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Ders Kodu Ders Adl UK AKTs

EM8101 Eğitim Bilimane Giriş 3+0 3 5

2+o 2 2

GNKı03 Türkçe l: Yazıll Anlatlm 2+0 2 3

GNK105 Yabancl Dil l 3+0 3 5

GNK107 B]lgisayar l 2+2 3

sÖA105 Uygarllk Tarihi 2+o 2 3

söAlOı temel Matematik l 2+o 2 2

sÖA103 Genel Biyoloji 2+o 2 3

sÖA1o7 Genel Coğrafya 2+0 2 2

Toplam Kredi 2o+2 27 30

Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB102 Eğitim P5ikolojisi 3+0 3

GNK102 Atatürk ilkeleri Ve inkılap Tarihi ll 22+o

GNK104 Türkçe ll: 5özlü Anlatlm 2+o 2 3

GNK106 yabancl Dil ll 3+0 3 5

GNK108 Bil8isayar ll 2+2 3 5

soA102 Temel Matematik ll 2+o 2 4

soA104 Genel Kimya 2+o 2 3

söA106 Türk Tarihi Ve Kültürü 2+o 2 3

Toplam Kredi l8+2 t9 30

Ders Kodu Der5 Adl AKTsT+U UK

EMB201 Öğretim ilke Ve Yöntemleri 3+0 3 4

GNK201 BilimselAraştlrmaYöntemleri 2+o 2 3

GNK203 Felsefe 2+0 2 3

GNK205 Türk Eğitim Tarihi 2+o 2 3

sÖA2o1 Türk Dili |:ses Ve Yapı Bilgisi 32

soA203 Genel Fizik 2+0 2 3

söA2o5 Müzik 1,+2 2 3

sÖA207 Beden Eğitami Ve spor Kültürü 1,+2 2 2

sÖA2o9 Fen ve Teknoloji Lab. Uyg.-l 0+2 1 2

GNK209 Girişimcilik 2+2 43

Toplam Kredi 15+5 392L
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Ders Kodu Ders Adl T+u UK AKTs

EMB202 Öğretim Tekn. Ve MateryalTasarıml 2+2 3 4

6NK206 sosyoloji 2+o 2 2

sÖA2o2 Türk Dili ll: cümle Ve Metin Bil8isi 2+0 2 2

sÖA204 çocuk Edebiyatl 2 22+o

sÖA2o6 TürkiyeCoğrafyaslVe.]eopolitiği 3+0 3 3

sÖA2o8 sanat Eğitimi 7+2 2 2

sÖA21o Fen ve Teknoloji Lab. Uyg-.2 o+2 1 4

söA212 Müzik Öğretimi 1,+2 2 3

sÖA214 Beden Eğt. Ve oyun Öğretimi 7+2 2 4

söA216 Güzel Yazl Teknikleri 7+2 2 4

Toplam Kredi 15+ı2 27 30

Der5 Kodu Der5 Adl T+U UK AKTs

EMB301 slnlf Yönetimi 2+o 2 4

sÖ§o1 Fen ve TeknoIoji Öğretimi l 3+0 3 5

sÖ§o3 ilk okuma Ve Yazma Öğretimi 3+0 3 4

sÖBo5 Hayat Bilgisi Öğretimi 53+0 3

sÖ$o7 Matematik Öğretimi l 3+0 3 5

söA309 Drama 3 4

sÖA3u Erken çocukluk Eğ|timi 2+0 2 3

19 30

Ders Kodu De15 Adl T+U UK AKTs

EMB302 Ölçme Ve Değerlendirme 3+0 3 4

EMB308 oku l Deneyimi I+4 3 6

GNK302 ToplumaHizmetUygulamalarl 1,+2 2

sÖ$o2 Fen Ve Teknoloji Öğretimi ll 3+0 3

sÖA304 Türkçe Öğretimi 3+0 3 4

sÖA3o6 sosyal Bilgiler Öğretimi 3+0 3 4

sÖ$o8 Matematik Öğretimi ll 33+0 4

Toplam Kredi 17+6 20 30

Ders Kodu T+U UK AKTs

EMB401 Rehberlik 3+0 3 5

EMB403 Özel Eğitim 2+0 4

EM8405 Öğretmenlik Uygulamasl-| 2+6 5 9

sÖA4o1 Görsel sanatlar Öğretimi !+2 2 3

sÖA4o3 cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatl 2+o 2 3

sÖA407 Çevre Eğitimi 2+o 2 3

sÖA4o5 seçmeli 2+o 2 3

Toplam Kredi 14+8
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Ders Kodu Ders AdI T+U UK AKTs

