
Ders Kodu De15 Adl T+u UK

EMB1Oı Eğitim Bilimine Giriş 3+0 3 5

GNKıol Atatürk ilkeleri Ve ink|lap Tarihi l 2+o 2 2

GNK103 Türkçe l: Yaz|ll Anlatlm 2+o 2 3

GNK107 Bilgisayar l 2+2 3 5

GNK105 Yabanc| Dil l 3+0 3 5

oÖA1o1 okul Öncesi Eğitime Giriş 3+0 3 4

3+0 33

oöA105 Psikoloji 2+o 2 3

Toplam Kredi 2o+2 27 30

ı.YARlYlt DERs PLANl

KAsTAMoNu üıııivınsirgsi

Eğıtım Fakültesi / okul Öncesİ Öğretmenliği [Lİsans]

D

Ders Kodu Ders Adl T+U Ul( AKTs

EM8102 Eğitim Psikolojisi 3+0 3 5

GNK102 Atatürk ilkeleri Ve ankllap Tariha ll 2+0 2 2

GNK104 Türkçe ll:sözlü Anlat|m 2+o 2 3

GNK106 Yabanc| Dil ll 33+0 5

GNK108 Bilgisayar ll 32+2 5

2+0 2 4

oÖA1o2 Anne-Çocuk sağllğ| ve ilkyardım 3+0 3 6

Toplam Kredi 77+2 18 30

2. YARlYlt DERs PLANl

Ders Kodu T+U

EMB201 Öğretim ilke Ve Yöntemleri 3+0 3 4

GNK201 Eğitim sosyolojisi 2+o 2 3

oÖA201 Anne-Çocuk beslenmesi 2+0 2 4

oÖA2o3 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim l 3+0 3 4

oÖA2o5 YaratlclllkVeGeliştirilmesi 2+2 3 4

oÖA2o7 Çocukta oyun Gelişimi 2+0 2 3

oÖA209 seçmeli l 3+0 3 4

6NK209 Girişimcilik 2+2 3 4

Toplam Kredi 79+4 2L 30

3.YAR|Ylt DERs PLANl

Ders Adl T+u UK AKTs

EM8202 Öğretim Tekn. Ve MateryalTasarlml 2+2 3 5

GNK202 Türk Eğitim Tarihi 2+o 2 4

oÖA202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ll 3+0 5

oÖA2o4 çocuk Edebiyatl _z:,2i\. 32+o

a+o /"'!ğlrı \ s

ıro{^12fr-.d'_\oÖA208 çocuk Ruh sağlığl

4.YARlYlt DERs PLANl

ıta

AKTs

oÖA1o3 insan Anatomisi ve Fizyolojisi

GNK110 Eğitim Felsefesi

Ders Adl UK AKTs

Ders Kodu

3

0Ö4206 Matematik Eğitimi

,lu



oöA210 Dra ma 2+2 3 4

Toplam Kredİ |7+4 19 3o

Ders Nodu Ders Adl T+U uK AKTs

5lnlf yönetimi 2+oEM 8301 2 4

EMB308 okul Deneyimi 1+4 3 6

6NK301 lstatistik 2+0 2 3

oÖ8o1 Beden Eğitimi Ve oyun Öğretimi 2+2 3 3

oö$03 Müzik Eğitimi l 21,+2 2

oÖA305 Fen Eğitjmi 2+2 3 4

oÖ$o7 Özel Öğretim Yöntemleri l 2+2 3 4

oÖA309 Görsel sanatlar Eğitimi 2+2 3 4

Toplam Kredi ı4+!4 30

Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB302 Ölçme Ve Değerlendirme 3+0 3 4

