeye giriş, bileşi

Maddenin

Atoın

yasalleri.
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Reaksiyonlar: Kimyasal eşitlikler, asit-baz reaksiyonlan, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlan. Gazlaı: İdeal gazlar, ideal

olmayan gazlar. Teımokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin sınıflandınlması, periyodik özellikleri.

Kimyasal Bileşikler:bilşiklerin oluşumu( hibritlşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),foımülleri, çeşitleri ve

özellikleri. Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri.

Genel Kimya Laboratuarı I (o-2-1)

Kimya laboratuannda Çalışma teknikleri, Güıenlik kurallaıı, kazalar ve önlemleri, kimlasal maddelerin ambalajlan üzerindeki

güvenlik işaretleri ve anlamlan, Kmya laboratuannda bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanımları şekilleri,

Kimyasal maddelerle glışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar,

civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konulanna paıalel olarak öğrenci düzeyi ve konuya özgü kapalı uçlu, açık uçlu

ve/veya araştlİma}a dayalı deneyler,

Genel Matematik | (+-o-+)

Salılar:, sal,ı sistemleri !,e özellikleri, tümevarım ilkesi, aralık, mudak değer. Bağıntı: §ırah ikililer, kartezyen çarpım, bağntı

tanımı, bağıntının özellikleri, ters bağlntı, denklik bağıntı§l, sıralama bağmtlsı. Fonkiyon: Fonksiyon tanımı, özellikleri,

Fonksiyon türleri, ters fonksiyon, fon}siyonlann bileşkesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlaı, logaritmik

fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, özel tanımlr fonksiyonlar. Limit: Bir değişkenin limiti, fonksiyonlarda limit,

trigonometrik fonk§iyonların limiti. Süreklilik: Süreklilik tanümı, sağdan ve soldan sürekli]ik, sürekli fonksiyonlann özellikleri,

süreklilik türleri. Türey: Türev tanımı, türeün geometrik },orumu, türev alma kurallan, yüksek mertebeden tiirevler.

Atatiirk İlkeleri ve İnkrlap Tarihi I (z-o-z)

Iovramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanrmı, sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, osmanh Devleti'nin Dağıl§ı

(xlx. Yüzrıl), Tanzimat ve Islahat Fermanl, I. \,e II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşlan, I. Dünya savaşı, Mondİos

Ateşkes Antlaşması, wilson ilkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in samsun'a Çıkşı ve Anadolu'daki Durum, funasya G€nelgesi,

Ulusal Kongrelet, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi IGnunu, Düzenli Ordunun

Kuruluşu, I. inönü, IL inönü, Kütahya-Eskişehir, sakarya Me}dan Muharebesi ı,e Büyük Taarruz, Kurtuluş savaşı sıraslndaki

antlaşmalaİ, I,ozan Antlaşması, saltaıatın Ioldınlması.

Türkçe I: Yazrlr Anlatrm (z-o-z)

Yazı dilinin ve 1azılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazıh ve sözlü anlatrm;

öznel anlatlm, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (gir§-gelişme-sonuç paragraflan). Metnin tanımı ve metin tüIleri

(bilgilendirici metinleı, yazınsal metinler); metin olma koşullan Oağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik,

durumsallık, bilgisellik, metinlel aras! ilişkiler). Yazılı anlatım §azılı kompozisyon: seıbest yazma, planlı yazma); planlı yazma

aşamalan (kotıu, konunun sınırlandırllmast, amaç, bakş açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama,

kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılaı)

üzerinde kuramsaI bilgiler; örnekler üzerinde çalışınalaı ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı

uygulamalardaki dil ıe anlatım !,anltşlarını düzeltme.

Eğitim Bilimine Giriş (s-o-a)

Eğitimin temel kavramlan, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik,

politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, zr.yüzyılda eğitim biliminde yönelimleı, eğitim biliminde araştırma

yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmerıirr rolü, öğretmenlik mesleğnin

n,
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özellikleri, öğretmen 1rtiştirme alanındaki ul,gulamalar ve gelişmelero
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II. Yanlıl
Genel Fizik II (+-o-+)

Elektriksel Kuwet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenlel, Coulomb ya§ası, kesikli ve sürelJi
yüklerin elektrik alanlan. Gauss Yasa§l. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yükİerde potansiyel, potansiyel farkı,

dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Aklm: A]om, güç kaynaklarl, emk, dirençler, enerji re 8üç, doğru akım

devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı l,e gür,enlik. Man},etik Ku,\aet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli

1,iiklerle manl,etik alan etkileşmesi, Biot-Savart 1asası, Değişik biçimli iletken akımlannın oluşturduğu alanlar, Hall olalı,
maddenin manletik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik

alan enerjisi, Ac üreteçleri, elektrik motorlan, transformatörler.

Genel Fizik Laboratuarı II (o-z-r)

Elektrostatik, oHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin diıencinin bağlı olduğu etkenler,

kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ı,e paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson

köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff deweleli, potansi},ometre, üzerinden alom geçen telin oluşturduğu

manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo .

Genel Kimya II (+-o-+)

Kimyasal Kinetik: Hu yasalan, reaksiyonlann hızı ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye

etki eden faktörle.. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arıhenius kavramı, Bıönsted-lowry kalramı,

kurıet]i ve zaytf asit-bazlar ve asit-baz reaksi_v.,onları ve hidroliz. Çözünürlük re Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarpımı
sabiti, çökelme. Baş Grup Elementleri I Metaller: dkali metaller, toprak alkali ınetalleı. Baş Gıup Elementleri Il Ametaller: Soy

gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil.