EMB402 Türk Eğitim sistemi Ve okul Yönetimi 2+o 2 4

E M 8406 Öğretmenlik Uygulamas|-ll 2+6 5 9

GNK402 ilköğretimde Kaynaştlrma 2+0 2 2

GNK408 Etkili iletişim 3+0 3 4

sÖA402 BirleştirilmişslnlflardaÖğretim 2+o 2 3

sÖA404 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 2+o 2 3

sÖA4o6 Trafik ve ilkyardlm 2+o 2 3

EMB408 seçmeli 2+o 2 2

Toplam Kredi 17+6 3020

soA4o5

EMB4o8

Uygulamalı Resim

Talom Sporları

Koro Çalışmalan

Bilim Tarihi

Eğitimde Bilgisa},ar Ulgulaması

Gıdalar ve Sağlıklı Beslenme

Ülkeler Coğrafi,ası

İlköğretimde Öğrenme Güçlükleri

Diksiyon

Mesleki İngilizce

Dinamik ve Etkileşimli ortamda Matemaük

Yetişkin Eğitimi

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansrmasr

Eğitimin sos}"l ve Kültürel Temelleri

Eğitim Hukuku

İnsan KalnaRan Eğitimi ve Yönetimi

Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Uygulamalan

Eğitim ve l(alkınma

Eğitimde Yeni okur Yazaİlıklar

Uzaktan Eğitim

Eğitim Felsefesi

Seçrneli

Seçmeli 2

2
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DERSLERiN A_LANI-ARA GöRE DAĞILIMI

GENEL TOPI-AM

T U UK AKTs

r36 46 159 240 182

KISALTMALAR: T: Teo k, U: Uygulama, UK: uusal Kredi, s:saat, AKTS: Aı,İupa Kredi Transfer sistemi.

DERS içERiIa.ERl

I.YARItlL

Temel Matematik I (2-o-2)

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, salı sistemi kurma, doğal salılar, değişik tabanlı

sa}daİ, tam sa)alar, tİilünebilme kurallan, "EKoK" ve "EBoB" kalTamlan ve uJgulamalan; oran, oranh, bileşik orantı

kaıramlan ve uygulamalan, reel salılar, üslü ve köklü çokluklar, kaıtezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, §lem kaııamlan ve

bunlann grafikle gösteıimi, denklik ve sıralama bağıntılan, aynk örtüleı ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi,

grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mudak sapma, standart

sapma).

Genel Biyoloji (2-o-2)

Canlı ve cansız farlo, canlılann çşitliliği, hayanlar, bitkileı, mikrooıganizmalar, tek hücleliler, mantarlar, canlılann yapı§ı,

hücreleı, kahtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.

UygaIlık Tarihi (2-o-2)

Uygaılık kavramı ı,e bu kavramla ilgili olan temel kavramlann tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi deürlerde hem

fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değ§im sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın

ortaya koyduğu uygarlıklann incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mı5ı1, Uzakdoğu, Hint, Oıta Aınerika (Astek-İnka

Medeniyetleıi), orta Asya Bozkır Uy8aİlıklan ve Bah Uygarlğ(Avnıpa, Amerika).

Genel coğra&a (2-o-2)

Coğrafoanın konusu ve ilkeleri, coğrafua biliminin temel kawamlan, coğrafuanın diğer bilimler ansındaki yeri, tarihi gelişimi,

coğla&a öğretiminin amaçlan, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sularvb.) hakkında genel bilgi, bu si§temle! ve

gelişim özellikleri, evr€n ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçlan, harita

kullanma uygulamaları.

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi l (z_o_z)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynaklann tanımr, Sanayi Devrimi ve Fransız DeıTimi, Osmanlı Devleti'nin Dağıl§ı
(XIX. Yüzjal), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trabiusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondıos

Ate§kes Antlaşması, wil§on İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi,

Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisiııin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-l Esa§i lGnunu, Düzenli ordunun
Kuruluşu, I. İnönü, ll. İnönü, Kütahya-Esk§ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki

antlaşmalar, lpzan Antlaşma§ı, saltanatın Kaldınlması.

