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MüziK öĞRETMENLiĞi tisANs PRoGRAMl

l. YARlYlL ll. YARlYlL

KoDu T U K KoDU oERslN ADl T u K

Müziksel işitme okuma Yazma l 2 2 3 MöA102 2 2 3

Piyano l 1 1 Piyano ll 1 0 1

MöA105 BireyselÇalgl l 1 0 1 MÖA106 BıreyselÇalgl ll ]. 0

sireyselses Eğitimi l 1 0 1 Bireyselses Eğitimi ll 1 0 1

MÖA1o9 okul Çalgllalü l (Gilal,Bağlama Blokflüt) 0 2 1 okul Çal8llarl ll (6ita.-Bağlama-8lokf lüt) 0 2 1

GNK101 Atatürk ilkelerıve inkilap Tarihi l 2 0 2 MöA112 Koro l 0 2 1

GNK103 Türkçe l: Yailll Anlatlm 2 0 2 6NK102 Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi ll 2 0 2

GNK105 3 0 3 GNK104 TurkçelISözüAnlatlm 2 0 2

GNK109 Müzik kültülü 2 0 2 GNK106 yabanclDilll 3 0 3

G NK111 Felsefe 2 2 GNKl10 6enel Müzik Tarihi 2 0 2

EMB101 Eğitim Bilimine Giri§ 3 0 3 EMB102 Eğitim Psikolojisi 3 0

ToPLAM 19 4 21 ToP[AM 17 6 20

lll. YARlYlLlv. YARlYlL

V. YARlYlt Vl. YARlYlt

KoDu DERsiN ADl u K KoDu DERsiN ADl T u K

MÖA2o1 Müziksel işitme okuma Yazma lll 2 2 3 MoA202 Müziksel işitme okuma Yazma lV 2

MÖA2o3 Piyano lll 1 0 1 MOA204 Piyano lV 1 0

MoA205 BireyseıÇalgl llı 1 0 1 MÖA2o6 Bireysel Çalgı lV I 1

MÖA207 Bireyse ses Eğitimi lll 1 0 1 MÖA2o8 Birevsel ses Eğjtimi lV 1 0 1

MÖA2o9 Koro ll 2 2 3 MÖA21o Koro ll 2 2 3

MöA211 Armoni-Kontrpuan-Eşlik l 2 0 2 MoA212 Armoni-Kontrpuan-Eşlik ll 0 2

MÖA213 Geleneksel Türk Halk Müzkji 2 0 2 MÖA214 Geleneksel Türk Halk Müziği
Uy8ulamasI

0 2 1

MöA215 okul Ça18llarl (Gitar-Bağlama-
Blokflüt) lll*

0 2 1 MÖA216 Elektronik org Eğıtimi* 0 2 1

GNK107 BilgisaYar ı 2 2 GNK208 8ilgisayar ll 2 2

Türk Mürik Tarihi 2 0 2 GNK204 Türk Eğiim Tarihi* 2 0

EMB201 Öğretim ilke Ve Yöntemleri 3 0 EM8202 3 0 3

ToPLAM 18 8 22 ToPLAM 16 21

KoDU oERsiN AD| T U K KoDu DERsiN ADl T K

MÖA3o1 Müu ik işitme okuma Yazma V 2 0 2 MoA302 0 2

MOA3o3 Piyano V 1 0 1 MÖA304 1 0 1

MÖA3o5 Bireysel ÇalglV 1 0 1 Bireysel ÇalglVl ,/ 0 1

lrtıı

{,,t

r| ,

r.
u

.ı'
2 /2z

İt Fak

DERslN ADl

Mü2ikselaşitme okuma Yazma ll

MöA103 0 MöA104

1

MöA107 MöA108

MöA110

yabanclDili

0

T

2 3

1

0

2

GNK211 2

ÖLçme Ve Değerlendirme

10

U

Müziksel işitme okuma Yazma Vl 2

Piyano Vl

,1MÖA3o6

t



MÖA307 Armoni- Kontrpuan-Eşlik l!l 2 0 2 MÖA308 Armoni-Kontrpuan-E5lik lV 2 0 2

MÖA3o9 Koro lV 1 2 2 MoA310 KoroV 1 2 2

MÖA311 orkestra/oda Müziği l 1 2 2 MÖA312 orkestra/oda Müziği lI 1 2 2

MöA313 Gelenekseı Türk sanat Müziği 2 0 2 MÖA314 Geleneksel Türk sanat Müziği
Uygulamasl

0 2 1

MÖA315 Eşlik Çalma' 2 1 0 2 1

MÖA317 Eğitim Mü2iği Dağan 2 2 Müzik 8içimleri 2 0 2

GNK315 Güncel Ve Popüler Müzikler* 2 0 2 EMB306 öğretim Tekn. ve Materyal
Tasarlml

2 2

EMB301 5lnlf yönetimi 2 0 2 EM8304 Özel Öğretim Yöntemleri l 2 2 3

ToPtAM 16 6 19 ToPtAM |4 72 20

(oDU DERsiN ADl T U K KoDU DERsiN ADl T U K

MÖA4o1 Piyano Vllt 1 0 1 MÖA4o2 koro ve y6netimi 0 2 1

MÖA403 Bireysel Çalgl Vll 1 0 1 MÖA404 1 2 2

MÖA4o5 Koro Vl 2 2 3 MÖA406 I 0 1

MÖA407 orkestra/oda Müziği lll 1 2 2 MÖA408 okulÖncesi Müzik Eğilim. Genel
Yak.*

0 2 1

MoA409 Türk Müziği Çok se5lendIrme* 0 2 1 MÖA410 Eğitim Müziğj Besteleme 2 2 3

MÖA411 2 2 3 MoA412 Piyano ve Öğretimi 1 0 1

GNK401 8ilımsel Araştlrma Yöntemleri 2 0 2 GNK402 Topluma Hizmet Uygulamalarl 1 2 2

EMB401 Rehberlik 3 0 3 oyun, 0ans ve Müzik' 0 2 1

EMB403 Özel Eğitim* 2 0 2 EMB402 Türk Eğitim sistemive okul
Yönetimi

2 2

EMB407 okuIDeneyimi 1 4 3 EM8406 Öğretmenlik Uygulamasl 2 6 5

ToPLAM 15 |2 2l ToP[AM 10 18 19

Vll. YARlYlL Vlll, YARlYlL

GENEt ToPl,AM

Teorik uygulama Kredi saat

125 J6 163 207

MÖA: Alan ve alan eğitimidersleri, EMB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, GNK: Genel kültür dersleri

DERs içERiKtERi

l. YARlYlL

Müziksel İşitme Okuma Yazma l(2-2-3)

sesin fiziksel özelliklerine ilişkin temel bİlgiler, müzik dilinin öğeleri ( ritim, ezgi, hlz, gürlük, ölçü, dizi, tonalite,
biçim, tür, örgü, doku, anlatımJorum- stil) yatay ve dikey aralıklar, ikişerli ölçülerde bir bemo|lü ve bir diyezli
tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltı|ık sürelerde tek sesli ve düzeye uygun iki sesli ezgi ok
yaratma.
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Piyano l (1-0-1)

Piyanoda temel davranışlar (doğru oturuş ve ellerin piyanodaki konumu) hakkında bilgi ve beceriler, temel piyano

tekniklerinden biri olan legatoyu geliştiren çallşmalar. Zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak çalışmaları, kollarln

serbestliği için gerekli teknik çallşmalar. iki elin bağlmslzllğlnı kazandırıp geliştirecek çeşitli allştlrmalar, deşifraj

çalışmaları. Alıştırma, etüt ve yapıtların çalışılmasında izlenecek yöntemler. Müziksel ifade (piano, forte),

cümleleme ve uygulamalı çalışmalar.

Bireysel Çalgl l (1-0-ı)

Keman: Keman ve öğeleri, keman çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Keman çalmaya uygun duruş alma,

kemanı doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe Ve legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin

uygulamalar, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürme, iki eli eşgüdümlü olarak kullanma, küçük

ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

viyola: Viyola Ve öğeleri, viyola Ve yay tutuşu, viyola çalmaya ilişkin temel bilgi Ve beceriler, temel yay teknikleri,
sol elde 1,2,3 Ve 4. parmakları tele düşürme allştlrmalarl, iki elin eşgüdümlü olarak kullanlml, küçük ölçekIi ulusal

ve evrensel çoksesIi solo veya eşlikli eserler seslendirme.

Viyolonsel: Viyolonsel ve öğeleri, viyolonsel çalmaya ilişkin temel bilgi Ve beceriler. Viyolonsel çalmaya uygun

duruş alma, viyolonseIi doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe Ve le8ato çalma teknikleri Ve bu tekniklere
ilişkin uygulamall çallşmalar, sol el parmaklarını ilgilİ seslere doğru olarak düşürüp kaldlrma, İkİ eli eşgüdümlü
olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Kontrbas: Kontrbas Ve yayln tan|tlml, kontrbas çalmaya ilişkin temel bilgİ ve becerİler. Kontrbas çalmaya uygun

duruş alma, kontrbasl Ve yayı doğru tutma, boş telde ses üretme, temel yay tekniklerİnden detaşe Ve legato çalma
teknikleri, sol el pozisyonunu ilgili seslerde doğru olarak konumlandlrma, iki elİ eş güdümlü olarak kullanma.

Bağlama: Bağlamanın tanttlml. Bağlamada sağ Ve sol el tutuşlarl ile ilgili basit allştlrmalar, kolay ve basit ezgileri

çalma. Halk müziğinde çok kullanılan hüseyni ezgilerden başlamak üzere diğer makam|arla ilgili örnekler, okul
müziğinde kullanılan ezgiler.

Flüt: Flütün öğeleri, flüt çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, flüt çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyon

alma. Diyafram, uzun ses, aralık ve gam çalışmaları yoluyla temel flüt teknikleri ve uygulamalı çalışmalar. Düzeyine

uygun ulusalve evrensel boyuttaki eserleri seslendirm.