Genel Kimya Laboratuarı II (o-2-1)

4. r,e 8. sınıflarda ul,gulanan Fen ve Teknoloji Öğretim programında 1,er alan dersin konulanna paıalel olarak öğrenci düzeİne
ı,e konula ulgun kapalı uçlu, açık uçlu ve/\,eü,a araştırma),a daü,alı dene1,1er.

Genel Matematik II (+-o-+)

Türevin geometrik uygulamalan: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler.

Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral, basit kesirleıe ayrarak integral alma,

trigonometrik fonksiyonlann integnli, irasyonel fonksiyonlann integnli. Belirli İntegral: Belirli integnlin özellikleri, alan ve

hacim hesabı, yay uzunluğu, has olmayan integraller.

Atatürk İlkeleri ve İnliılap Tarihi II (z-o-z)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimleı,

toplumsal yaşayşın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-ı938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk

sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin ilkeleri: (Cumhurilrtçilik, Halkçılık, l,aiklik, Devriııcilik, De1,letçilik, Milliyetçilik).

Bütünlelici ilkeler,

Türkçe II: Sözlü Anlatrm (z-o-z)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili \,e beden dilini
kullanma); iyi biı konuşmanın temel ilkeleri; il,i bir konuşmacının temel özellikleri (\,urgu, tonlama, du diksiyon ü.).
Hazırhksrz ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlan , ana

ve 1an düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Kon rşıll

söyleşi, kendini tanıtma, sorularü yanrdama, tılbaşı, doğum, bagam v.b. önemli bir ı

tŞ

konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon kon
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konuşmacı olaıak katılma v.b.). Değişik konulaıda hazırlrksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çal§malar ve sözlü

anlatım uygulamalan, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlşlannı düzeltme.

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim p§ikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri
(bedensel, bilişel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğıenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramlan, öğrcnme kuramlannın

öğretim süreçlerine yansımalan, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve

bu faktöılerin sınıfiçi öğr€tim sürecine etkjsi).

III. Yarılıl

Genel Biyoloji | (c-o-+)

Biyolojinin tanımı, alaıtlan, önemi, yaşantımva etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişirnine kua bir bakış. Biyolojinin önemli dallan.

Canl arın çeşitlilği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar. Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (A-rchae ve gerçek

bakteriler), Ökaryotlar (Proti§talar. Mantarlar. Bitkiler. Ha}vanlar) Tür Kavramr rr Taksonomik Yapılar. Virüsler. Moneıalar.

Protistalar. Mantarlar. Bitkilerin yap§! ve özellikleri. Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapsı ve işleü. Hücre zan,

sitoplazma ve orgaıeller. Çekirdek. Hücre Bölünme§i; Mitoz kilünme, Mayoz tıtilünme ı€ Kontrolsüz hücre tiilünmesi. Dokular:

Bitki§el dokular; Bölünüı doku, Değişmez doku. Bitkisel Organlar ve Yapılan: Vegetatif organlar, Generatif organlar. Çiçeksiz ve

çiçekli bitkilerde üıeme, döllenme ve gelişme.

Halvanlann srnıflandırılması: Halwanlan benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kayıaklanan yaşm
biçimleıi (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi).

Genel Biyoloji Lab r (o-z-r)

Temel laboıatuar kullanım teknikleri. laboratuaı güvenlik önlemleri. Mikroskobun tanıtılması, kullanımr, Hücre yapsının

incelenmesi. Osmoz, difiizyon olaylannın gözlenmesi, bitki ve hal,van hücıesi incelenmesi, ka§ılaşhnlması. Hücre tiilünmesi ve

saflıalannın iıcelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokulann incelenmesi. Bitkinin gelişim saftıalannın incelenmesi. Çiçekli
bitkilerin kısımlannın incelenmesi.

Genel Fizik III (z-o-z)

Termodinamik: lsı ve sıcaklık, Maddenin ısısal özellikleri (Öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), Termodinamik ya§alan, tersinir

ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geomet k optik: Işığın yapsı, hızı ve kaynaklan, yanslma ve alnalaı, kınlma ve

mercekler. Dalga Optiği: Gir§im, ince filmler, kınnım, çözünürlük, kutuplanma. Optik fuaçlar: Büyüteç, Gtizlük, Mikrcskop,

Tepegöz, Projeksiyon, Düöün, Teleskop, Fotoğmf Makiıesi, Prizma spektrometlesi. Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği,

enerjisi, yansıma, krnlma ve girişimi, Ses dalgalan, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olay. AC De\Teleri: RL, RC ve

RLC derrelerinde direnç, akım, faz farlo, rezonans hali, radyo veıici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik

alan salınrmı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgalaıın spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fiziğ: Bağtanma

enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonlan (fisyon, ftizyon) ve enerjisi, reaktörler.