EMB310 Özel Eğitim 2+o 2 4

6NK302 BilimselAraştlrmaYöntemleri 2+o 2 3

GNK304 Toplu ma Hizmet Uygulamalarl I+2 2 3

oÖA3o2 Özel Öğretim Yöntemleri ll(Alan Bilgisi) 2+2 5

oöA3o4 Müzik Eğitimi ll )+) 3

004306 Materyal Geliştirme 2+2 3 5

oÖA3o8 Etkili iletişim 3+0 3 3

Toplam Kredİ ı7+8 2| 30

6.YAR|Ylı DERS PIANl

Ders Adl T+U uK AKTs

3+0 3 5

EM8403 Öğretmenlik Uygulamasl l 92+6 5

oÖA4o1 Anne-BabaEğitimi 2+0 2 5

oÖA4o3 Araştlrma Projesi l 'r,+2 2 4

GNK401 seçmeli l 3+0 3 4

oÖA4o5 seçmeli ll 2+o 2 3

Top|am Kredi 13+8 17 30

7.YAR|YlL DERS PIANl

Ders AdlDers Kodu T+U UK AKT5

EM8402 Türk Eğitim sistemi Ve okulYönetimi 2+0 2 4

EMB406 Öğretmen lik Uygulamasl ll 2+6 5 9

oÖA4o2 ilköğretime Hazlrhk Ve ilköğretim Prog. 2+0 2 3

oÖA4o4 Araştlrma Projesi ll I+2 2 4

ü1!ç
3

22+0

3+00ÖA406 seçmeli lll

oÖA408 seçmeli lV

Toplam Kredi ı2+8 16 !: .//}9;.: -, ,,

8.YARlYlt DERS PLANl
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t
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5.YARlYlt DERS ptANl
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3

3

Ders Kodu

EMB401 Rehberlik

-.:,..,



ooA2o9

ooA4o5

oöA4o6

ooA4o8

GNI..4oı

Seçmeli I

Çoculiiuk ve Ergenlikte U},um Sorunlan

Çocuk Haklan

seçmeıi II

Okul Öncesinde Çoklu Zeka Uygulamalan

Eıken Çocukluk Döneminde Ka},naştuma Eğitimi

seçmeli III

Vuımalı Tartım ve Ezgi Çalgıları / OrffYöntemi

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişim ve

Eğitimi

seçmeli Iv

Okul Öncesi Dönemde Öğıetmen, Anne-Baba, Çocuk

İliştjleri

Üstiin Zek6|ı Çocuklann Eğitimi

§eçmeli I

Aile Dan§manlüı

Duygusal Zeka ve Duygusal Gelişim

Diksiyon

3

3

3

o

o

o

o

3

3

2

3

DERsLERiN ALANLARA GöRx DAĞILIMü

GENEL,l,()PL\]!I

T U K AKl,s s

\29 5o t54 z40 |79

KISALTMAI,ARı T: Teorik, U: Ulgıılama, tJtr( Ulusal K-redi, S:Saat, AKTS: Awupa lGedi Transfer Siştemi.

oKULÖNcEsi öĞRİTMENLiĞi usANs PRoGRAMt DERS İÇERiKrERi

I.YARML

Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-o-3)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye'de ve Dünya'da erken çocukluk ve okul önce§i eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri,

önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de okul

önce§i eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğıetmeninin

özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlannın çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve

eğitsel ortam özellikleri, okuı önce§i eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (a-o-g)

İnsan vücudu ve işleyişi hakkrnda temel biğileı, merkezi ve periferik sinir sistemi, haıeket si§temi, duru ortan Ia!i, dolaşım

rilmesinin o-si§temi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin si§tem, üreme sistemi, bu si§teJıfleriı

6 yaş dönemindeki önemi

Psikoloji(z-o-z)

uniwısiteıi
ı/ıı

2

o



Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanlan (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji

kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeki ve kuramları,

dulum ,ı.e algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranlşlar, güdülenme, heyecan, sar.unma mekanizmaları.

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi I (z-o-z)

Ia\,İamlar, tanrmlar, ders yöntemleri ve kaynaklann tanımı, sanayi DelTimi ve FraDslz Dewimi, osmanlı Devleti'nin Dağılşı
(XIx. Yüz}al), Tanzimat ve lslahat Fermanı,I. ve II. Meşİutiyet, TrablusgarP ı€ Balkan savaşlan, I. Dünya savaşı, Mondtos

Ate§kes Antl§ma§ı, witson İlkeleri, Pari§ Konfeİansı, M. Kemal'in sarrısun'a Çık§ı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi,

t lusal Kongr€let, Mebusan Meclisinin Açıl§t, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilatı Esasi IGnunu, Düzenli Ordunun

Kuruluşu, t. İnönü, Il. İıönü, Kütahya-Esk§ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taaruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki

antlaşmalar, tozan Antlaşması, salianatın Kaldınlması.