Gitar: Çal8ü öğrenme süreci, çalgl öğrenme sürecinde sistemli ve düzenliçalışma alışkanlığı edinmenin önemi,

klasik gitar|n gelişimine tarihsel bakış, gitar çalma pozisyonuyla ilgili çeşitli yaklaşımlar, parmakları çalma
pozisyonda konumlandırma ve temel hareket mekaniği, parmak bağımsızl|ğına yönelik çalışmalar, apoyando,
tirando, arpej teknikleri Ve bu tekinleri içeren dizi, etüt Ve müzikalparçalarl seslendirme, klasik gitar müziğindeki
başlıca eserler ve bu eserleri dinleme, gitarda müzikal ifade araçları ile ilgili sorgulamaiar.

Ud: Ud çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziği'ndeki yeri Ve önemi, teknik özellikleri, ud yapımı

ve icracıları, ud çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikieri, ses alanı ve pozisyonları, boş tellerde mızrap

çalışmaları, l. Pozisyon Ve ana kolonlardaki nota yerleri, boş tellerde çeşitli tartlm çallşmalarl, değişik metronom
değerlerinde icra edilmesi. Gerdaniye, Dügah, Hüseyniaşiran, Kaba buselik tellerinde değişik tartlmlarla mlzrap
vuruşları, etütlerde dörtlük, sekizlik nota, sus Ve işaret değerleri, bütün tellerde l. pozisyonda ana kolonda yer alan
notalara sol el dört parmağı da kullanarak mlzrap Ve baskı çalışmaları, Gerdaniye, NeVa, Dügah Ve Hüseyniaşiran

tellerinde küçük melodik ezgileri Ve etütleri çalma.
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Bireyse| Ses Eğitimi l (1-0-1}

Müzik eğitiminde insan sesinin oluşumu, gelişimi Ve bireysel ses eğitiminin önemi. Ses ve ses organlarlnln yaplsl,

mekanizması ve fonksiyonları ile sesin oluşumu, bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma, gevşeme

ve uyanık olma bilinci kazanma çallşmaları. Doğru solunum aIlşkanlığı, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla
üretme, ve rezonans bölgelerinde sesin harmoniklerini (doğuşkanlar) güçlendirme ve doğru artikülasyon becerisi
kazandırmaya yönelik allştlrmalar (tek ses, 2'li,3'lü,4'lü,5'li sıralı sesler, arpej vb. seslerle legato, staccato
uygulamalar ve konuşma çalışmaları). Piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanarak Türk dilinin ünlü Ve ünsüzlerini
doğru artikülasyonla oluşturma çalışmalarl ve bu çalışmalarl konuşma kusurları olan öğrencilerin eğitiminde
kullanma. Doğru solunuma dayalı doğru fonasyon, doğru rezonans ve doğru artikülasyonun eşgüdüm içerisinde
oluşturulabilmesine yönelik bireye özgü ses alıştırmaları. Ses alanlarını (rejistr) fark ederek doğru ve uygun registr
geçişlerine yönelİk allştırmalar. Doğru sesin oluşumunda gereken eşgüdümün sağla nabilmesine Ve doğru

entonasyonla müzikal duyarlılığı geliştirmeye yönelik ses eğitimi gereçlerini kullanma (ses alıştırmaları, ses etütleri
ve düzeyine uygun piyano eşlikli eserler).

okul Ça18|larl l (0-2-1}

8ağlama : Bağlama çalgıst hakkında genel bilgiler, bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi, bağlamada

akord çeşitleri ve yaygın kullanılan akord çeşitleri, bağlama ile doğru oturuş ve tutuş pozasyonu, sağ ve sol el

tutuşlarl. Halk müziği ses sistemi Ve bağlamalarda kullanılan perdeler, halk müziğinde çok kullanllan Uşşak Ve

Hüseyni başta olmak üzere makamlar hakkında kısa bilgi, bu makamlardaki kolay ve basit ezgilerden başlamak
üzere diğer makamlarIa da ilgili ezgileri çalma. Basit ezgilerle yaygın kullanılan makamlarIa eş zamanlı olarak, 2, 3,

4, 5, 6,7 ,8, 9, Ve 10 zama nlı usullerle yazllm lş ezgileri çalma, okul-müzik eğitiminde kullanılabİlecek ez8ileri,

ezgileri toplu çalma, bağlamada orta Ve üst teli kullanma.

Gitar: Gitar çalgısının genel kullanIm özellikleri, gitarla doğru oturuş ve tutuş pozisyonu alma, gitarın akordu ve

basit arpejleri yapma. Küçük ölçekli ezgileri çalma. okul şarkllarlnl solo olarak çalma, l. pozisyondaki temel akorlar,
okul şarkılarına akorla eşlik etme.

Soprano Blokflüt: Çalgının özellikleri, yapılışı ve aile içindeki konumu, ses alanı ve olanakları. Okul müzik

eğitiminde kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme Ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalma. Şark|, türkü,
marş Ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı çalışmalar.

Mandolİn: Mandolİnin özellikleri, okul müziğindeki yeri,ses alanl Ve olanaklar|, tutuş, tremolo tekniği, okul
müziğine ilişkin şarkl dağarclğı üzerinde kolaydan zora çalma teknikleri, mandolinin solistik kullanımı.

Atatürk ilkeleri ve inkllap Tarihi l (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimive Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin
Dağ|l|şl (XlX. Yüzyll), Tanzimat Ve lslahat Ferman|, l. Ve ll. Meşrutiyet, Trablusgarp Ve Balkan Savaşları, l. Dünya

Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve
Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç|l|şı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç
isyanlar, Teşkilat-l Esasi Kanunu, Düzenli ordunun Kuruluşu, l. inönü, ll. inönü, Kütahya-Eskişehir,5akarya Meydan
Muharebesİ ve Büyük Taarruz, Kurtuluş SaVaşl 5ıraslndaki antlaşmalar, Lozan Antlaşmasl, Saltanatln Kaldlrllmasl.

Türkçe |: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin Ve yazlll iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin araslndaki temel farklar.Anlatlm:yazıll Ve

sözlü anlatım; öznel anlatlm, nesnel anlatlm; paragraf; paragraf türlerl (giriş-gelişme-son uç paragrafları). Metnin
tanıml Ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıkllk, tutarllllk,
amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı k pozlsyon:

serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırland ırılması, amaç
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yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup,

haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler

üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve

anlatım yanlışlarını düzeltme.

Yabancı Dil l (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,

dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte ku lIanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste
ilgi çekica bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde
kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Müzik Kültürü (2-0-2)

insan ve kültür: insanın ve kültürün tanıml, kapsaml Ve evrimi; insan Ve müzik kültürü: Müzik kültürünün tanlml,
kapsamı, temelleri, boyutları ve diğer kültürlerle ilişkileri; Müziğin tanımı, kökeni, doğuşu-oluşumu ve evrimi;

Müzik teriminin kökeni, oluşumu-gelişimi Ve Türkçeleşimi; Müziğin işlevleri; Müzik katmanlarl, türleri, çeşitleri Ve

eserleri; Müzikte ses kaynaklarl, sesin oluşumu ve özellikleri; Müzikte ses sistemleri, arallklar, diziler, uygular;

Müziğin temel gereçleri ve temel öğeleri: Müzikte niteliğin belirleyicileri: Tür, hız, gürlük, oturtum, örgü/doku,
seslendirim-yorumlanlm, üslup, ölçü, ton/makam, öz-biçim, aku5tik çevre/ortam; Müzik olgusu, yazısı, dili ve

müziksel iletişim; Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, öğrenme-öğretme; insanın müziksel yaşaml, çevresi
Ve ortamı; Müziksel meslek, kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikler; Müzik kültüründe görenekse|lik, geleneksellik,

çağclllık, çağdaşlık Ve öncülük; Türk müzik kültürü, Atatürk Ve Türk Müzik inkılabı; Türkiye ve Dünya müzik

kültürlerinde yeni oluşum-gelişim, değişim ve dönüşümler.

Felsefe (2-0-2)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikoloiik,
ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim
biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim 5isteminin yaplsl ve özellikleri, eğitİm 5isteminde öğretmenin
rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

lı. YARıYlI

Müziksel İşitme Okuma Yazma ll (2-2-3)

ikişerli Ve üçerli ölçülerde iki diyez-iki bemol|ü majör - minör tonlarda, pentatonik dizilerde, tampere hüseyni Ve

karcığar makamlarlnda tek sesli Ve iki sesli düzeye uygun okuma, yazma, çözümleme Ve yaratma uygulamaları,
tonal üç seslİ akorların kök ve çevrimleriyle okuma , yazma Ve çözümleme uygulamaları.

Piyano ll (1-0-1)

Piyano temel tekniklerinden legato tekniğine ek olarak staccato tekniği ve uygulamalı çallşmalar. Parmak
alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, deşifre çalışmaları. Küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından

incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar. Düzeye uygun etütler, sonatin çalışmaları. Barok, klasik,

monü
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Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, fe|sefenin çallşma alanları ve sosyal bilİmler içindeki rolü , başlıca

felsefi akımlar; Türkiye'de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştiriImesi,

felsefe eğitİm İlişkisi, eğitİmin felsefi temelleri ve eğitim programlarlna etkisi, çağdaş felsefe akımları.

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

romantik ve çağdaş dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli eserleri seslendirme.
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Bireysel Çalgı ll (1-0-1)

|(eman ll: Birinci konumda dört telin kullanlmına ilişkin sağ ve sol eI tekniklerine ilişkin bilgi ve beceriler. AynI Ve

farklı teller üzerinde parmak-yay geçişleri, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses

çalışmalarını uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çallşmalarl, teknik Ve müzikal becerileri kapsayan
düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Viyola: Birinci döneme ilişkin kazanılan davranışların denetimi, l. pozisyonda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve

sol el koordinasyonuna yönelik gerekli teknik biIgi ve beceriler, aynı ve farklı teller üzerinde parmak/yay

çallşmaları, detaşe Ve legato yay teknikleri, boş tel kullanılarak çift ses çallşmalarl, dört teli kapsayan dizi

çalışmaları, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli küçük ölçekli eserleri seslendirme.

Viyolonsel: Birinci konumda dört telin kullanlmına, sağ Ve sol el tekniklerine ilişkin bilgi ve beceriieri, aynı ve farklı
teller üzerinde parmak-yay geçişleri, detaşe Ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses

çallşmalarlnl uygulayma, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik Ve müzikal becerİleri kapsayan

düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Kontrbas: Birinci konumda dört telin kullanımına ilişkin bilgi ve beceriIerin sağ ve sol elde uygulanması, aynı ve
farkll teller üzerinde parmak geçişleri ve yay geçişlerini uygulama, detaşe Ve leBato yay tekniklerini doğru olarak
uygulama, dört teli kapsayan dizi çalışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun eserleri
seslendirme.