Genel Fizik Laboratuarr III (o-z-r)

Kalorinin mekanik şdeğeri, boyca genleşme katsa},ısının ta}ini ve katılann ısı iletkenliği, 1ansıma kanunlan ve düzlem aynada

görüntünün özellikleri, çukur ve türr§ek aynada şın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ı,e kalın kenarlr merceklerde şın
çizimleri ve görüntü oluşumu, §ığın ortam değiştiriıken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su

dalgalarının gir§imi ve Doppler olayı, sesin yal,ılması, ses dalgalarının oluşumu ve yaylması, sesin soğu , sesln yanslması

ve yankı oluşumu.Bu konuların günlük yaşmdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 4. - 8. sınıflarda u ve Teknoloji
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Analitik kimyanın tanlmı ve amacı, kalitatif \e kantitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması, çözeltiler, çözücü]er, çözünenler,

çözünürlük, çözelti konsantrasyonlan, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralleşme, kompleksleşme,

redok. Kimlasal denge, Homojen, heterojen denge reaksiyonlan, Asit]er-bazlaı: zayıf asit-zayf baz, kuıwetli asit-kuıwetli baz,

monoasit-monobaz, poliprotik asitler, pH ve pOH, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: graümetrik analiz,

titrimetlik analiz, susuz ortam titra§yonlan, komplekometrik analiz, kimyasal analizde hatalal, enstrumental analiz yöntemle .

Yabancı Dil I (g-o-s)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttüReri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve

yazma becerilerini belidi bi! etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmştrl. Bu de6te ilgi çekici bağlamlar

yarahlarak, dilin işlekliğini artıncı alıştırmalar veıileıek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını gösterilerek öğrencilerin

dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ı,e yabancı di| 1eterlikleri artırılacaktır.

Bilgisayar I (z-z-g)

Bilişim teknolojileri, yaz ım ve donanrm ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları,

elektıonik tablolama programları, veıi sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki

etkileri ve eğitimdeki 1eri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlan.

Öfuetim İlke ve Yöntemleri (s-o-s)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğıenme ve öğretim ilketeri, öğretimde planlı glışmanın önemi ve yararlan, öğrctimin

planlanrrıası (ünitelendirilmiş 1ıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğIetim stratejileri, öğretim yöntem ve

teknikleri, bunlann uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve

sorumluluklan, öğretmen yeterlikleri.

fV. Yarrlıl

Genel Biyoloji II (+-o-+)

Canlılar arasında -doğada enerji akşı, dğer canlı sistemlerde enerji ak§ı: Hücre solunurnu nasıl gerçekie§tiği, solunumla elde

edilen enerjinin nerelerde kullanıldğrnün araştırılması ve incelenmesi. BitkileIde foto§entez ve haıyaiaıdaki solunum ile

karşılaştınlması. Halıanlarda dokular ve özellikleri: Doku çeşitleIi, görevleri ve çalışma özellikleri. Halıanlarda üreme,

döllenme r-e gelişme: Üremenin önemi, döllenme çeşitleri, EMBriyolojik gelişim evreleri, farklı halwan türlerirıde gelişim

süreçleri. Halwanlarda beslenme ve sindirim: Halvanların beslenme şekillerine göıe sınrflandrnlması ve yaşdıklan ortamlaıın

incelenmesi, beslenme biçimlerine göıe sindirim sistemi faıklılık]arı. Halvanlarda solunum: Solunum çeşitleri, solunum

özelliklerine göre hayıanlann karştlaşhnlması ve 1aşdıklan ortam özelliRerinin incelenmesi. Halwanlarda boşaltım si§temi:

Boşaltım oıganlanntn gelişim evreleri, aralanndaki farklılıklar ve boşaltım ürünleriıin ka§ılaştınlması. Halvanlarda dolaşım

sistemi: Kalp, damar ve kan yapılannın incelenmesi, açık ve kapalı dolaşım sisternine sahip halvanlann karş aştınlması.

Ha}n,anlarda sinir sistemi: Sinir sistemini oluşturan yapılann ince]enmesi, halvan sınıflanna göre aralanndaki farklılıklann

ka§ılaştırılması. Homeostasis (İç denge): Vücudun dış ortamla ulum içinde olabilmesinde ve dşarıdan gelen çeşitli uyaranlara

karşı iç dengenin sağlanmasında görev alan yapıların fizyolojik ıe morfolojik açıdan incelenmesi.

Genel Biyoloji Lab II (o-z-ı)

Bitkilerde fotosentez olalının, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canlıların ve dokulaıın incelenmesi, farklı doku

öıneklerinin karşılaştrrılması. canlıların laboratual ortamında yetiştirilmesi, canlılarln EMBriyonik 111 nin

incelenmesi (kurbağa, civciv). Canlılarda solunum olalının gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, ka fının tesPiti.
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Modern Fiziğe Giriş (z-o-z)

Atomun Yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik !e rnoleküler spektrumlar. Giirelilik: Zamanda, bo},tıtta ve kütlede

görelilik. Fotonlal: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektıik ve compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık

ikilemi, De Broglie dalgalaıı, Belirsizlik ilkesi, Sch$dinger dalgası.

Genel lGrnya fV (Organik Kimya) (z-o-z)

Organik kim}aya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, bağ uzunluklaıı, elektronegatiüte ve dipoller. Organik

kimyada temel kavıamlaı: molekül forrnülü, yapısal formül, izomeri, radikal kavramı, Organik moleküller: molekül formüllerin

yazılmasr ve tayini. Alkanlar: Molekül yapılan, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlan. Alkenler-A]kinler: Molekül

yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlan. Aıomatik bileşikler: Molekül yapılan, isimlendirilmeleri, özellikleri ve

reaksiyonlan. Aldehit]er ve Ketonlar: Molekül yapılan, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlan. Karboksilli asitler:

Molekül yapılan, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aminler: Molekül yapılan, isimlendirilmeleri, özellikleri ve

reaksiyonları. Yağlar, proteinler, DNA yapısı, polimerler.