Türkçe I:Yazılı Anlatım (2-o-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dil aıasındaki temel falklar. Aılatrm: yazılı ve sdzlü anlatım;

öznel anlatım, nesnel anlatlm; para8raf; paragraftürleri (giriş-gelişme-sonuç paragİaflan). Metnin tanımü ve metin türleri
(bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarhhk, amaçlılık, kabul edilebilirlik,

durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (1azılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı 1azma

aşamaları (konu, konunun §ınırlandırılması, amaç, bak§ açısı, ana ıe 1an düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama,

kAğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, kanr, ilan/ Iek]am, tutanak, ral»r, resmi yazılal, bilimsel yazılar)

üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalşınalar ve yazma uygulamalan; bir metrıin özetini ve planını çıkalma; yazılt

uygulamalardaki dil ve anlatım yanlüşlarını düzeltme.

Yabancı Dil I (3-o-3)

Bu de§, üniversite öğıencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar

yarat arak, dilin işlekliğini artıncı alıştırmalar verilerek, dilin gerçk iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin

dilsel ve iletişimsel yetileıi geliştirilecek ve yabanq dil yeterlikleri artrnlacaktır.

Bilgisa}"r I (2-2-3)

Bili§im tekoolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları,

elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki

etkileri ve eğitimdekiyeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlan.

Eğitim Bilimine Giriş (3-o-3)

Eğitimin temel kavramlan, eğitimin diğeı bilimlerle ilişkisi ı,e işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik,

politik temelleri), eğitim bilimiıin tarih§el gelişimi, 21.}üzr,ılda eğitim biliminde yönelimlel, eğitim biliminde araştırma

}öntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğtim si§teminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin

özellikleri, ciğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ıe gelişmeler.

II.YARML

Anne-Çocuk sağlığı ve ill}ardım (3-o-3)

Anne-çocuk sağlığınln tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlğınıı durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk
gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, o-6 yaş çocuklannın fizikel gelişimi (diş,

boy, kilo) ve takibi, o-6 1aş çocuklarında görülen çocuk hastahklan (ishal ve solunum yolu enfek§iyonları, bağ§ıklama ve

döküntülü hastalıklar, paraziter enfekiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşm dönemlerine göre sağlık

soıunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaıalanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim }utüüa vb. durumlarda

öğretmenin yapması gereken illryardım.

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi II (z-o-z)

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

u

toplumsal yaşalışın düzenlenmesi, ekonomik alanda 1,apılan yenilikler. ı9z3-r938

lık.

k

ai ııfıı



sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçıhk, laiklik, Devrimcitik, Devletçilik, Milliyetçilik)

Bütünleyici ilkeleı.

Türkçe II:Sözlü Anlatım (2-o-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma beceıisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini
kullanma); iyi bir konuşmanrn temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (r,ıırgu, tonlama, dunklama; ditsiyon vb.).

Hazırlrkrz ve hazrrhklı konuşma; hazırlür konuşmanın aşamalan(konunun seçimi ve sınırlandrnlması; amaç, bakş açısı, ana

ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(kaışıhlıJı konuşmalar,

söyleşi, kendini tanltma, sorulan yanrdama, Flbaşı, doğum, ba}ram v.b. önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla

konuşma, § isteme, biliyle 8örüşme/röportaj yapma, radyo ve televiryon konuşmalan, değşik kültür, sanat programlanna

konuşıuacı olaıak katılma v.b.). Değişik konularda hazrrlıksrz konuşma yapma, konuşma ölnekleri üzerinde çalşmalar ve sözlü

anlatım uygulamalan, konuşmalardaki dil ve anlatrm yanl§lannı düzeltme.

Yabaİrcı Dil II (3-o-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükJeri her tüı]ü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve

yazma becerilerini belilli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlalacak biçimde tasarlanmıştıI. Bu de§te öğrencilerin 'Yabancı Dil
I" dersinde kazandıkları bilgi ve bece lerin bir üst seviyeye çıkart ması hedeflenmelidiı. Bu yap ırken ilgi çekici bağlamlar

yaratrlmasrna, dilin işlekliğini artırıcı alştırmalar yaprlmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla

öğrencilerin dilsel ve iletişirnsel yetileri ile yabancı dil }rterliklerinin artınlmasına özen gösterilmelidir.

Bilgisalar II (z-z-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavrarnlaı, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri,

bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın fomatlar, deıs yazılrmlannıı değerlendirilrnesi ve seçimi, uzaktan eğitim

uygulamalan, ve tabanı uygulamalan, bilgisayaı ve internetin çocuklar/gençler üzeıindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Eğitim Felsefesi* (2-o-2)

Felsefe ve eğitim ansındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanlmı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımtar (idealizm, realizm,

pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, 1eniden kurmacılık, varoluşçuluk,

oluşturmac ık), eğitim felsefesi akımlarrnın Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve ç2ğdaş eğitim

§istemleri.