8ağlama ll: Bağlamada orta Ve üst tel kullanımı, üçerli tezene Vuruşları, aksak ölçülerin çalınması ve bunlara ilişkin
tezene Vuruşlar.

Flüt ll: Birinci Ve ikinci oktav sesle ve bu oktavlarda doğru Ve temiz ses üretme. Bağ|ıve dilli çalışmaların farklı
artikü|asyonlarla uygulanmasl, diyafram, uzun ses aralık ve gam çalışmaları. Düzeyine uygun etütler, sonatinleri Ve

sonatlarl çalma. Barok, klasik ve romantik dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki
eserleri seslendirme.

Gitar: Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare ve legato (çıkıcı) çalışmaları
Ve bu teknikleri içeren düzeye uygun etüt Ve müzikal parçaları seslendirme, iki oktav tek ses dizi çalışmalarl, klasik
gitar müziği dağarından seçilen çeşitli dönemlere ait eserler dinleme ve bu eserlerin yorum özelliklerini tartışma,
estetik, müzikalite ve yorum kavramların sorgulama.

Ud: l.Pozisyonda çalınan Çargah, Aşkefza, Acemaşiran, Mahur, Nihavend, Kürdi, Buselik gibi çeşitli makamlar ve
bunlarla ilgili örnek alıştırmalar, ll. Pozisyona geçiş ve Seğah çalüşmaIarü.

Bireysel ses Eğitimi ll (1-0-1)

Doğru ses oluşumuna ilişkin koordinasyon çalışmalarını, konuşurken ve şarkı söylerken alışkanlık haline getirmeye
yönelik uygulamalı çaIışmalar. Öğrencilerin doğru ses üretmeye yönelik olarak bireysel ses özelliklerine uygun ses
alıştırmaları (5'li, arpej, 6'lı, oktav ve atlamalı seslerle legato Ve staccato alıştlrmaları). Çalışılan etüt Ve eserleri
seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve davranışlar. Bareysel ses özelliklerine uygun
olarak, re.'istr geçişlerinin doğal ve kolay yapılmaslna ilişkin teknik çallşmalarl, ses etütleri Ve eserlerde uygulayarak
rezonans 8eliştirme çalışmaları. Ses allştırmalarl ve ses etütleri ile kazanılan doğru ses kuilanmaya ilişkin
davranışları, düzeye uygun eserlerde uygulama ve pekiştirme. Ses özelliği, teknik Ve slnlf düzeyi göz önünde
buIundurularak repertuar belirleme, buna uygun müzikalite Ve yorum (f, mfve p gibi nüanslarla, moderato,
andante gibi hareket terimleriyle ) çalışmaları.
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Okul Çalgıları ll (0-2-1)

Bağlama : Bağlama çalgısının genel tanltlml, bağlamanln okul-müzik eğitimindeki yeri Ve önemi, bağlamada akord

çeşitleri Ve yaygln kullanılan akord çeşitleri. Bağlama ile doğru oturuş Ve tutuş pozisyonu, sağ Ve sol el tutuşlarl.
Halk müziği ses sistemi Ve bağlamalarda kullanllan perdeler, halk müziğinde çok kullanılan Uşşak Ve Hüseyni başta

olmak üzere makamlar hakkında bilgi, bu makamlardaki kolay ve basit ezgilerden başlamak üzere diğer
makamla rla da ilgili ezgileri çalma. Basit ezgilerle yaygın kullanıla n ma kam larla eş zamanlı olarak, 2, 3, 4, 5, 6,7 , 8,

9, Ve 10 zamanll u5ullerle yazllmlş ezgileri çalma. okul-müzik eğitiminde kuIlanılabilecek ezgiler, ezgileri toplu

çalabilme becerisi, bağlamada orta Ve üst tel kullanlml.

Gitar: Gitar çalglsının genel özellikleri, gitarla doğru oturuş Ve tutuş pozisyonu, gitar!n akordunu Ve basit arpejleri
yapma. Küçük ölçekli ezgileri çaIma. Okul şarkılarını solo ve gitar eşliğiyle çalma, l. pozisyondaki temel akorlar, okul

şarkılarına akorla eşlik etme.

soprano Blokflüt: Çalglnln tanitlml, yapıllşı ve aile içindeki konumu, ses a|anl Ve olanaklarl. okul müzik eğitiminde
kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalma. Şark|, türkü, marş ve

çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı çalışmalar.

Mandolin: Mandolinin tanltlmı, okul müziğindeki yeri, ses alanı ve olanaklarl, tutuş, tremolo tekniği, okul
müziğine ilişkin şarkl dağarcığı üzerinde kolaydan zora çalma tekniklerİ, mandolİnin solİstik kullanlml.

Koro | (0-2-1)

Koroda ses eğitiminin hedefleri doğruItusunda bireye, bedensel ve zihinsel oIarak hazlr olma, doğru duruş,
bedensel gevşeme, esneklik ve ruhsal rahatlama alışkanlığı kazandlrllmaslna yönelelik uygulamalar (birlikte soluk
alma, tutma , verme, uzun ve kısa- kesik soluklar, farklı dinamiklerde soluk alıştırmaları). Doğru solunuma dayalı

olarak ses üretme, (fonasyon) sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde
büyüterek zenginleştirme, koro ile kaynaşık (homojen) ses elde etme çalışmaları (ses-soluk bağlantılı alıştırmalar),
Doğru, birlikte Ve kaynaşık dil ve konuşma çalışmaları (diksiyon, artikülasyon, vb.). Öğrencileri ses özelliklerine
göre gruplandırarak ses grupları arasında tını ve uyum sağlama alıştırmaları. Ses-soluk-söz bağlantısını sağlayıcı
allştlrmalar Ve bunlarl sınıf düzeyine uygun olan koro eserlerinde ( kanon, tek sesli, iki sesli , üç sesli Ve küçük
ölçekli dört sesli eserler) uygulama. Koro kültürü, koro disiplini ve iletişim konularında bilgi ve bakış açısı kazanma

Atatürk llkeleri ve lnkılap Tarihi ll (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapllan
devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış
politikasl, Atatürk sonrasl Türk dlş politikasl, Türk DeVriminin ilkeleri: (cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik,

Devrimcilik, DeVletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Türkçe ll: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve
beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama,
duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşama ları(konunun seçimi ve
sınırland ırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planIama, metni yazma; konuşmanın
sunuluşu). Konuşma türleri:(karşlllkll konuşmalar, söyleşi, kendini tanltma, sorularl yanıtlama, yılbaşı, doğum,
bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj
yapma, radyo Ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarlna konuşmacl olarak katılma v.b.).

Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlat|m
uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
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Yabancı Dil ll (3-0-3}

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,

dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmlştlr. Bu derste
öğrencilerin "Yabancı Dil l" dersinde kazandıkları bilgive becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.
Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim
becerilerinde kullanllmaslna ve bu yolla öğrencilerin dilsel Ve iletişimsel yetileri ile yabancl dil yeterliklerinİn

artırllmaslna özen gösterilmelidir.

Genel Müzik Tarihi (2-0-2)

Müzik kültürü Ve eğatiminde müzik tarihinin yeri Ve önemi, müzik tarihinin temel kavramlarl, ilkçağ uygarlıkları,
ortaçağ, Gotik çağ, Rönesans Ve Barok dönemlerinin tarihi Ve müziksel özelliklerive bu konuda seçilmiş örnekler.

Eğitim Psikoıoiisi (3-0-3)

Eğitim-PsikoIoji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanlmıVe işlevleri, öğrenme Ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim
özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyalve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme
kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler
(motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

lll. YARlYlL

Müziksel İşitme Okuma Yazma lll (2-2-3)

ikişerli, üçerli ve aksak ölçülerde üç diyez - üç bemollü tonlar ile tampere rast, nihavent, kürdi makamlarlnda tek
sesli ve iki sesli düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme ve yaratma uygulamaları, alterasyon, dominant
yedilisi akoru temel ve çevrimleri, çözümleri ve uyguİamalı çaIlşmalar.

Piyano lll (1-0-1)

Temel piyano tekniklerinden legato ve staccato tekniklerine ek olarak portato tekniği, uygun etüt Ve eserlerle
tekniklerin uygulanması. Dizi ve kadanslarla birlikte, pedal ve arpe.i çallşmalarl. Düzeye uygun etüt Ve değişik
döneme ait ulusalve evrensel eserleri çalma.5onatin formunun tanltlmü, düzeye uygun sonatinleri çalma.

Bireysel Çalgı lll (1-0-1)

Keman: Becerileri pekiştirici çalışmalar, sağ elde karmaşık yay teknikleri ve uygulamaIar, dört telde değişik sol el
becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir konuma geçiş. Bulunulan konumda değişik parmak düşürme ve

çabuklaştlrma çalışmalar, dört teli kapsayan karma yay kullanımı uy8ulamalarl, detaşe ve legato tekniklerini
geliştirme, Vibratoya ilişkin temel bilgiler, teknik Ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel
boyuttaki eserleri seslendirme.

Vlyola: Birinci sınıfa ilişkin kazanılan davranışların denetimi ve korunumu, l. pozisyonda karma yay kullanımları ve
tel atlamall çallşmalar, detaşe Ve legato yay tekniklerinin geliştirilmesi, dizi çalışmaları, l. pozisyonda basit çift ses
ve dizi - arpej çalışmaları, ll. pozisyonda kallcl Ve 1-1l. pozisyon geçişli çalışmalar, Vibratoya ilişkin temel bilgiler,
ulusalve evrensel çoksesli solo veya eşlikli eserleri seslendirme.