Yabancr Dil II (g-o-s)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlaıında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, diıleme ve

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabi]melerini sağlalacak biçimde tasarlanmıştür. Bu derste öğrencilerin 'Yabancı Dil

I" dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyel,e çıkartılması hedeflenmelidir. Bu 1apılırken ilgi çekici bağlamlar

yaratı]masına, dilin §lekliğini artrncı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasrna ve bu yolla

öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeteıliklelinin artınlmasına özen gösterilmelidir.

Bilgisayar II (z-z-s)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili t€mel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleıi, yaraılan ve sııırlılıklan, uygulama yöntemleri,

bilgisayar destekli öğrctimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazrlımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim

uygulamalan, veri tabanı uygulamalan, bilgisayarve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Geneı Kiiltiif seçmeıi I (2-o-2)

(Der§in kur tanımı programln sonunda ı,erilmişti..)

Fen-Teknoloji Programr ve Planlama* (3-o-3)

Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel }ak]aşımlar, program geliştirme

süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve

bileşenleri, fen öğıetiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş },ılhk
planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, 1öntemleri ve teknikleri.

Bu konuların günlük yaşamdan ömeklerle zenginleştiıilmesi ve 4. - 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim ProgIamı

ile ilişkilendirilmesi.

V. Yarryıl

İnsan Anatomisi ve Firyolojisi (z-o-z)

Aıatoıni ve fiz1,olojinin tanımı, Vücudun anatomik düzlem ve eken]eri, Organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim

sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, d§i üreme sistemi ve mentruas},on döngüsü, er k üreme sistenri,

döllenme ve EMBriyo gelişim süreci, hareket sistemi (iskelet \€ kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ye organlarıd

n
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Fizikte Özel Konular* (e-o-e)

Yarıiletkenler: Diyot, tlansistör, güneş pilleri ve kullanım a]anları, laserler. Superiletkenler ve kullanrm alanları. X-Işınlan:

Yapı§L kim},asal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. iletişim Teknolojisi Araçlan: Bilgisayar ve elemanlan, tümleşik

deweleı, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ssal, basınçlı, elektdksel, manyetik tabaılı) Tümleşik devreler,

Sar,ı§al(digital) sistemler, Nanoteknoloji. (Xirüntüleme Teknikleri ,ı,e Araçlan: Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron

ve tarama mikroskopları.

Kimyada Özel Konular* (2-o-2)

Hava kirliliği (Asit yağmurlan, sis kirlilği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakş. Dünyamuın entalpi

kalnaHan. §era gazlan ve 6nemi. Nehirsuyundan içme suluna. Camlar ve seramikler. (iirsel sanatlar ve kimya ilişki§i- Fotoğraf

kimyası. Kororyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedaı.isi ve kimya (Kan kimyası). Kimyasal temizlik

malzemeleri ve doğru kullanımr. (aıbon esaslı malzemeler. Yaşm sürecinde kimya, Kimya ışr$nda çvre ve çevre sorunlan,

Kimyasal kirlilik, Nükleer Enerji

İstatistik (z-o-z)
istatistiğe giriş ve i§tati§tikte temel kavramlar; betimsel iŞtatistik (merkezi yğılma-yayılma öiçüleri), evıen parametrelerinin

kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); koıelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar

verme; fark testleri; ki-kare (chi-squaıe) analizi; ölçek geliştirme süreci; standaıdizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket

pıogramlar ile veri analizive alternatif programlar.

Fen Öğretimi Lab. Uygulamalarr I (z-z-s)

Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı: laboratuı"rla öğıetimin tarihçe§i, laboratuar çalşmalannın Fen ve Teknoloji

programındaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç beceıileıi: dene1, çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süıeç

becerileri ve nasıl kazandırıldrklan. Ölçme re hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynakları, hata hesaplamaları. Deney çalşma
yapraklan ve deney raporu: çalışma yaprakları çeşitleri, çal§ma yapraklannrn hazırlanması, deney tasaılama ve gel§tiıme.

Laboratuarda ölçme ve değerlendirme: değerlendirme 1öntemleri ve araçlan. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında

fizik, kimya, biyoloji konulannda kapah uçludan açık uçluya doğru ç§itli deneyler.

Biliİİısel Araştırma Yönterİıleri (2-o-2)

Bilim ve terrıel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanhş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bitimset

araşturnanrn yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştrrma modeli, evren ve örneklem,

verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel ı,eri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi,

yorumlanması ve raporlaştırılması.

Türk Eğitim Tarihi* (z-o-z)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kulumlar.