Eğitim Psikolojisi 0-o-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenıne ve gelişim ile ilgili temel kavıamlar, gelişim özellikleri
(bedensel, bilişel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etki]eyen faktöIler, öğrenme kuramlarr, öğrenme kuramlannın

öğıetiıı süreçlerine yansımaları, etkili öğrenıne, öğrenmeyi etkileyen faktör]er (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve

bu faktörlerin sınlfiçi öğretim sürecine etkisi).

III. I,ARIYIL

Anne-Çocuk Beslenmesi (2-o-2)

Beslenmenin tanrmr, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değelleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren

kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararlan, çocuklarda beslenme sorunlan, o-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi

dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazflanmasında sağlık ve temizlik kurallan.

Erken Çocukluk Döneminde G€lişim I (3-o-3)

o-8 1aştabilişel gelişim, bilişsel gel§im kavramlan ıe kuramlan (Piaget, Vygots§), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili
oluşturan sistemler, dilin nörclojik ve fizyolojik teme]leri, o-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve

olumsuz etkenler, dilin işleü ve dil ile düşünce arasındaki il§ki, iki dillilik.

Yaratlcılık ve G€liştirilmesi (2-2-3)

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaütıcı düşünme}i açıkla}an

zekA ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcıhğın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, ,\€ 4

,l,.l
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etmenler, yaratıcı problem çözme süIecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcıhhn gelişiminde eğitimin rolü,

okul öncesi dönemde çocuklann yaratıcılıklannı geliştirme, öğretmen adaylannın keıdi yaratıcılıklannı keşfetme]eri ve

geliştirmeleri.

Çocukta or!n G€lişimi (2-o-2)

O}unun tarihse] gelişimi ve o1ııı kuramlan, oyın ile ilgili temel kavramlar, erkeı çocukluk döneminde o1ıın ve çocuğun
gelişimine bağlı oyıın aşamalan, ulumsuz dar'ran§lann o}un ortamında eğitimi, farklı kiiltürlerde oyun, Türk kültüründe oyun

ve o1uncak.

Eğitim sosyolojisi* (2-o-2)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dallan, eğitim sosyolojisinin tanımı, lopsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin

toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunlann eğitim

sistemine etki§i, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çeıre ilişkisi, okul ve şiddet.

öğretim ilke ve Yöntenteri (3-o-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğrctim ilkeleri, öğretimde planh çal§manın önemi ve yararlan, öğretimin

planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğletim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikıeri,

bunlann uygulama ile ilişkjsi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırrnada öğretmenin görev ve

sorumluluklan, öğretmen yeterlikleri.

Alan Seçmeli I (3-o-3)

(Der§in kur tanımı programrn sonunda verilmiştir.)

Girişimcilik (z-z-3)

Disiplinlerarası bir bakş açısı ile girişimcilik ve yenilikçilik, yenilikçilik bazlı gir§imcilik, biı iş fikrinin başarılı bir işe

dönüşmesi, girişimcinin özellikleri, girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve bolııtları, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine

yol açan altyapı koşullan, gir§imciliği etkileyen çeıre faktörleri ve girişimcilik çeşitleri, iş planlannıı hazıılanması, Türkiye'de

girişimciliğin özendirilmesinin önemi, küçük §letmelerin kuruluşlan ve kuruluş yeri seçimi, gir§imcilik öyküleri, giıişimcilikte

örnek olay incelemeleri, gir§imcilikle ilgili proje sunumlan.

IV. YARIYIL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (3-o-3)

o-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gel§im, kişilik gelişimi, ahlak gel§imi, cinsel gel§im ile ilgili kaııamlar, özellikIer ve

kuramlar.

Çocuk Edebiyatı (z-o-z)

Dünya'da ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplanyla tanışmanın önemi ve okuma

kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yaptlannı işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlannda

bulunması gereken özelliklerin(tasanm, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Nitelik§iz çocuk kitaplannın örneklerle

gösterilmesi ve bunların çocuklann gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkileriıiı tartışılması. Öğretmen adaylaıının,

okuduğu-incelediği kitaplann yaş gruplanna göre çocuklaıa uygunluğunun ve buılanı çocuklann hangi gelişimlerine katkı

sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çşitli yazınsal tüIlerirı(destan, ıtlasal, şiir, öykü, roman,

v.b.) ve dilsel gereçlerin(salışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katlolannın belirleımesi.