Viyolonsel: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, sağ elde karmaşık yay tekniklerini uygulama, dört telde
değişik sol el becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir konuma geçiş. Bulunulan konumda değişik parmak düşürme
Ve çabuklaştlrma çalışmaları, dört teli kapsayan karma yay kullanlmlarlnl uygulama, detaşe Ve legato tekniklerİni
geliştirme, vibratoya ilişkin temel bilgiler, teknik Ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel
boyuttaki eserleri seslendirme
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Kontrbas: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, sağ el yay tekniklerini çeşitlendirme, dört telde değişik sol el

becerilerini içeren çallşmalar ve yeni bir konuma geçiş. Dört teli kapsayan karma yay kullanlmlarını uygulama,

detaşe Ve legato tekniklerini geliştirme, pizzicatoya ilişkin temel bilgiler, teknik Ve müzikal becerileri kapsayan

düzeye uygun eserleri seslendirme.

Bağlama: Bağlamada kürdi, hicaz Ve karciğar makamlarlnda all§tırma, etüt ve ezgileri çalma.

Flüt: Üçüncü oktavda ses üretme Ve yeni parmak düzenleri. Dil, parmak ve nefes çalışmaları, çift dil tekniği, ton
geliştirmeye yönelik egzersizler, vibratoya ilişkin temel bilgiler, ilgili eserlerle uygulamalı çalışmalar. Diatonik ve
kromatik diziler, bu diziler üzerinde arpej çalışmaları, Barok, Klasik ve Romantik dönemlerden düzeye uygun ulusal

ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Gitar: Bireysel teknik ve müzikalgelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare Ve legato (çıkıcı-inici)

çaIışmaları ve bu teknikleri içeren uygun etüt Ve müzikal parçalarl seslendirme, üç oktav tek ses dizilerle çalışma,
klasik gitar müziği dağarından seçilen çeşitli dönemlere ait eserleri dinleme, bu eserlerin yorum özellikleri, estetik,
müzikalite Ve yorum kavramları üzerine tartlşma.

Ud: Hüseyni, Bayati, Uşşak gibi se8ah Ve eviç perdesi içeren makamlarln kolaydan zora doğru örnek eserlerini icra

etme, ll. Pozisyon, se8ah Ve Eviç perdelerinin ud icrasındaki uygulamaları (bu perdeler kullanllarak). Türk musikisi

aksak usüllerinden Türk Aksağl, Devri Hindi ve Devri Turan usulleri Ve örnek eser çallşmaları, tremolo tekniğİ.

Bireysel ses Eğitimİlll (1-0_ı)

Birinci y|lda öğrenilen doğru ses üretme, kuIlanma ve korumaya yönelik davranışları, ulusal ve evrensel ses eğitimi
dağarına ilişkin eserlerde uygulayarak repertuar geliştirme. sesi güçlendirmeye Ve ses slnlrlarlnl 8enişletmeye
yönelik ses alıştırmaları ve ses etütleri çalışmaları (oktav,9'lu, 12'li, sıralı ve atlamalı seslerle legato ve staccato

çallşmaları). Müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, öğrencilerinin seslerini, bulunduklarl yaş Ve eğitim

düzeyini dikkate alarak kullandırma becerisi kazandırmaya ilişkin bilgi ve uygulamalar. Erken çocukluk, çocukluk,
ergenlik Ve gençlik dönemi ile ses değişim dönemindeki (mutasyon) ses özellikleri. Bu dönemlere uygun ses eğitimi

çalışmaları, öğrencilerin teknik ve müzikalproblemlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar.

Koro ll (2-2-3)

Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar (birlikte soIuk a lıp verme,
uzun soluklu, kesik kesik, nefes dinamiklerine dayalı alıştırmalar). Ses gruplarıyla ( soprano, alto, tenor, bas) ses

sınırları ve özelliklerine uygun olarak birlikte ve ayrı ayrı ses alıştırmaları. Belirlenen eserin teknik ve müzikal

analizi ve eserin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma, birleştirme. Eserde ( partisyon) ses gruplarının

karşıIaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar. Eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve

koro şefi ile uyumunu sağlama (birlikte soluk alma, verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme,

anlaşılır konuşma, nüans yapma). Sınıf düzeyine uygun eserler seslendirme.

Armoni-xontrpuan-Eşlik l (2-0-2)Temel durumunda, dört sesli, majör-minör akor bağlantllarlnl (plaga|, otantik,
tam kadans) ve bu bağlantllarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma Ve uygun eserlerin armonik analizi,

Geleneksel Türk Halk Müziği (2-0-2)

Türk Halk Müziğinin tarihi gelişimi, halk müziği derleme çalışmaları, Cumhuriyet döneminde halk müziğinin
kurumsallaşması, halk müziğinin müzik eğitimindeki yeri Ve önemi, genel folklor bilgisi, halk müziğinin folklorun
diğer alanlarıyla olan ilişkileri, halk müziğinin yayıldığı alanlar ve bölgelerden otantik ezgi örneklerini dinleme, halk
müziğinin günümüzde kullanılan çalgıları, halk müziğinin ezgi yapısı, makam yapısı ve usuller, öncelikli olarak
Hüseyni Ve Uşşak makamlndan başlamak üzefe Hicaz, Kürdi, Acem kürdi, Muhayyer kürdi, Saba, Evç, Karcığar,
Hüzzam, Neva, Beyati, Rast, Segah, Muhayyer, Nikriz, Buselik
makamlar ve örnekler. Halk müziğinde tür Ve biçimler, Hoyra
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Barak Havası, Zeybek, Halay, Karşılama v.b. karakteristik özellik arzeden ezgi örneklerini dinleme. Öğrenilen

makamları kendi çalgılarında uygulama ve seslendirme becerilerinin kazandırılması.

Okul Çalgıları lll* (0-2-1}

Bağlama: Bağlama çalgısının genel olarak tanltılması; Bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri Ve önemi;

Bağlamada akord çeşitleri ve yaygln kullanılan akord çeşitlerinin öğretilmesi; Bağlama ile doğru oturuş Ve tutuş
pozisyonunu kavrayabilme, sağ Ve sol el tutuşlarlnın öğretilmesi; Halk müziği ses sistemi Ve bağlamalarda

kullanılan perdeler; Halk müziğinde çok kullaniIan Uşşak. ve Hüseyni,başta olmak üzere makamlar hakkında kısaca

bilgi, bu makamlardaki kolay ve basit ezgilerden başlamak üzere diğer makamlarla da ilgili ezgilerin öğretilmesi;
Basit ezgilerle yaygın kulla nılan makamlarla eş zamanlı olarak ,2, 3, 4,5, 6,7 ,8,9, ve 10 zama nlı usullerle yazılmış

ezgilerin öğretilmesi; Okul-müzik eğitiminde kullanılabilecek ezgilerin öğretilmesi; Ezgileri toplu çalabilme
becerilerinİn kazandırılması; Bağlamada orta Ve üst tel kullanımlnın öğretİlmesi.

Gİtar: Gitarn genel özellikleri, gitarla doğru oturuş Ve tutuş pozisyonu alma, gitarın akordunu Ve basit arpejleri
yapma. Küçük ölçekli ezgileri çalma. Okul şarkılarını solo olarak çalma. l. pozisyondaki temel akorlar, okul

şarkılarına akorla eşlik etme.

soprano Blokflüt: Çalglnln tanltlml, yapılışı ve aile içindeki konumu,ses alanl Ve olanakları. okul müzik eğitiminde
kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme Ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalma. Şarkl, türkü, marş Ve

çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı çalışma.

Mandolin: Mandolinin tanltlml, okul müziğindeki yeri, ses alanı ve olanakları, tutuş, tremolo tekniği, okul
müziğine i|işkin şarkı dağarcığı üzerinde kolaydan zora çalma teknikleri, mandolinin solistik kullanımı.

Bilgisayar l (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazlllm ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci
programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanlmı, bilişim teknolo.iilerinin
sosyal yapı üzerindeki etkileri Ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güVenliği ve ilgili etik kavramları.

Türk Müzik Tarihi (2-0-2}

Türk müzik kültürünün tarih5el kökleri. orta Asya dönemi, eski göçebe kültürlerinde müzik Ve çevre müzik
kültürleriyle etkileşimler. Anadoluya geçiş, esk1 anadoluda müzik, batı asya, mezopotomya müzikleri. islamiyetin
kabulü, ortaçağ İslam dünyasında müzik. Eski grek müzik teorisi ve ortaçağ yazılı müzik kaynaklarında tesirleri.
Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler. Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz
mecmualarl. Türklerin balkanlarda yayllmalarl, çeşitli müzik küItürleriyle etkileşimler Ve yeni müzik oluşumlarl, batı
ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiye'deki ilk batılı müzik unsurları ve kurumları. Cumhuriyet
döneminde müzik, Anadoluda çok kültürlü müzik yapısı, yeni müzik oluşumları.

Öğretim ilke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemive yararları,
öğretimin planlanmasl (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme Ve öğretim
stratejileri, öğretim yöntem Ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç Ve gereçleri, öğretim
hizmetinin niteliğini artlrmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
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lV. YARlYlL

Müziksel İşitme Okuma Yazma lV (2-2-3}

Tüm ölçülerde, dört Ve beş diyez - bemollü tonlar ile tampere hicaz, zirgüleli hicaz, nikriz makamlarlnda, teksesli

ve iki sesli düzeye uygun ezgi okuma,yazma, çözümleme ve yaratma uygulamaları, dominant yedili akoru ve diğer
Dört sesli akorlara ilişkin uygulamaları, süs notalarl, modülasyon bilgisi.

Piyano lV (1-0-1)

Teknik çalışmalar (dizi, kadans ve arpej) sürdürme. Kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme. Müzik
dönemleri hakkında ayr|ntlll bilgi, çallşllan parçalarln dönem özellikleri. Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönem
(ulusal ve evrensel) eserlerini çalma. Çalışılan eserlerdeki tempoların, eserlerin orjinaline yakın bir tempoda

çalınabilmesi için gerekli çalışmalar, bu çalışmalar sıraslnda metronomla çallşma disiplini kazanma. Aksak ölçülerin
tanıtımıve küçük ölçekli ulusal parçaları çalma.

Bireysel Çalgı lV (1-0-1)

Keman: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, öğrenilecek yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalar, martele
Ve staccato yay teknikleri. Farklt konumlarda kalıcı ve geçişli olarak çalma, öğrenilen teknikleri yeni konumda

uygulama, martele Ve staccato yay tekniklerini uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları,
teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eser|eri seslendirme.