TüIkçe I: Yazılı Anlatlm (z-o-z)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dil arasındaki temel fark]aı. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatrm;

öznel anlatım, nesnel anlatım; 1nragraf; paragraftiirleri (giriş-gelişme-sonuç pamgraflan). Metnin tanımı ve metin türleri
(bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları Oağlaşıktık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik,
dururnsallık, bilgisellik, metinler arası il§kiler). Yazılı anlatım (yazılı kom

aşamalaıı (konu, konunun srnırlandınlması, amaç, bakş açısr, ana ve yan

kAğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/

4ll4

pozisyon: serbest yazma, planlı 1a

düşüncelerin belirlenmesi; yazma

reklam, tutanak, rapor, resmi ılar)
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kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (ıurgu, tonlama, duraklama;

Hazıılıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamalan(konunun seçimi ıe sınırlandünlmasr; a

ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni vazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri

sö},leşi, kendini tanıtma, sorulan yanıtlama, },ılbaşı, doğum, balram v.b, önemli bir olay kutlama, yol ta
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üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalşmalar ve yazma uygulamalan; bir metnin özetini ve planını çlkarma; yazıh

uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlannı düzeltme.

Yabancı Dil I 6-o-3)

Bu ders, iinivesite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri heı türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanm§tır. Bu derste ilgi çekici bağlamiar

yaratılarak, dilin işlekliğini artıncı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde tullanımı gösterilerek öğrencilerin

dilsel ve ilet§imsel yetileri geliştiıilecek ve yabancı dil yeterlikleri atınlacaktır

Biğisayar l (z-z-3)

Bil§im teknolojileri, yazılım ve donanrm ile ilgili temel tavramlar, genel olarak işletim si§temleri, kelime işlemci programları,

elektronik tablolauE programlan, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bil§im teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki

etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlan.

Eğitim Bilimine Giriş (3-o-3)

Eğitimin temel kavramlan, eğitirnin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, p§ikolojik, ekonomik,

politik temelleri), eğitim biıimiıin tarih§el 8elişimi, 2ı.yüzr,ılda eğitim bilirninde yönelimler, eğitim biliminde araşhrma

yöntemleri, Türk Milli Eğitim sistemiııiı yapsı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin

özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Il. YARIYıL

Temel Matematik II (2-o-2)

Cebirse] ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadeleıin çarpanlarrna a}Tılması, cebirsel ifadelerde işlemleı,

denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonlann grafikleri.

Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şkiller, bunlann alan ve çevreleıi, cisimler, bunlann alan ve hacimleri, şlik ve benzerlik

kaııamları, dik üçgen, Pisagoı Bağıntsı, dik üçgende metrik bağrntrlar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri,
t gonometrinin temel kavramlan, doğıu ve çEMBerin analitik irrcelenmesi.

Genel Kimya (z-o-z)

Maddenin özellik]eri; etkileşimlel, elementler ve bileşikler, çözeltilerve karışımlaı; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon

bileşikleri, zehirli karbon bileşiHeri, fiziksel ve kimyasal değ§ikliRer, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme,

yaşamın kimyasr, kimlıasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimteri; kara şekilleri ve

hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

TürkTarihi ve Kültürü (2-o-2)

Tüık KültüıTarihinin gelişim eıreieri, geçmişten günümüze Türk Devletlerive toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri;

Tüıklerin İslamiyet'i kabulü, kültürde ve uygarhk alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar

faaliyetleri arasındaki ilişkiler.

Atatürk İlkeleri ve inkllap Tarihi Il (2-o-2)

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

toplumsal yaşalışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan 1cnilikIer. ı923-ı938 döneminde Türk dış politikası, Atatüİk

sonrası Türk dş politikası, Türk Devriminin ilkeleri: (cumhuriyetçilit, Halkçılık, laiklik, Devrimcitik, Devletçilik, Milliyetçilik).

Bütünleyici ilkeler.

Türkçe II;Sözlü Anlatım (2-o-2)

Sözlü dilin ve södü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma beceri§inin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini



konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yaPma, radyo ve televizyon konuşmalarl, değişik kültüI, sanat progmmlanna

konuşmacr olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örne}Ieri üzerinde çalşmalar ve sözlü

anlatrm uygulamalan, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarrnı düzeltme

Yabancı Dil II (3-o-3)

Bu ders, üniveEite öğrencilerinin kendi alanlannda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanm§trl. Bu delste öğIencilerin "Yabancı Dil
I" dersinde kazandıRarı bilgi ve becerilerin bir üst §eviyeye ç*artrlması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar

yaratılmasına, dilin iş]ekliğini artıncı al§tırmalar 1apılmasrna, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasrna ve bu yolla

öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterlikleıinin alttrılmasına özen gösterilmelidil.