Matematik Eğitimi (3-o-3)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi

dönemde matematikel düşünmenin gel§imi ı,e geliştirilmesi ile ilgili farklı 1,aklaşımla

öğretilmesinde eğitim programlannda dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, b16ı1^

öncesinde kazandınlabilecek temel matematiksel kavlamlar (salı sayma, çokJuk, doğal sayılarla

kavramlar, temel geometrik şekillerü.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

e1, öl j]e ilgili
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Çocuk Ruh Sağlığı (3-o-3)

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağhğının tarihsel gel§imi, ruh sağhğı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayaı

bireylerin özellikleri, çocuklarda görüleı dawanrş ve ulum pıoblemlerinin lkekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma

(enürezis), dşkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, ttrnak },eme, saldır8anlık, kıskançlık, tikler, inatçıhk, uyku bozukluklan,

beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat ekikliği ve hiperaktiüte, okul korkusu, hırszlık, yalan söyleme] tan§ı ve tedavi§i,

aile içindeki özel durumlann (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

Drama (z-z-3)

E$tsel drama teriminin tanlml ve anlamr, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-o},rın, Drama) farkı,

çocuklarla drama uygulamalannın tarihçesi, eğitsel dramanın yaplsı ve uygulanma aşmalan, eğitici dİamanln yaş 8ruplanna ve

uygulama alanlarına göIe srnıflandınlmasl, eğitsel dıama ortaml ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikıer, eğitsel

dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alaıtın eğitim amaçlanna uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneuerin
geli§tirilmesi.

TüIk Eğitim Tarihi* (2-o-2)

Tiilk eğitim tarihinin, eğitim olgusu aç§ındaı önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.

Türk Eğitim Devıimi r: Dewimin tarihs€l arka planı, felsefi, diişünsel ve politik temelleri. Tüık Eğitim Deı,rimi 2: Tevhid-i

Tedri§at Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim DeVrimi 3:

Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim si§teminin dayandığı

temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen okulları. Üniversiteleİ ve öğretmen yeti§tirme. Yakın

dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Ta§anmı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğrctim teknolojilerinin özellikleri, öğrctim teknolojilerinin öğretim sürecindeki

yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfin teknoloji ihtiyaçlannın belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve

yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç bo},utlu materyaller geliştirilmesi öğretim gertçlerinin geliştirilme§i (gl§ma
yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlan, slaİlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler),

eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendililmesi, internet ve uzaktan eğitim, 8ör§el

tasanm ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlilı durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin

kullanım durumu.

V. YARIYIL

Beden Eğitimi ve o1un oğretimi (2-2-3)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve gıup

etkirtlik]eri, antreman o1unlan (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, ku\,ı€t, esneklik gerektiren

o1ınlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı o1unlar (ip, top, çMSBer, kurdele vs.),

sınıf o}unla n (eğitsel o1ıınlar, dikkat gel\tirici, dululan geliştirici, küçük kaslan geliştirici o}unlar), ritmik etkinlikler ve

müzikli o1unlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptınlabilecek haleketler ve bunlann
öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.

Müzik Eğitimi I (1-2-2)

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgılann tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tarhm

çalşmalan, ses arahklan, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici

işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı «iyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dilte ve deşifre glşmalan, şlik
çal8ısı eğitimi.

Fen Eğitimi (2-2-3)

Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlannı ve bilimsel düşünme becerilerini öğreime eri, bu

tekniklere göre etkinlik ve materya

Görsel sanatlar Eğitimi (2-2-3)

u univ?rğh6i

l hazırlama, ulgulama, okul önce§i eğitinı programlannda fen
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sanahn tanımı ve işleü, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat

eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim eıtelerine göıe çocuk ıesmi ve özellikleri, saılat eğitiminin okul öncesi

çocuğuna kazandıtdıklan, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknik]eri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

İstatistik* (2-o-2)

istatistiğe giriş ve istatistikte temel kal,ramlar; betiİrısel istatistik (merkezi 1ığlrna-yaylma ölçüleri), wıen palametrelerinin

kestirilmesi (standart hata ve güven aralıklan); korelasyon kavraml ve alternatifkorelasyon teknikleri; hipotez testleri, karaİ

verme; fark testleri; ki-kaıe (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon §lemleri; paket

programlar ile veri analizi r€ alternatifplogramlal.