Viyola: Üçüncü döneme ilişkin kazanllan davranışların denetimi Ve korunumu, lll. pozisyonda kalıcl Ve 1-1ll

pozisyon geçişli çalışmalar, marte16 Ve staccato yay teknikleri, pizzicato çalışmaları, l. pozisyonda akor Ve düzeye

uygun dizi çalışmaları, ulusal ve evren5el çoksesli solo veya eşlikli eserleri seslendirme.

Viyolonsel: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme,öğrenilecek yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalar,
martele Ve staccato yay teknikleri. Farklı konumlarda kalıcı ve geçişli olarak çalma, öğrenilen teknikleri yeni

konumda uygulama, martele ve staccato yay teknikleri uygulamalarl, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi

çalışmalarl, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusalve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme

Kontrbas: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, öğrenilecek yeni konumda kalıcı çalışmalar ve diğer
konumlarla geçişli çalışmalar, martele Ve staccato yay teknikleri. Öğrenilen teknikleri yeni konumda uygulama,
martele Ve staccato yay tekniklerini uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik ve
müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Bağlama: Aksak ölçülerde bütün telleri kullanma, zeybek tavrına hazırlayıcı çalışmalar, zeybek tavrının

ça lınmasına ilişkin uygulamalar.

Flüt: Teme| teknikler içeren etütlerin devamına ek olarak, müzik terimleriyle ilgili etüd ve eserleri seslendirme.
Müzik dönemleri hakkında genel bilgi, çalışılan parçaların dönem özelliklerine uygun olarak süsleme ve nüanslar
Düzeye uy8un solo, düet Ve piyano eşlikli ulusal ve evrensel eserleri yorumlama.

Gitar: Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devaml İçin apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve
süsleme (çarpma, apogiatür) teknikleri, bu teknikleri açeren uygun etüt ve müzikal parçaları seslendirme, üç oktav
tek ses diziler, hız terim|eri ve nüans hareketleri uygulamalar ve bu teknikleri içeren, uygun Rönesans, Barok,
klasik ve Romantik dönemlerden eserleri seslendirme.
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ud: ll. Pozisyonda parmaklarl hızlı bir şekilde kullanma, l. Ve ll. Pozisyonu birlikte kullanarak pozisyon geçişlerinİ

yapma, çarpma, vibrato, tril, staccato, glissando teknikleri, çarpma tekniği ile eserleri yorumlama, etüt ve

eserlerde çarpma, tril Ve Vibratonu birlikte uygulama, nüansları ve işaretleri uygulama, Hüzzam, Karcığar, Uşşak

makamları, kolaydan zora doğru örnek etüt Ve eserlerin icrasl, Aksak, Aksak 5emai, curcuna usullerinde örnek eser

çalışmaları, değişik mızrap vuruşlarlnı uygulama, Taksim hakklnda bilgi, taksim yapmaya başlangıç, taksim yaparak

müziksel yaratıcılığı ve makam bilgisini 8eliştirme, Türk musikisi usullerinden 7/8,9/8,1O/8lik usuller ve örnek
repertuar, çalgı a kordunu yapma.

Bireysel ses Eğitimi lv (1_0_1)

Bireysel ses eğitimi yoIuyla kazanılan temel davranışlarl, teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak

seçilen repertuar üzerinde uygulama. Çallşllan etüt Ve eserleri seslendirmeden önce teknik Ve müzikalanalizine
ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma çalışmaları. Bireysel çalgısını şan olarak devam

ettirmek isteyen, ses Ve teknik açldan uygun öğrencilerin bu alana yönlendirilmesine ilişkin özel teknik ve

repertuar çal|şmalarl. Müzik öğretmenliği mesleğinin gereği olarak, genel müzik eğitiminde öğrencilerin eğitim Ve

yaş düzeylerine uy8un ses eğitimİ çalışmalarl ile repertuar belİrleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini

kullanma (okul şarkıları, İstiklal marşı, marşlar, ve halk türküleri).

Koro lll (2-2-3}

Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar,( birlikte soluk allp Verme,

uzun soluklu, kesik kesik, soluk dinamiklerine dayalı alıştırmalar), Ses- soluk bağlantısını güçlendirme ve

geliştirmeye yönelik çalışmalar. SeslendiriIen eserlerde yapılan cümlelemelerde ses-soluk-söz bağlantısını kurma

Eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasındaki denge ve bütünlüğün sağ|anmasına yönelik çalışmalar. Sınıf
düzeyine uygun eserleri, içerdiği müzikaldinamik özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve yorumlama. Koro

eğitiminde kazandlrllan teknik Ve müzakal birikami sergilemek ü2ere konser programl hazırlama Ve sunma.

Armoni-Kontrpuan-Eşlik ll (2-0-2)

Temel durumda D7'li ve D9'lu akor bağlanışları. Yan dereceler kırık ve genişletilmiş kadans bağlantıları, marş

armoni, Verilen bas ve soprano partilerini çok seslendirme. Bu bağlantllarla piyanoda okul şarkllarlnl eşlikleme.
Okul şarkılarında iki seslilik konuları ve uygun eserlerin armonik analizi.

Geleneksel Türk Halk Müıiği Uygulaması (0-2-1)

Basit Ve kolay ezgilerden başlamak üzere halk türkülerini makamlarla ilişkilendirerek sözlü Ve sözsüz olarak
seslendirme. Çeşitli yörelerden türkü örnekleri, Halk Türkülerinin doğru icra edilmesini destekleyici otantik ve
karakteristik ezgi örnekleri dinleme, Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan Hüseyni Ve Uşşak makamları başta

olmak üzere Hicaz, Kürdi, Acem kürdi, Muhayyer kürdi,Saba, Evç, Karcığar, Hüzzam, Neva, Beyati, Rast, Segah,

Muhayyer, Nikriz, Buselik, Nihavent, Gülizar, Kürdili Hicazkar ve diğer makamlardaki ezgileri ses|endirme, 2, 3, 4,

5,6,7,8,9, 10, ].2 zamanll usullerle ilişkili ez8i örneklerini seslendirme. okul müzik eğitiminde yararlanılabilecek
ezgilerin seçimi ve öğretimi, toplu ezgi söyleme çalışmaları. Öğrenilen ezgileri kendi çalgılarında çalma
uygulamaları.

Elektronik org Eğitimi* (0-2-1)

Elektronik org hakkında genel bilgiler, majör, minör, jazz, blues vb. dizi ve akor ilişkilerine yönelik bilgiler, okul

şarkılarına eşlik etme bilgi ve becerileri.

Bilgisayar ll (2-2-3)

Bi18isayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararlar| Ve slnIrllllklar|, uy8ulama
yöntemleri, bİlgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazlllmlarının d
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seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki

olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Türk Eğitim Tarihi* |Z-0-2|

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açlslndan önemi. cumhuriyetten önceki eğitim durumu Ve öğretmen yetiştiren

kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefİ, düşünsel Ve politik temelleri. Türk Eğitim

Devrimi 2:TeVhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde
laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve klzlarln eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri.

Türkiye cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandlğl temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim En5titüleri Ve Yüksek

Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlend irmenin yeri Ve önemi, ölçme Ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme
araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve

özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler,

çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözIü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanImaya dönük araçlar
(gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyasl, araştlrma kağltlarl, araştlrma projeleri, akran

değerlendIrme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler,

öğrenme çıktılarını değerlendirme, not Verme, alanl ile ilgili ölçme aracl geliştirme.

V. YARlYlL

Müziksel işitme okuma Yazma V (2-o-2)

Tüm ölçülerde Ve tüm majör - minör tonlar ile tampere segah, hüzzam, saba makamlarlnda tek sesli Ve iki- üç sesli

,düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme Ve yaratma uygulamaları; üç sesli, dört sesli, beş sesli (dominant

dokuzlu) tonal akorlarla uygulamalar; orta Çağ modları ile uygulamalar.

Piyano V (1-0-1}

Dizi, kadans ve arpej çalışmaları, pedal çallşmalarl. Parmak, bilek Ve önkol staccatolar için örnek çallşmalar,
öğrenilen teknik davranışları içeren, değişik kaynaklardan etütler, Barok ve Klasik dönem süslemeleri eserler
üzerinde uygulama. Barok Dönem polifonik yapıtlarlnın (prelüd, suit, envansiyon Vb) tanıtımı. Klasik, Romantik Ve

Çağdaş dönemlerden düzeye uygun eserleri seslendirme. okul müziği eşlikleri Ve başta istiklal Marşl olmak üzere
marş eşlikleri çalışılmaları.

Bireysel Çalgı V (1-0-1)

Keman: Oğrenilen teknİk, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çallşmalarla pekiştirme, yenİ bİr

konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, detaşe, legato, martele Ve staccato yay tekniklerini yeni konumda karma
olarak uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma teknik ve
müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal Ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

Viyola: İkinci sınıfa ilişkin kazanılan davranışların denetami ve korunumu, 1-11-1ll pozisyon geçişli çalışmalar,
martele Ve staccato yay tekniklerinin ilgili pozisyonlarda karma olarak kullanımı, düzeye uygun çift ses Ve dizi

çallşmalarl, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli eserleri seslendirme.

Viyolonsel: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pekiştirme. Yeni bir
konumda kalıcı ve geçişli oIarak çalma, detaşe, legato, martele Ve staccato yay tekniklerini yeni konumda karma
olarak uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle lma teknik ve
müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusalve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme
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Kontrbas: Öğrenilen teknik bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pekiştirme. Yeni bir

konumda kalıcı ve geçici olarak çalma, detaşe, legato, martele Ve staccato yay tekniklerini yeni konumda karma

olarak uygu|ama, Vibratoya ilişkİn temel bilgiler, öğrenilen konumlarl kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik
yay teknikleri iie çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri
seslendirme.

Bağlama: zeybek tavırlı sol kararlı makamları çalma ve bu tavlra ilişkin davranlşlarla ilgili çallşmalar.

Flüt: Üçlü dil tekniği, Konçerto formu. Deşifre çalışmaları. Küçük ölçekli parçalar üzerinde ezber çalışmaları.Teknik
etütleri Ve gamlarl metronomla değişik hlz ve artikülasyonlarla çalma, entonasyon çalışmaları ve yapılan bu

çalışmaları eser Ve etütler üzerinde uygulama.