Türk Eğitim Devrimi ı: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi z: Tevhid-i

Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim siŞteminde iaikleşme.Türk Eğitim De!,rimi 3:

Karma eğitim ve kızlaİın eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türki}e cumhuriyeti eğitim sisteminin dalandığ
temel ilkeleı. Köy En§titüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yükek Öğretmen Okullan. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın

dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Ögredm Teloıolojileri ve Materyal Tasarrmı (z-z-g)

oğretim Teknolojisi ile ilgili karramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerini deki

yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfrn teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji p

yürütülmesi, öğretim teknolojileri 1oluyla iki ve üç bo}ırtlu materyaller 8eliştirilmesi öğretim ge

yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydaınları, sla)t]ar, görsel medya (VcD, DVD)
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eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel

tasanm ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik duıumuna ilişkin araştılmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretiü teknolojilerinin

kullanım durumu.

Girişimcilik (z-z-ı)
Disiplinlerarası bir bakrş açısı ile girişimcilik ve yenilikçilik, yenilikçilik bazlı gir§imcilik, bir iş fikrinin başarılı biı işe

dönüşmesi, girişimcinin özellikleri, girişimcilik olgusunun farHı yönleri ve boyutlan, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine

yol açan altyapı koşullan, girişimciliği etkileyen çevre faktörleri ıe girişimcilik çeşitleri, iş planlarının hazıılanması, Türkiye'de

girişimciliğin özendirilmesinin önemi, küçük işletmelerin kuruluşlan ve kuruluş yeri seçimi, girişimcilik öyküleri, girişimcilikte

örnek olay incelemeleri, girişimcilikle ilgili proje sunumları.

VI. Yarılıl
Genetik ve Biyoteknoloji (z-o-z)

Genetik biyoteknolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımua etkisi ve tarihsel gelişimine kısa bir bakş. Modern Genetik

Biliminin Doğuşu: Mendel kuramları, çaprazlamalar, mendel kurarnından sapıııalar. Sitoplazmik kalıtım. Doğal seleksiyon,

adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyotoji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. insan genetiği ve 8enetik hastahklar. Gen

mühendisliğinin topluma bilime ve teknolojiye sağladığı olanakJar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma

metabolizmasl, bitki-halwan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentas},on teknolojisi, biyoteknolojide temel işlemler.

Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikıobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayası, tek hücre ploteini), primel metabolitlerin üretimi

(sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, l,itamin), mayalanmalar (alkol mayalanması, laktik asit üretimi, bütirik a§it,

bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi.

Bilimin Doğasr ve Bilim Tarihi (e-o-s)

Bilimin tanımı: amaçlan, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği eıreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi alomlar ve bilimin
gel§imine etkisi, buluşlann tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kaıramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldıS, bilimsel bilgi ve

özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve

antropolojisi, bilim etiği.

Çewe Bilimi (s-o-s)

Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve Çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunları: Su,

Toprak, Hava, Iladyoaktif kirlilik ve diğer kiılilik kaynaklan. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye'deki durum: Flora ve Fauna.

Tüıkiyedeki endemik halııan ve bitki türleri, Tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çewe
eğitimi, sürdürülebilir kalkınma.

Yer Bilimi (z-o-z)

Jeolojinin tanımı ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvarının şekli ve bolutları, yer }.uvannın hareketleri, yerin

geosferleri, yeriçi ısısı, yerçekimi ı,e izostazi, }€r Fvannln }aşl. Yer kabuğunu oluşturan maddeler: Mineİaller, tanlm ve

özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tanımı re genel bilgiler, mağmatik kalaçlar, metamorfizma 1€ metamorfik
kalaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşullan ve çeşitleri. Tektronik haıeketleı: orojeıik
hareketleı, epiğenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar.

Fen Öğretimi Lab. Uygulamalarr II (z-z-s)
Basit ve ucuz malzemeyle yapılan deneyler: fizik, kimya ve biyoloji basit malzeme örnekleri. B e tuar

çalışmalan: laboratuarda bilgisayarın yeri ı,e nasıl kullanılacağı. Fen laboratuannda güvenl frü
deneylerinde güvenlik. Grup çalışmalan: fen ve teknoloji prograınından faldalanıIarak deney tasa

,\,llİ6
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Topluma hizmet uygulamalannın önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik prcjeler hazırlama,

panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkiılikıere izleyici, konuşmacl yada düzenleyici olarak katrlma, sosyal

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet ç2lrşmalaıının okullarda uygulanmasına

yönelik temel bilgi ve beceıilerin kazanılması.

Ölçme ve Değerlendirme (s-o-e)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri \.e önemi, ölçme \e değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme aİ,açlannda

bulunması isteneD nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışhlık), eğitimde kullanılan ölçme amçlan ve özellikleri, gelenekel

yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı srnavlal, kısa yanıth sınavlar, doğru-yanl§ tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli

testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğıenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme,

öğrenci ürün dosyası, araştııma kağltlarr, araştrİma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçeReri), ölçme

sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıkt arını değerlendiıme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı

geliştilme.

Fen öğretimi, fen öğretiminin temel amaçlan, fen okur yazarlğı, kavram öğretimi(kalTam yanılgılan, ka!,ram haritalan,

kavramsal karikatüIler, V diyaglamları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, 4.- 8. sınıflarda uygulanan

Fen ve Teknoloji Öğretim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirrne teknikleri, vb.).

Der§, öğrctmen ve öğrenci çalışma kitabı öıneklerinin incelenip değerlendiıilmesi.