sınıfYönetimi (2-o-2)

Sınıfyönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıfiçi iletişim ve etkileşim, sınıfyönetiminin tanrmı, sınıfyönetimi ka!,ramının sıoıfta

disiplini sağlamadan farklı yanlan ve özellikleri, sınıfortamrnı etkileyeı sınıfiçi ve sınıfdrşı etkenler, sınıfyönetimi modelleri,

sınıfta kumllar gel§tiıme ve uygulama, sınlfi fiziksel olarak düzenleme, sınıfta iŞterımeyen davranşlann yönetimi, sınıfta

zamatrın yönetimi, sınıfor8aniza§yonu, öğr€nmeye uygun olrımlu bir snf ortamr oluşturma (örneklel ve önerilel).

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Okul öncesi eğitim programrnda amaçve kazanımlar, etkinliklerinin planlaıması, 1ılhk, günlük ve etkinlik planlannın

hazırlanması; eğitim programlannın değeılendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamlan, materyal kullanımı,okul öncesi

eğitimde kullanılabilecek öğIetim yöntemleri, aile katılımı.

okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenio bir dersi §lerken dersi nasıl düzenlediğni, dersi

hangi aşmalara btildüğünü, öğİ€tim yöntem !,e tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandlğlnr,

dersin yönetimi için ve sınıfin kontrolü için öğretmenin nelel yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci

çalçınalannı nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun öryüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaPtlğmr ve okulun

içiıde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul denelmi çal§malannı yansıtan portfo§o hazırlama.

VI. YARIYIL

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

okul öncesi eğitim ortamlannrn incelenmesi, okul öncesi eğtimde kullanllabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi(drama,

oyıın, şrkı, örnek olay, gösteri, gezıgözlem, hik6ye, soru-cevap, tart§ma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce

hazırlanmş öğretim uygulamalannın izlenmesi, mikro öğretim uygulamalan.

Müzik Eğitimi II (2-2-3)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, o-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul

önce§i eğitim pıogramındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna ulgun repertuar oluşturma, çocuk şarkılanııın
tanttımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklanna şarkı öğretme teknikleri, okul

öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müik
eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

Materyal Geliştilme (2-2-3)

Okul öncesi çocuklanna yönelik çeşitli eğitici araçlan (kukla, dolgu o1uncaklar, yap.boz vb.) tasarlama, geliştirme ve

değerlendirme.

Etkili İletişim (3-o_3)

Kişileraıasl iletişimin tanıml; iletişim modeli, iletişim unsurlan ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişiıni

engelleyen etkenleı (kaynak, kanal, alıcı, vb.), itet§imi kolaylaşhran etkenler, duyguların ilet§imde ıolü ve

iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikiat edilmesi gere

uygulamaları.

ken önemli hus

BilimselAraştırma Yöntemleri (2-o-2)
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Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel

araştırrrıann yap§ı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleı, problem, araştlrma modeli, evren ve örneklem,

verilerin toplanmaşı ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analüi,

yorumlanmasr ve raporlaştınlması.

Topluma Hizmet Uygulamalan (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarınrn önemi, toplumun güncel sorunlannı belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama,

panel, konferans, kongre, sempoz},üm gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal

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

yöDelik temel bil8i ve becerilerin kazanılması.

Özel Eğitim* (z-o-z)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedaünin önemi, okul öncesi

eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel

engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hasta]ığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite

bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocuklann özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocuklann o1ıın yoluyla eğitimi, özel

eğitime muhtaç çocuklann ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve

kuruluşlar.

Ölçme ve Değerleırdirme b-o-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeıi ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kaııamlar, ölçme aıaçlannda

bulunması istenen nitelikIer (güveniılik, geçerlik, kullanşlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçlan ve özellikleri, geleneksel

yaklaşlmlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlş tipi testler, çoktan seçmeli testleİ, eşleştirmeli

testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çokyönlü tanlmaya dönük araçlaı (gözlem, göıüşme, performans değerlendirme,

öğrenci ürün dosyası, araştırma kAğıtlan, araştılma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendilme, tutum ölçekleri), ölçme

sonuçlan üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleı, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı

geliştiIme.

lTI. YARIYIL

Anne-Baba Eğitimi (2-o-2)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gel§imi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleıi, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve

pğeleri, Türkiye'de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğIenme§i, yetişkin

psikolojisi-yetişkinlik evıeleri, aile kurarnlaı; okul öncesi eğitimde aile katılımı.