Gitar: Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devaml için apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve

süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto), glisando teknikleri, bu teknikleri içeren uygun etüt Ve müzikal
parçaları seslendirme, üç oktav tek ses diziler, pizzicato, tremolo, rasquado Ve 8olpe tekniklerine giriş, bu

teknikleri içeren uygun alıştırma ve etütler, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerden eserleri
seslendirme.

Ud: Saba, Bestenigar makamlarının öğretilmesi ve kolaydan zora doğru örnek etüt ve eserlerin icrası; Peşrev,

Sazsemaisi, Medhal, Longa, oyun Havası, Şarkl, Yürük semai, Kar-nat|k gibi formlarda eser icralarl ile Türk Müziği
repertuarlnl geliştirme, transpoze çalışmalarl, çeşitli perdeler üzerinden yazılmış ahştIrmalar, akor teknikleri, çeşitli
makamlarda eser icraları ve taksim çalışmaları.

Armoni-Kontrpuan- Eşlik lll (2-0-2)

İşleme-geçit ve geciktirici sesler. Çevrim akorları, (6, 6/4 akorlan) alterasyon, piyano ve diğer çalgılarda okul

şarkılarını eşlikleme, bu amaçla yazılmış eserlerin armonak analizine ve kontrpuana giriş (bire karşı bir, iki).

Koro lV (1-2-2)

Ruhsal ve bedensel rahatlama ile birlikte 5olunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapma ( birlikte soluk alıp
verme, uzun soluklu, kesik kesik, nefes dinamiklerine dayalı alıştırmalar). Farklı dinamiklerde ses üretme, koroda
ses bütünlüğu Ve tln l kazandlrmaya yönelik rezonans çalışmalarl. Alt, orta Ve üst ses bölgelerini ( rejistre)
birleştiren, alt Ve üst ses s|nlrlarını genişleten ve sese çeviklik ( ajilite) kazandıran allştlrmalar üzerinde çalışma.
Aralık ve entonasyon çalışmaları. Deşifreyi geliştirici yöntemler uygulama. Türk ve dünya koro literatüründen
örnekler seslendirme Ve özellikıerine göre yorumlama. ilköğretim, lise ile mesleki müzik eğitimi kapsamında
Anadolu Güzel 5anatlar Liselerine yönelik olarak farklılıklar hakkında bilgive uygulamalı çalışmalar.

orkestra / oda Müziği l (1-2-2)

orkestra: Müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirme, Klasik Ve folklorik türleriyle Türk
müziği ve Batı müziği arasındaki fark ve benzerlikler, Türk müziğinin Dünya müziği içindeki yeri. Müziksel duyarlllık,
düşünme, yorumlama Ve yaratma becerileri. Müziğin tüm dünyadaki tek ortak dil olduğunu kavrayabilme; Müziğin
temel kavramlarl müzik dili ve müzik diiinin önemi. orkestra ile ilgili, Çağdaş Türk Müziği Ve EVrensel müzik
eserlerinden örnekler; zamanı verimli kullanma, tek başına ve grup içinde sorumluluk alma, disiplin|i çalışma
a|ışkanlığı kazanama. Ülkemizi ulusal ve utuslar arası müzik etkinliklerinde temsil etme, muzik yoluyla milli birlik ve
beraberlik bilincini geliştirme. Yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı kazanma, AtatLjrk'ün çağdaş
Türk müziğine ilişkin görüş Ve düşünceleri.

Oda Müziği: Birlikte müzik yapmanın zevkine ve bilincini oluşturma çalışmaları, Türk ve dünya müziklerinden
alınan örnek eserleri, ses özellİklerine ve düzeylerine uygun olarak çalma. Eserlerin zor bölümlerini

çalışarak, eserleri daha iyi seslendirme ve kendini geliştirme. Dayanlşma Ve birlikte iş yapabilme
ikte
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çıkarma. Dönem başında daha kolay, sonraki zamanlarda daha zor eserleri çalışma. Eserleri dönemlerin
özelliklerine göre seslendirme. Çallşllan repertuar ile konserler düzenleme.

Geleneksel Türk Sanat Müziği 2-0-2)

GTsM'nin kökleri Ve tarihsel gelişimi, Arel-Ezgi-uzdilek ses sistemi, Makam Ve seyir, Dörtlü Ve Beşliler, Tam ve
yarım kalışlar, Acemaşiran, Acemkürdi, Bayatl Büselik, Eviç, Hicaz, Hicazk6r, Hüseyni Hüzzam, Karcığar,
Kürdilihicazkar, Mahur, Muhayyerkürdi, Muhayyer, Nihavend, Nikriz, Rast, Sab6, Seg6h, Süzn6k, Uşş6k makamları,

Usüller (10 zamanlıya kadar) Formlar, Çalgılar, Besteciler ve İcracılar.

Eşlik Çalma* (0-2-1)

okul müziği eşliklerini Ve temel oda müziği repertuarlnl tanlma Ve çalma.

Eğitim Müziği Dağarı (2-0-2)

ilköğretim Ve orta öğretime yöneİik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun olarak başta ders içi olmak üzere

ders dışı, okul içi ve dışındaki tüm müziksel etkinliklerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için ilk ve orta
öğretim müzik programlarında öngörülen amaçlarln öğrenciye kazandırılmasında Ve geliştirilmesinde eğitim-
öğretim malzemesi olarak kullanIlmak üzere belli amaçlar, eğitimiiğretim ilkeleri ve estetik ölçütlere uygun olarak
seçilen örnekler.

Güncel ve Popüler Müzikler* (2-0-2)

Uluslar arasl Popüler Ve sanat müziği ile ilgili temel kavramlar, dünyada varolan müzİk kültürlerİni araştlrma,
evrensel müzik edebiyatında kallcı yerini alarak popüler olmuş müzİk kültürleri hakkında açlklamalar, evrensel
müzik edebiyatında kalıcı yerini almış eserleri; plak, video, bant ve CD gibi seslendirme araçları ile dinleme,
kütüphane, arşiV Ve çeşitli ülkelerin ülkemizdeki temsilcilikleri Ve kültür merkezlerinden yararlanarak araştlrmalarl
yapma, popüler ve sanat müziğinin Türk Müzik Eğitimindeki yeri, önemi Ve katkılarını yorumlamak. sonuçta bir
master dökümüne ulaşarak, yapılan tüm çalışmaları değerlendirme.

5lnlf Yönetimi (2-0-2}

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, s|nıf yönetimi
kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı
etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta
istenmeyen davranışların yönetimi, slnlfta zamanln yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir
sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Vı. YARlYlL

Müziksel İşitme Okuma Yazma Vl (2-0-2)

Caz müziği dizileri, 20. yüzyıl müziği ve atonalite bilgisi ve düzeye uygun ezgi okuma, yazma, çözümleme, yaratma
uygulamaları; popüler müzikte Ve caz müziğinde kullanılan akor şifreleri ile uygulamaları, müziksel işitme okuma
öğretim yöntem Ve tekniklerini kapsar.

Piyano Vl (1-0-1)

Dizi, kadans Ve arpej çallşmalarl, çift ses çalışmalarl (üçlü, altlll vb). Değişik teknikleri içeren düzeye uygun etütleri
orijinal tempolarına yakın olarak çalma. Barok eserleri, sonat formunun tanltlml, kolay sonatlarla çalışmalar. Farklı
dönemlere ait eserleri biçimsel analizlerini yaparak çalışma ve seslendirme. Okul müziği eşlikleri.
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Biresysel Çalgı VI (1-0-1}

Keman: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve farklı konumlarda geçişli olarak pekiştirme çallşmalarl,
Vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el çalişmaları, spiccato yay tekniğini uygulama, öğrenilen konumlarl

kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, teknik Ve müzikal becerileri kapsayan uygun

ulusal ve evrensel eserler.

Viyolonsel: Teknik, bilgi Ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak uygulama. Farklı konumlarda geçişli

olarak çalma, vibratonun geliştirilmesine yönelik 5ol el çalışmaları, spiccato yay tekniği, farklı konumları kapsayan

değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulusal ve

evrensel eserler.

viyola: lV. pozisyonda kalıcı ve 1-11-1l1-1V pozisyon geçişli çalışmalar, spiccato yay tekniği, 1-11-1ll pozisyon geçişIi çift
ses ve dizi çalışmaları, ulusalve evrensel çoksesli solo veya eşlikli eserler.

Kontrbas: Teknik, bilgi ve becerileriyeni bir konumda (pus konumunda) kalıcı ve geçişli olarak uygulama. Farklı

konumlarda geçişli olarak çalmayı pekiştirici çalışmalar, vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el çalışmaları,
spiccato yay tekniği, farkIı konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleri İle çalma, teknİk ve

müzikalbecerileri kapsayan uygun ulusal ve evrensel eserler.

Bağlama: Azeri tavrtnda si kararll makamlar ve bu tav|ra ilişkin davranışlar.

Flüt: Türk ritim Ve ezgilerini çalma, deşifre çallşmalarl, basit makamlarda entonasyon, uygun piyano eşlikli
eserlerin analizi ve eserler üzerinde yorum çalışmalar|.

Gitar: Apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto),

glisando teknikleri Ve bu teknikleri içeren etüt Ve eserler; üç oktav tek ses dizİler; pizzicato, tremolo, rasquado Ve
golpe tekniklerini içeren allşt|rma Ve etütler; Rönesans, Barok, Klasik, Romantik Ve Çağdaş dönemlerden eserler.

Ud: Nikriz, Hicazkar, Kürdilihicazkar, Neveser makamlarında küçük etütlerin çalışılması, Türk Müziği repertuarı
oluşturma, lll. pozisyondaki nota yerleri, lll. Pozisyondaki bir eseri yada etütü çalma, lV. Pozisyondaki nota
yerlerinin tanltlml, lV. pozisyondaki bir eseri ya da etütü çalma, lll. Ve lV. Pozisyonu birlikte kullanarak pozisyon
geçişleri, I. ll. lll. Ve lV. Pozisyon geçişleriyle eserlerin müzikal ve temiz çallnmasü, mordan, grupetto, tekniği, EViç,

Frahnak, Şedaraban, Ferahfeza, Sultaniyegah makamlarının öğretilmesi ve kolaydan zora doğru örnek etüt ve

eserleri icra etme. oynak, Raks Aksağl, ve evfer usullerinin anlatllmasl ve eser icraları, Ud icrasında çeşitli eko|ler
(Targan, Bacanos, Tanrıkorur).