VII. Yarrlıl

Biyolojide Özel Konular* (2-o-2)

Genetiği değiştirilmiş organizmalaı (GDO). Kök hücre teknolojisi. Organ nakilleri ve organ bağ§ının önemi. Biyolojinin toplum

bilim ve teknoloji açısından önemi. İlaçların ve kozmetik ürünlerin geliştirilme süreçleri ve doğa üzerindeki etkileri. Çe\reye
zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasında mikroorganizmalann kullanılması. Hazır gıdalar, hazırlanma süeçleri ve

tehlikeleri. Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri. Yakın çevremizdeki oryanizmalar (tek

hücrelileı, ev akarlan, bijcekler) ve sağlığa etkileri. Biyolojik sensörleı. Genetik koplalama. Biyolojide nanoteknolojinin

kullanımı. Biyoinformatik.

Evrim (z-o-z)

Evİimin Tanımı: Evrim kavramının gelişimi. Evrimi destekleyen kanıtlar. Darıı,in'in Evrim Teorisi ve Yeni sentez Teorisi.

Anorganik evrim. Bitki ıe haywanların evrimi: Adaptasyon,Varyas},on, VarFs},onun kaynaklan: Mutasyon, Rekombinasyon,

Göç, Genetik varyasyonun saptanmasl: Çaprazlama deneyleıi, Suni seleksiyon, Doğal selekiyon, Habitat, Mevsimsel-Etolojik-

Mekanik-Fiz]/otojik İzolasyon (Gametik Mortalite) Mekanizmaları. Postzi8otik İzolasyon Mekanizmaları: Zigotik Mortalite,

Melez Yaşamazlığı, Meiez Kısırlığı, F Yaşamazlığı ve Sterilitesi. Tür oluşum Yolları: Filetik Evrim, Sekonder Türleşme, Primen

Türleşme. Primen Türleşme Yolları. Allopatrik Türleşme, Simpatıik Türleşme, Parapatrik Türleşme. İnsanın ewimi.

Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ,ı,e 4. - 8. sınıflarda u},gulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı

ile ilişkilendirilmesi.

Özel ÖğreümYöntemleri II (z-z-g)

Mikro Öğrctim uygulamaları (4.-8. sınıflarda ulgulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programından konularda

öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmalan

YAz

ula QBretmenlik
bilgi ı,e becerileri yönünden değe.lendirilmesi).

Srnrf Yönetimi (z-o-z) n
üniııcisitesi

t6k. Fakülte s9ıfat .i

12l16
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Özel Öğretim Yöntemleri I (z-z-g)
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Sınlfyönetimi ile ilgili temel kawamlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınlfyönetiminin tanümı, sınlfyönetimi kavramınrn sınıfta

disiplini sağlamadan farklı yanlan ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dşı etkenler, sınıfyönetimi modelleri,

şınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, §ınrfta istenmeyen davranşlann yönetimi, smıfta

zamanın yönetimi, sınıforganizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıfortaml oluşturma (örnekler ve öneriler).

Rehberlik (s-o-s)

Temel kaıramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik <lanşma ve rehberliğin bu hümetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri,

gelişimi, psikolojik danşma ve rehberliğin çe§itleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gel§meler,

öğrenciyi tantma teknikleri, rehber-öğretmen §birliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Özel Eğitim* (z-o-z)

Özel eğitimin tanrmı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluştuıan nedenleı, erkeı tanı ve tedavinin önemi, engele

bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan,

süregelen hastalığı olan, özel öğİenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktiüte bozukluğu olan, otistik ve ii§tün

yetenekli çocuklann özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişn çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların

ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimirı durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmeıin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi §teıken dersi nasıl düzenlediğni, dersi

hangi aşamalara b<ildüğünü, iğretim yöntem ve tekniklerini nasıl ulguladığını, derste ne tür etkinlikleıden yararlandığnı,

dersin 1rinetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptüınü, öğretmenin deşi nasıl biürdiğini ve öğrenci

çahşmalannı nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapuını, okul müdürünü[ göreüni nasıl yaptığını ve okulun

içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çal§malannt },ansıtan portfol1,o hazırlama.

VIII. Yarıyrl

Astronomi (z-o-z)

Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısr: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Giikadalar, 1ıldızların
oluşumu, kırmızı devler, nötron 1,ıldızlan, beyaz cüceler, karadelikler.

seçmeli I (2-o-2)

(Dersin kuı tanımı programın sonunda verilm§tir.)

seçmeli II (2_o-2)

(Dersin kur tanımı progıamın sonunda verilmiştir.)

Genel Kiiitiir Seçmeli seçmeıi u (2-o-2)

(Der§in kur tanımı programln sonunda verilm§tir.)

Tiirk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (z-o-z)

Türk eğitim sisteminin amaçlan ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim

kuramlan ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili §ter, okula

toplumsal katılım.

Öfuetmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta bir güılük

öğrencisi tarafindan

portfolyo hazırlama.

plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen,

değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve a

laına
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ALAN BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

sEçMELİ-I

Yenilenebilir Enerji Kaynaklan

Yenilenebilir enerji kaynaklannın önemi, biyokütle kalnaklaıı ve özellikleri, güneş enerjisi ve kullanım alanlan, hidrojen

enerjisi, ka}naklan ve kullanım alanlan, rüzgaı enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, nükleer enerji, özellikleri, elde

edilmeleri, kullanılrna yöntemleri ve alanlan,Tüıkiye'nin yenilenebilir enerji kalnaklannm potansiyeli ve etkili kullanım için

gerekli öneriler.

ses ve Işık Bilgi§i

İlerleyen dalgalaı, girişim, dalgalann yansıması ve geç§i, harmonik dalgalar, lineer dalgalar, rezonans ses dalgalarrnrn hızı,

harmonik ses dalgalarrnın enerjisi ve şiddeti, küresel ve düzlemse] dalgalar,doppler olayı, e]ektromanyetik dalgalar, ışığın

doğası, huygens prensibi, yansıma, kırılma, mercekler ve aynalaı,young deneyi,krrınrm ve kutuplanma

fiirkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri

Genetik çeşitlilik, ekolojik çeşitlilik, bitki genetik kaynaklan yönünden yurdumuzdaki durum, tür çeşitlili$ açısından

ormanlanmu,bitki gruplannın bdlgelerimize göre tuıdumuzdaki duıumu. Halwancılıktaki genetik kaüııaklaı. Tür çe§itliliği
açısından halwan faunasının durumu. Yuıdumuzdaki doğal koruma alanlan.

Fizikokimya

Sistemler, hal]er ve olaylar, gazlann ve sııılann makroskopik incelenmesi, iş, ısı , enerji, termodinamiğiı! birinci, İkinci ve

üçüncü yasalan, entropi ve istemli olaylar için kıiterler, gibbs enerjisi hesaplamaları. İdeal Çöz€ltilel, Kısmi Molar Büyüklükler,

Aktiflik, Faz Dengeleri, Katl sıvı Faz Diyagramlan, Üç Bileşenli Faz Diyagramları.

Fizikte Temel Konrılar

VektörIer, kuwet ve tork, çizgisel hareket, Nehton'un hareket kanunları, basınç ve Arşimed Kanunu, iş, enerji ve güç, statik

elektrik, basit elektrik devreleri.

Biyolojide Temel Konrılar

Temel biyokimya, hücre bilimi, memelilerin fizyolojisi ve anatomisi (sindirim, soiunum, atılım, üreme, iskelet ve kas sistemi,

bağışıklık sistemi, endokrin ve sinir sistemi), beslenrne ve cinsiyet.

Fen Bilgisinde Matematik§eı Yöntemıer

Vektör]er ve vektörlerin teknoloji ile öğretimi (Birim Vektör, Birim vektörün büyüklüğü, vektörleıle yapılan iŞlemler, vektörlerin

skaler ve vektörel çarpımı vektörlerin türevleri) LineeI denklem sistemlerinin sınıflandınlmasl ve çözümlenmesiTekıoloji ile

öğretim (Cnmer kuralı, katsa},ılar determinanh sıfir olan denklemler, liıeer denklem sistemlerinin çözümler) Determinantlar

ve matriksler- Teknoloji ile öğretim (matrikslerle yapılan §lemler, matrikslede toplama, çıkarma, sabitle çarpım, grpma, özel

matriksler, Bazı uygulamalar, dönüşüm matriksleri.)

sEçMEtl-II

Yalotlar ve Enerji

Enerji, yakıtlann orijini, kah, sıu ve gaz yakıtlaı, fosil enerji ve yenilenebilir enerji, petrol kömür ve biyokütleye uygulanan

termal prosesler, ham petrolün jeolojik orijini, damıtrlması, sınıflandırılmasr, elde edilen ürünleİ, kömür ve biyokütlenin

sırılaŞtınlması, gazlaştınlması ve proliz edilmesi, kömürün bozunma destilasyonu, kömürün kimyasal maddelere

dönüştürülmesi, enerji amaçlı kullanılan 1akıtlann avantaj ve dezavantajlan.

Katı Hal Fiziğ

Amorf vekristal yapılar, k stal sistemle.i. Atomlar ara§ı kuwetler ve bağlanma tipleri. X-ışınlarının lması

dedektörleı, Bragg kanunu. Katılarda enerji bandlan , metal, yalıtkan ve yarı iletkenler. Kristallerde l,

1
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Elektriksel iletkenlik, Fotoiletkenlik, Süperiletkenlik
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Mikrobiyoloji

Bakteriler ve yapısı. Bakteri çeşitleri. Besi yerleri ve alırıcı özellikleri. Bakteri hastalıklan. Yararlı bakteriler ve ekonomik bolııtu.

İnsan sağlığı ve balterileı,

Fen ve Teknoloji Kaynaklı Soruıılar

Fen ve teknolojik gelişmelerin kronolojik tarihçesi, Fen ve teknolojideki yeniliİleı(tanm, yapay hücıe, transgenik canlılar,

elektronik, otomasyon...), iı§an hayatına olumlu etkileri, insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler, sera gazlan ve küresel

ısınma, felaket senaryolan, geleceğe yönelik projekiyonlar.

Kimyada Temel Konrıler

Kimyasal maddelerin türleri, atom ve molekül kuramı, maddenin halleri ve moleküller arasr kurvetler, kimlasal bağlar,

periyodik cetvel, kimyasal tepkimeler ve tepkime türleri, çözeltiler, gazlar, asitler ve bazlar, kimyasal tepkimelerde enerji,

kimyasal kinetik ve denge, organik bileşiklerve adlandırma.