Araştırma Projesi I (ı-2-2)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşiüi konularda bilimsel aıaştuma pıojesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalşmalan
raporlaştlrma.

Rehberlik (g-o-s)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psiko§ik danşma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri,

gel§imi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleıi, servisleı (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler,

okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanlma teknikleri, rehber-öğretmen §bir|iği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Öğretmenlik Uygulaması I (2-6-5)

Uygulama okulunda birgün içinde yapılacak işleri belirleme, biıgünlük plan hazırlaına(planın gerektirdiği ortam, materyal ve

ölçme araçlannı hazıılama), haarladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışlan

},önetme planı hazırlama, ulgulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldu

pordolyo hazıılama

Alan seçmeli II (2-o-2)

(Dersin kur tanımı prcgramın sonunda \,,e lmiştir.)
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Genel Kültür Seçmeli (3-o-3)

(Dersin kur tanımı programın §onunda verilmiştiİ.)

VIIl. YARIYIL

ilköğretime Hazırlık ve ilköğretim Pİogramlan (2-o-2)

Okula hazıf bulunu§luğun tanımr ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler,ilköğr€time hazırlığn bolııdan (fiziksel, sosyal,

duygusal, bilişsel, dil, öz bakm becerileri), okula hazır bulunuşluk yeteıliliklerinin kazandrnlmasına yönelik etkinlikler

hazırlaına, ilköğretim programlannın özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile kaşılaştınlma§ı, okul öncesindeki okuma-

yazmaya hazıılık becerileri ile iğili etkinlikler hazrrlama, okul önce§i dönem çocuklannın ilköğretime hazır bulunşluRannı
değerlendirme 1,öntemleri.

Araştırma Projesi Il (ı-2-2)

Alaştırma Proje§i l dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan)pıojenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştınlması ve

sunulmaşı.

Türk Eğitim si§temi ve okul Yönetimi (z-o-z)

Türk eğitim si§teminin amaçlan ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim si§teminin yapEı, yönetim

kuramlan ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğıetim ve işletmecilikle ilgili işler, okula

toplumsal katılım.

Öğİetmenlik Uygulaİnası II (2-6-5)

Heı hafta bir günlük plan hazıılama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemau ve uygulama

öğıencisi tarafindan değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yaprlmasr ve tekrar uygulama yapılması,

pordolyo hazırlama.

Seçmeli III (3_o_3)

(Dersin kur tanımr programın sonunda verilmiştir.)

seçmeli ıV (2-o-2)

(Dersin kur tanımı programın sonunda veıilm§tir.)

sEçMELi DERSLER VE KUR TANIM[-ARI

AInN BiLGiSi SEÇMELi DERSLERi

sEçMELi I

1. Çocukluk ve Ergenlikte U}um Sorunlan

Erken çocukluk döneminde fiziksel özellikler ve etkileyen etmenleı, Erken çocukluk döneminde züinsel özellik]eı ve etkileyen

etmenler, Erken çocukluk döneminde sosyal-duygusal özellikler ve etkileyen etmenler, Eıken çocukluk dönemi sorunlan,

Ergenlik dönemi fiziksel özellikleri ve etkileyen etmenler, Ergenlik dönemi zihinsel özellikleri ve etkileyen etmenle!, Ergenlik

dönemi sosyal-duygusal özelliRer ve etkileyeı etmenleı, Ergenlik dönemi sorunlan

z. Çocuk Haklan

Birey olarak çocuğa bakış, Çocuklarda duygu§al gelişim, Bireln kendini gerçekleştilme aşmalan, Eııensel ahlak ilkeleri,

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi, Ailede çocuk haklan, Okulda çocuk hakları, Çocuk istismaıı ve ihmaline gir§,

taııımlar, Fiziksel iŞtismar ve etkileri, Cinsel istismar ve etkileri, Duygusal istisnıar ve etkileri, ihmal ve etkileri, istismar ve

ihmalde sosyal hizmetin önemi, İstismar ve ihmalin adli yönü

sBçMELi n

r. Okul Öncesinde Çoklu ZekA Uygutamalan
1
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Z€kaya ilişkin çalışmalann tarihçesi, Belıi başlı zeka testlerinin gözdeı geçirilmesi, Çoklu zekA kuramınıı tarihçesi, Çoklu zeka

kuramının felsefesi ve ilkeleri, Herbir zekA türünün ayrıntılı ola.ak taıırrması ve u},gulama örnekleri, Çoklu zekA Kuramına

dayalı bir eğitim ortamrnm oluşturulma§ı, Çoklu zekA Kuramına dayalı uygulama ömekleri

2. Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştrma Eğitimi

Kaynaştırma ile ilgili temel kaıTamlal, ilkeler, Amaçlar, Ka}.İıaştıIma türleri, Kaynaştırmanın başansını etkileyeı etmenler:

Öğretmen, diğerbireyleI, ilgili araştırmalar, Kaynaştırmanln başan§ını etkileyen etmenler: Program, yöntem ve tekniklel,

eğitim ortamı, Kaynaştrrmanrn başansrnı etkileyen etmenler: Destek hizmetler, aile ve profesyonellerle işbiıliği, Özel

gereksinimli çocuğu kaynaştırma sınıfiııda gel§imsel olarak destekleme, Engelleri oİadan kaldırma: Sorun giderici proje

tasaılama

SEÇMELİ III

ı. vurmalı Tartlm ve Ezgi Çalgılan / orffYöntemi

Vurmalı tartım ve ezgi çalgrlann hem okul öncesi öğretmenliği programı hem de okul öncesi çocuklar için miizik eğtiınindeki

yeri ve önemi, Vurmalı tartım ve ezgi çalgılarının tanltılması, sınıflandınlması, kullanılması, Öğretim yöntemleri, kendi

olanaklarımızla wrmalı tartım ve ezgi çalgılarının yapılması, Okul öncesi çocuklar için !,rırma]ı tartım ve ezgi çalgılan
dağarcığının oluşturulması.

z. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Cinsel G€lişim ve Eğitimi

Cinselliğin sosyolojik ve biyolojik temelleri, Psikoseksüel gelişim teorileri, Cinsel kimlik ve cinsel rol, Cinsel daıranşlar,

Çocuklukta cinsellik, Drgenlikte cinsellik, Cinsel eğitimin temelleri, Çocuklukta ve ergenlikte cinsel eğitim

sEçMELi IV

ı. okul Öncesi Dönemde Öğretmen, Anne-Baba, Çocuk il§kileri

Ekolojik teori, İşleıns€l teori, Baganma teorisi, Erken çocukluk döneminde kişiler arası il§kiler, Öğretmen - anne baba il§kileri,

Öğıetmen-çocuk il§kiteri, Aıne-baba çocuk il§kileri, Bu ilişkileri etkileyen etmenler

z. Üstün Zek6lı Çocukların Eğitimi

Üstün zekAlı çocuklann tanısı, Eğitim programl, Eğitimi,iIkeleri,Özel öğretim yöntemleri, Üstün zekAlı çocuk]ann ailelerini

bilinçlendiıme süreci, Üstiin zekAlı çocukları yönlendirme çahşmalan

CENEL KÜLTÜR SEÇMELi DERSLERi

sEÇMELi

l. Aile Dan§manlığı

Aile tipleri, Aile içi ilet§im, Ailenin, çocuğun gelişimi ve eğitimindeki önemi, Ai]e destek programlan, Çocuk yetiştirme

tutumlan, Aile içi şiddet ve çocuk üzerine etkileri, istismara uğramış çocuk ve eğitim, Suçlu çocuklar ve aile, Qlşan çocuklar

z. Duygusal ZekA ve Duygusal Gel§im

ZekA kavraml ve beynin yap§ı, Beyinde sağ ve sol küreler, Yarahcıl* ve gel§irni, Yantıcllık sürecinin aşmalan, Yaratıct]lğı

engelleyen etmenle!, Yaıatıcı bireln özellikleri, Yaşlara göre dulgulann gelişimi, Sosyal deneyimler ve duygusal gelişim,

Saldırıya yönelten duygular, Saıunma ve kaçmaya yönelten duygular, Seündiren duygulaı, Geri bildirimler, takdirlel, Sa!.unma

mekanizmaları, Duygusal zeke ve empati, Sosyal ve duygusal öğrenmeler

3. Diksiyon

Türkenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imlA, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı u

İi §

a

'i 
ı| 3l

güzel konuşmala yardımcı teknikler
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