Armoni-Kontrpuan_Eşlık lV (2-0-2)

Modülasyon türleri, yakın ve uzak tonlara modüiasyon. Okul şarkılarını eşlikleme ve uygun eserlerin armonik
analizi. Bire karşı dört ve nakışlı kontrpuan çalışmaları ve kanon yazma.

Koro V (1-2-2)

5olunumu güçlendirme ve uzun cümlelemelerde soluk denetimi kurmaya yönelik çallşmalar. (birlikte soluk alıp
Verme, uzun soluklu, kesik kesik, soluk dinamiklerine dayalı alıştırmalar). Ses soluk- söz bağlantılı alıştırmalar
yoluyla koroda anlaşılır ve bağdaşık konuşma becerisi kazandıran çalışmalar. Temel ve ileri düzeyde toplu ses
eğitimi uygulamalarl, Müzık öğretmenliğinin gereklerani göz önünde bulundurarak farkll tür, biçim ve kültürleri
kapsayan repertuar oluşturma, Koroda kazanılan teknak Ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı
hazır|ama, sunma Ve koro etkinliklerini toplumla paylaşma.

orkestra / oda Müziği ll (1-2-2)

orkestra: orkestra ile ilgili, Çağdaş Türk Müziği Ve EVrensel müzik eserlerinden bir dağarclk oluştu
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oda Müziği: Çağdaş Türk müziği eserlerinden örnekleri çallşma. oda müziği topluluklarlnl yönetmek için gerekli

özellikleri uygulama. Düzeye uygun eserlerin seslendirilmesi sırasında yönetim denemeleri yapma.

Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması (0-2-1)

Geleneksel Türk Sanat Müziği'nin değişik dönemlerine ait sözlü Ve sözsüz eserler, Şarkl, Turkü, Yürük semai, Ağlr
semai, Peşrev,saz semaisi, Longa, oyun Havası vb. formlarda eserleri icra etme, Acemaşiran, Acemkürdi, Bayati,

Büselik, EViç, Hicaz, Hicazkar, Hüseyni, Hüzzam, Karclğar, Kürdilihicazkar, Mahur, Muhayyerkürdi, Muhayyer,
Nihavend, Nikriz, Rast, Sab5, Seg6h, Süzn6k, Uşş5k makamlarında eserleri koro, solo ve çalgı toplulukları ile icra

etme.

Çalgı Bakım Onarım Bilgisi* (0-2-1)

ses Ve çalgl tanlmlar|. Çalgllarln sınıflandlrllması. Çalgılardan ses elde etme yöntemleri. Üniversitelerin Eğitim
Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümleri'nde Ve Anadolu Güzel sanatlar Liselerinin Müzik Bölümleri'nde öğretimi
yapılan ulusal ve evrensel çalgıların (Piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, flüt, bağlama vb.)

tarihçeleri (gelişim evreleri). Çalgıların yapıları. Çalgıları oluşturan parçalar. Çalgıların ölçüleri. Çalgı yapımcıları,

okulları ve işlevleri. Adı geçen çalgıların akort 5istemlerinin gelişim evreleri, elektronik çalgıların yapıları, çalgıların
doğru kullanılışları, bakımları ve uygulamalı olarak onarımları.

Müzik Biçimleri (2-0-2)8içim kavramı ve gereklillği, müzikte biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem (periyod)

ve aralarındaki ilişkiler; Klasik Batı müziğinde kullanılan şarkı formları, çeşitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegro
formu, fü8, diğer tür ve biçimler. Geleneksel Türk Halk ve Sanat Müziği Ve Uluslararasl Popüler Müzikte biçimler.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasar|mı 2-2-3)

oğretim Teknolojisi ile Ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolo.jilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim
sürecindeki yeri Ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarınln belirlenmesi, uygun teknoloji
planlamasının yapllması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki Ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi
öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel

medya (VCD, DVD) gereçleri, bi|gisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarınln incelenmesi, çeşitli nitelikteki
öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet Ve uzaktan eğitim, görsel tasarlm ilkeleri, öğretim materyalierinin
etkinlik durumuna ilişkin araşt|rmalar, Türkiye'de Ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Özel Öğretim Yöntemleri l (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar Ve bu kavramlarln alan öğretimiyle ilişkisi, alanınln başta Anayasa Ve Milli Eğitim
Temel Yasasl olmak üzere yasal dayanaklarl, alan öğretiminin genel amaçları, kullanllan yöntem, teknik, araç-gereç
Ve materyaller. ilgali Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, V.b.). Ders, öğretmen
ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

vll. YARlYlt

Piyano v|l* (1-0-1)

Paralel üç|ü, altlll, onlu diziler ve kadanslarını çalma. Dizi, kadans ve arpej (dominant yedİlİ vb) çalışmaları. Değişik
teknikleri içeren uygun etütleri, orijinal tempolarına yakın olarak çalma. Önceki dönemde çalışılmaya başlanan
sonatların, diğer bölümlerinin de çahşılarak eseri tamamlama. Çalışılan eserleri değişik edisyonlardan inceleme ve
farklı yorumculardan dinleme. Her dönemden bir eser seçilerek oluşturulan repertuar| seslendirme. okul müziği
eşliklerive marş eşlikleri ile ilgili çalışmalar.
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Bireysel Çalgı Vll (1-0-1)

Keman: Teknik, bilgi Ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak pekiştirici çallşmalar. Yeni bir konumda

kalıcı ve geçişli olarak çalma, yay tekniklerini yeni konumda uygulama, öğrenilen konumlara ilişkin dizileri değişik

yay teknikleriyle çalma, spiccato yay tekniği, teknik ve müzikal becerilera kapsayan uygun ulusalve evrensel
eserler.

Viyola: V. pozisyonda kallcl Ve 1-11-1l1-1V-V pozisyon geçişli çallşmalar, düzeye ilişkin çift ses ve dizi çalışmaları,
ulusalve evrensel çoksesli solo Ve eşlikli eserleri seslendirme.

Viyolonsel: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak pekiştirici çalışmalar. Yeni bir

konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, farkll yay tekniklerİni yeni konumda uygulama, öğrenilen konumlara ilişkin

dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, spiccato yay tekniğini farklı konumlarda uygulama, teknik Ve müzikal

becerileri kapsayan uygun uIusalve evrensel eserler.

Kontrbas: Teknik bilgi ve becerilerin yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak uygulama. Yeni bir konumda kalıcı ve
geçişli olarak çalma, yay tekniklerini yeni konumda uygulama, farklı konumlara ilişkin dizileri değişik yay teknikleri
ile çalma, spiccato yay tekniğini öğrenilen konumlarda uygulama, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun

ulusal ve evrensel eserler.

8ağlama: Bağlama ve misket düzeni, bağlamanın çoksesli kullanımına yönelik alıştırma, etüt ve ezgiler.

Flüt: Teknik bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Çağdaş döneme ait eserlerin tanltlmı, seslendirilmesi ve
yorumlanması. Dünya flüt dağarc|ğlndan seçilen solo, düet Ve trio eserleri inceleme, ortaöğretim programlna

uygun okul şarkülarını ve İstiklal Marşınıçalma. Flüt eserlerinin üzerine transpoze çalışmaları yapma.

Gitar: Apoyando, tirando, arpe.j, bare, legato (çlkıcı-inici) ve süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto),

glisando teknikleri Ve bu teknikleri içeren teknik düzey paralelinde etüt Ve eserler, üç oktav tek ses diziler,
öğrencinin teknik düzeyine uygun pizzicato, tremolo, rasquado Ve golpe tekniklerini içeren allştürma Ve etütler,
Rönesans, Barok, Klasik, Romantik Ve Çağdaş dönemlerden eserler, müzikal Ve teknik sorunların giderilmesi içİn

etüt Ve eserler üzerinde teknik Ve müzikal çözümleme etkinlikleri.

Ve ölçülü bir özgüVenle kul|anma becerisini geliştiren allştürmalar; rezonans, tlnl, arallk, le8ato (bağll) no legato
(bağsız) söyleme, alt, orta Ve ü5t re8isterleri birleştiren çallşmalar. Türkçenin fonetik yaplsına uy
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Ud: ilköğretim kurumlarına yönelik çocuk şarkılarlnln icra edilmesi ve dağarclk oluşturma, ud icraslnl geliştİrici üst
düzey teknikleri gerektiren eserlerin icra edilmesi, en çok kullanılan 50 makamda repertuar oluşturma.

ses Eğitimİ-Şan: Teknik davranışların pekiştirilmesine yönelik allştırma Ve etütler (sIralı Ve atlamall seslerle legota,
staccato çalışmaları, 2'lik ve 1'lik değerdeki tiz seslerde rezonans ve vibrato çalışmaları). Öğrencilerin ses özellikleri
Ve teknik düzeylerine uygun etüt Ve eserleri çalma çalışmaları (klasik ve romantik döneme ait liedler, barok Ve

klasik döneme ait aryalar Ve piyano eşlikli halk türküleri ve okul şarklları örnekleri, eserlerin dönem özelIiklerine
ilişkin yorumlar ve uygulamalar). Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analiz alışkanlığı
kazandırma çallşmaları. Şan literatürünün tarihi gelişimi Ve bu eserleri yorumlama. Temel ses tekniği
problemlerine ilişkin kişiye özel ses alıştırmaIarı.