GENEL KÜLTtİR SEÇMELİ DERSLERİ

sEÇMEÜl

Hastalıkıar Bilgisi

Geçmişteki insanlık ırkını tehdit eden hastahklar (karahumma, veıem..), günümiizde ortaya çıkan tehlikeli hastalıklar ve tedaü

yöntemleri, AIDS, kuş gribi, K(KA(kenelerden bulaşan), kanser ve çeşitleri, ortaya çıkması muhtemel hastalıklar ve korunma

yollan.

Web Tasanmı

Web yal,ıncılğ ve Site tasanm süreci, HTML'e giriş, Bağlantılar ve Intemet adleslerinin kullanımı, Web editörünün kullanımı,

HTML ile resim ve görüntülerin kullanımı, HTML ile sa}fa tasarımı, arka planlar, Ienkler ve metinler, HTML ile tablolar ve

listeler, }ITML ile çeçeve ve katman kullanıml, HTML form ve form elernanlan, HTML şablonlannın kullanımı, Web

Tasanmlnda yenilikler XML, RSS, Blog, web sitesi projesi ve uygulamaları, internet/ı,veb destekli/temelli öğrenmede temel

kawamlar; internet/web destekli/temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; avantaj ve dezavantaj]an; İnternet/web

destekli/temelli öğrenmede bir ders iskeleti oluşturma; İnternet/*,eb destekli/temelli öğrenmede ta§anm ilkelerini kullanma;

internet/rreb destekli/temelli öğrenmede etki]eşimi uy8un biçimde kullaıma, web temelli/destekli öğrenme otamlannda

kaşılaşllabilecek temel teknik problemler ve çözüm yollarl.

iıısan ilişkileri ve iletişlın

İnsanlar arası ilet§im (ailede, okulda, ahşverişte, iş yerlerinde, vb.); etkin konuşma ve dinleme; beden dili; hak ve

sorumluluklaı; değer 1argıları ve iletişimdeki rolü.

Genel Dil Bilimi

Dil bilim karramı ve dil bilimiu temel kal,lamları. Saussule ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dil bilim okulu) ve Aınerikan

yapsalcılığı, sözcelem kuramlan, göster8e bilim gibi çeşitli alanlann dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlannın tanıtılmasl. Dil

bilim çalşmalanna yön veıen önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Choms§ vb.) çalışmalanyIa birlikte

ele alınması. Betimsel bol,ııtun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çöziimlemeleriı de yapılması.

Mesleki İngilizce-!

Fen Bilgisi Öğretmenliği öğıe!ıcileıinin kendi alanlanndaki akademik faaliyetlerde okuma, yazma, konuşma ve dinleme

becerilerini beliıli bir yetkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmştrr

sEçME11-II

Besin kiınyası

Besin maddelerini anlamak. Besin piramidi ve dengeli beslenme-sağlık ilişkisi. Enerji açuından gıdal3İ- nhidratlar. İnşa

edici moleküller olarak gıdalar-proteinler. Gıdalardaki diğeı gerekli madde]er-ütaminler-m

Gıdalarda ambalaj ve etiketler. Grdaların korunması. Besin zehirlenmesi. Sağlıklı bir yaşam için

ln katki maddeleri-

rcih edilmeli?
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Esteük

Bir kavram olarak estetik, estetik problemleri, modern estetiğin kuruluşu, sanat e§erinin maddi yapısının ve kültürel doku§unun

çiizümü, güıümüze kadar gelen temel estetik çalışmalan.

İlköğetimde Öfoetİnen, Arıa-Baba, çocuk İlişkileri

Ekolojik teori, işlemsel teori, Bağ]anma teorisi, ilköğretim Döneminde Kişiler Arası ilişkiler, Ana baba-çocuk ilişkileri,

Öğretmen-çocuk il§kileri, Öğretmen - Ana baba ilişkileıi, Bu ilişkileıi etkileyen etmenler.

Doğal Afetler ve Korunma Yollart

Afet tanımı ve çe§itleri. Yer, atmosfer ve biyolojik kökeıli doğal Afetler, beşerİ kökenli Afetler. insan faktörünün doğal afetler

üzerinde olan etkisi. Afetlerden korunma yollan. Türkiye de etkili olan başlıca doğal ifetleı ve korunma yollan üerine yapılan

çal§malar.

Ekoloji ve Çevı.e Bilinci

Ekoloji ile ilgili kavram]ann öğretimi, ekolojinin tarihsel gel§imi, Türkiye de ve dünyada görülen çvre sorunlan(nüfus artşı,
doğal kaynaklann tükenmesi, sera etkisi ve küresel §tnma, ozon tabakasının incelmesi, hava,su,toprak kirliliği, radyoalitif

kirlilik,biyoçeşitliliğin azalmasr vb) Çevre ile ilgili uluslar ve uluslar arası kuruluşlaı ve faaliyetleri, Türkiye de ve dünyada

çevrecilik hareketleri, öğrencilerde çevresel farkında lığın ve duyarlılığın geliştirilmesi, insanın ekosistemin bir üyesi olduğu

bilincinin verilmesi ve çevre sorunlannın çözümünde aktifkatılımcr rol oyrıamalannın sağlanması

Mesleki İngilizce-It

Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin bu ders öncesi kazandıklan İngilizce bilgi ve becerilerini daha üst seviyeye çıkarmak
hedeflenmiştir. Öğrencilerin akademik faaliyetlerdeki yabancı dil yeterlilik]eri arttınlacaktır.

,ü,,.
İ.-

o
tak.