Koro Vl (2-2-3}

Konuşma ve şarkı söylemede, solunumu farklı dinamiklerde, tempolarda ve uzun süreli cümlelemelerde
denetleme ve tüm kasları gerilimden uzak, esnek, işlevsel biçimde kullanma becerisini geliştiren alışttrmalar;
solunum ve gevşeme çalışmaları. Sesin doğru yerleştİrilmesi, sesi tüm registerlerde doğru bir entonasyonla
kullanma ve hedeflenen kaliteye ulaştırılması için ses üretimini zihinsel olarak denetleme, sesi uyanık bir dikkatle



artikülasyon, doğru tonlama, vurgulama becerisini geliştiren alıştırmalar; söz gereçleri, tekerlemeler ve metinler
üzerinde çallşmalar. Müziksel duyarlllığı geliştİrme çallşmaları. Türk ve Dünya Koro Edebiyatından uygun eserler
üzerinde deşifre, seslendirme -yorumlama çalışmaları ve stil özellikleri konusunda bilgiler. İlk ve ortaöğretim
öğrencilerin seslerini eğitme, müziksel beğenilerini geliştirme, ses sağllğl Ve korunması konularında bilgi ve beceri
kazanma. Kendi kültürümüzün ve başka kültürlerin farkll müzik türlerini Ve stil özelliklerini yansltan geniş bir
repertuvar ta nıtlml.

orkestra / oda Müziği lll (1-2-2)

orkestra: orkestra ile ilgili, Çağdaş Türk Müziği ve Evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturma.

oda Müziği: Türk Ve dünya literatüründen uygun eserler. Solo eserlerin yanlnda düet, trio V.b. çalışmaları yaparak

birlikte ve uyum içerisinde müzik yapma.Sesini doğru kullanma ve sesin korunmasünın önemi. Oda müziği
gruplarını yönetme. Oda müziği dersinden elde edilen bilgileri ve kazanımları diğer müzik derslerine, diğer müzik
derslerinden elde edilen bilgileri ve kazanımları da oda müziği dersine transfer etme. Oluşturulan repertuar ile
konserler düzenleme.

Türk Müziği Çokseslendirme' (0-2-1)

Türk müziğinin dikey çok seslendirme yönünden temel özeIlikleri, Türk müziğinde dikey çok seslendirme
uygulamaları, Türk müziğinin yatay çok seslendirme yönünden temel özellikleri, Türk müziğinde yatay çok
seslendirme uygulamaları, Türk müziği eserleri üzerinde armonik yönden inceleme çalışmaları.

Özel Öğretim Yöntemleri ll (2-2-3)

Müzik eğitim ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulama; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları
düzenleme, ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve e|eştirme.

ilköğretim Ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarının incelenme, müzik öğretimi için yıl|ık, günlük,

dönemlik, ünite planlarl hazırlama, ilk Ve ortaöğretim müzik ders kitaplarlnl inceleme, planlı müzik dersi işleme ve
uygulama örnekleri, bireysel ve toplu çalışmalar, müzik çalışmalarınI ve etkinliklerini dinleme-izleme-eleştirme,
müzik eğİtiminde ölçme ve değerlendirme.

Bilimsel Araştırma Yöntemlef i (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanllş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine l|işk|n temel bilgiler,
bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma
modeli, evren Ve örnekIem, verilerin toplanmasl Ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel Veri toplama teknikleri),
verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri,
rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve
personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanlma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağl
rehberlik görevleri

Özel Eğitim* (2-o-2)

Özel eğitimin tanıml, özel eğitimle ilgilitemel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanl Ve tedavinin önemi,
engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim
bozukluğu olan, süregelen hastallğl olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği Ve h
bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen ço/c
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eğitimi, özel eğitime muhtaç çocuklarln ailelerinde göz|enen tepkiler, ülkem|zde özel eğitimin durumu, bu amaçla

kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl

düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem Ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür
etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontroIü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin
dersi nas|l bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yaplsını, oku|

müdürünün görevini nasıl yaptığünt ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi

çalışmalarını yansltan portfolyo hazırlama.

Vlll. YARlYlL

Koro ve Yönetimi (0-2-1)

Algılama (duyma) gücünü arttırıcı çalışmalar. Tek dağar uygulayan korolar. Yazma, okuma, tasavvur gücünü

arttırıcı çalışmalar. Karma dağar uygulayan korolar. Yaratma Ve örnekleri. Dağara alınacak yapltlarln seçiminde
dikkat edilecek hususlar. Müzik bilgıleri. Planlama ve örnekleri. Uygulama ile ilgili açıklamalar.stiller (tarz, üslup).

Çocuk korolarında kulak eğitimi. Müzik tarihinde stil açısından dönemler. Rönesans ve Barok dönemleri. Korolarda

çabuklaştırılmış eğ|tim. Klasik Ve romantik dönemler. Ana koroya uyum. Müzik eğitiminin önemi. Koro eğitim

fişinin düzenlenmesi. Çağdaş dönem. Koro müziği yönünden değişim özellikleri, genel yönetim ve kendi kendine
yönetim teknikleri Ve uygulama larl.

orkestra / oda Müziği ve Yönetimi (1-z-2}

Bireysel Ça18| Ve Öğretimi (1-o-1)

Keman:8. Ve daha yüksek konumlar, bu konumlarl kapsayan ileri düzeylerde allştlrma Ve etütlerin öğretimi.2 sesli
aralıklarln,3 Ve 4 seslİ akorların çalınma teknikleri. Pizzikato (ditme) tekniği Ve sol elle ditme, flajöle (flütsü, ıslıksı)
Vb. teknikler.4 teli kapsayan 3 oktav İçerisindeki ileri düzeydeki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma. "Keman

Öğretim Yöntemlerini" uygulama. Öğrenilen konumları kapsayan okul şarkıları, ulusalve evrensel ezgiler. Düzeye
uygun sonat yada konçertoIarl Vb. yapltlarl seslendirme. okul müzik eğitimidağarclğında kullanllacak parçalarl

seçme ve çalma.

Viyola: Çalgının sınıf içerisinde ve okul müziğinde kullanılabilirliği, genel sistematik egzersizler, gam ve arpej

çalışmaları. Uygun etüt, solo süİt Ve sonatlar, piyano eşlikli yapltlarln yanl sıra okul müziğinde kullanılabilecek
piyano eşliklIyapttlarla ilgili ça lışmalar.

Viyolonsel: Push Ve 7, pozisyon çalışılmaları. Viyolonselde dağarcık geliştirme. Viyolonselin eğitim müziğinde
kullanımı. Viyolonsel öğretimine yönelik çalışmalar.

Kontrbas: Tüm tonlarda üç oktav gam Ve arpejleri (yedilive dokuzlu, artmlş Ve eksilmiş akor arpejleri dahil)

çalışma. Çift sesleri çallşma. il8ili pozisyon Ve teknikleri içeren etütleri çallşma. J.s.Bach'ln çello 5üitleri'nden,
seviyeye uygun, bir bölümü çalma. Seviyeye uygun bir konçertonun tüm bölümlerini çalma.

Flüt: Nefes, nüans, dil hakimiyetini olabilecek en üst düzeye getirme ça lışmala rı.Demersseman/ J.Andersen op.15,
E.Köhler Op.33 Helf 1-1l metotlarında çalışmalar, 7 diyez,7 bemol'ün sonuna kadar tüm gamlarla ilgili çalınmalar.
J.J.Quantz, A.ViValdi, W.Gluck, konçertolarından herhangi birinin bir veya iki bölümünü çalma.

Klarinet: Temel teknikleri geliştirmeye dönük çalışmalar. Do Majör, La minör, Fa Majör, Re minör, Sol ,iör, Mi
minör, La Majör, si bemol Majör, Re Majör, si minör, La Majö
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bemol Majör, Fa minör, Re bemol Ma,iör, Sl bemol minör, Si Majör, Sol diyez minör, Fa diyez Majör, Re diyez

minör, sol bemol Majör, Mi bemol minörgamlar, A.Uhl 48 Etüden für Klarinette Ve P.Jeanjean Etudes

caracteristiques albümlerinden seçilen etütleri seslendirme. c.Saint-Seans sonate Ve R.schumann Fantasy Pieces

op.73'den uygun parçalar çalma.

Gitaİ: Gitarda çift ses gam çalışmaları ile teknik eksikleri giderme. Bireysel Çalgl Eğitimi (gitar) amaçlarlnı ve

ilkelerini eğitim müziğinde de kullanma, ilgili alışt|rma etüt ve eserlerle eğitsel alanda temel olacak prensipleri

kazanma, mevcut repertuarl bireysel gelişmeye bağlı olarak değerlendirme Ve zengİnleştirme.

8ağlama: okul Müzik Eğitiminde bağlama öğretimi Ve uygun dağarclk oluşturma.

okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlara (0-2-1)

okul öncesi müzik eğitiminin tanımlanması. Çocuklarln tüm gelişim alanlar|nl destekleyecek Ve bir amaç

doğrultusunda yapllacak yöntem Ve teknikler. Çocuğun kişilik gelişimini Ve sosyalleşmesini sağlayacak, duygularını
ifade edebileceği, yaratıcllığını destekleyebileceği müzik eğitim programları oluşturma. Çocuklar için müzik

öğretiminde uygulanabilecek özel yöntem ve teknikler.

Eğitim Müziği Besteleme (2-2-3)

Motif ve cümle yazma, çocuk şarkıları ve küçük şarkı formIarını inceleme, bu formlarda sözsüz ezgiler yazma,

prozodi kurallarl, sözlü şarkılar yazma, çalgl eğitimine yönelik allştlrma, etüt Ve ezgİ yazma çalışmaları.

Piyano Ve Öğretimi (1-o-1ı

Önceki dönemlerde yapılmış çalışmalar doğrultusunda çeşitli yaş gruplarına yönelik piyano öğretim metotları
örnekleri ve uygulamaları içeren çalışmalar, piyano literatürünün kapsamlı tanltlml, örneklerin incelenmesi,
piyano eseri veren Türk ve yabancı besteciler. Başlangıç metotIarlnl incelenerek güçlü ve zayıfyönlerini saptama.

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2}

Topluma hizmet uygulamalarlnln önemi, toplumun güncel sorunlarlnı belirleme ve çözüm üretmeye yönelik
projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyİcİ, konuşmacl yada

düzenleyici olarak katllma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli pro.jelerde gönüllü olarak yer alma, topluma
hizmet çal|şmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

oyun, Dans ve Müzik* (0-2-1)

Ritim, oyun, hareket ve dans ilişkisini kurarak müziksel oyunlar yaratma, müzikli çocuk oyunları, Türk Halk
Dansları, farklı araçlarla ritim çalışmaları, müzik eşlikli oyun Ve danslar.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2{-2)

Türk eğitim sisteminin amaçlarl Ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısl,
yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve
işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5) Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın
okuldaki öğretmen, öğretim elemanl Ve uygulama öğrencisi taraflndan değerlendirilmesi, değerlendirmeler
doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

r,,D

h h
,t

;iğ1

22 /22

lt F.k.

ij,