Bilgisayar II (z-z-3)

Bilgisayaı destekli eğitim ile ilgili temel kawamlar, öğeleri, kuıamsal temelleri, yanrlan ve sınırlrlrklan, uygulama yöntemleri,

bilgisayar destekli öğretimde kullanrlan yaygrn formatlar, derc yazrlımlannın değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim

uygulamalarr, veri tabanr uygulamalarr, bilgisayal ve intelnetin çocuklar/gençler üzerindeki o]umsuz etki]eri ve önlenmesi.

Eğitim Psikolojisi (3-o-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanıml ve işlev]eri, öğrenme r.e gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri
(bedensel, bilişsel, du}gusal, §o§yal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktöIleI, öğrenme kuramlan, öğrenme kuramlannın

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

bu faktörlerirı slnıf içi öğretim süıecine etkisi).

lII. YARIYIL

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi (z-o-z)

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dil bilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olaylan,

Türkçenin ses özellikleri; yabancr sözcükle n Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükJer;

sözcük öbekleri, sözcüktürleli, eylem, ad, belirteç, önad, adıl, bağlaç, tak, ünlem. TüIkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem

yapma ekleli, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin tüIleri, kalıplaştırma.

Genel Fizik (2-o-2)

Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuwet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makine]er; momentum; yer küre ve uzay

sistemleri; yeı kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıl,ılar. Isr ve Sıcaklrk: rsınrn kaynaklan,

ya)alma§ı, yahtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Yalılması: ışık kalnakları, maddelerden geçişi,

yaylması, yansıma, al.rralaı, krnlma, merceHer, göz ve görme, göz kusurları, optikaraçlaı. Ses: meydana gelişi, yayılması,

özellikleri, yalıtımı, kaydl. Elektrik: elektriksel kuwetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akmı, diİenç ve değişken

direnç, ohm kanunu, elektrik santralle , elektrik eneiisinin naHi ve kullanımı.

Müzik (i-2-2)

atletizm teme

genel bilgi.

l teknikleri ve kurallarr, spoıve sağlrk, spor ve sos}al ha}at, sporve yaşarn, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar kkında
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Müziğin temel bileşen]eri, temel müzik bilgileri; ıota bilgisi, müzikte aıalrk kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcğ
oluşturulması; TüIkiye'de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgl öğıetimi,toplu

çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yalatıcılığı geliştiımede müziksel işitme.

Beden Eğitimi ve Spor Kültüü (1-2-2)

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğıetim birinci kademe çocuklarının motorgelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için
egzersizleı hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, döniişler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-

gereÇ ve malzemeleri, özellikleri, serbestjirnnastilr alıştırmalalı, bireysel ve eşlijimnastik egzelsizleri, araçta ve a.açla yap an

alıştrrmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük}"şanüda egzersiz esnasında sakathklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilkyardım,

Fen ve Teknoloji laboratuvar Uygulamalan I (o-2-1)



Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuvarln önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmalan,

laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilirnsel süreç becerileri ve nasıl kazandınldıklan, deney çeşitleri. İtköğretim I.

kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlannln değerlendirilmesi)

Bilimsel Aİaşttrma Yöntemleri (2-o-2)

Bilim ve temel kaı,ramlaı (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarüine ilişkin temel bilgiler, bilimsel

araştırtııanın yapısı, bilimsel yöotemler ve bu yöntemlere ilişkin faıklı göri\ler, problem, araşhrma modeli, evren ve örneklem,

verilerin toplaüması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplaına teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi,

yorumlanması ve ra!ıorlaştınlması.

Türk EğitimTarihi' (z-o-z)

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

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

Tedrisat IGnunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk ğtim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3:

Iarma eğitim ve kızlann eğitimi, Yazl Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandlb

temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yükek Öğretmen okullan. Üniversitelef ve öğretmen yetiştirme. Yakıı
döDem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Öğretim ilke ve Yöntemleri (3-o-3)

Öğıetimle ilgili temet kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planh çal§manın önemi ve yararları, öğretimin

planlanması (ünitelendirilmiş },ıllık plan, günlük plan ve etkinlik örneHeri), öğrenrne ve öğretim stratejileri, öğIetim yöntem ve

teknikleri, bunlann uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleİi, öğretim hizmeünin niteliği[i artfmada öğretmenin görev ve

soıumluluklaıı, öğretmen yeteIlikleri.

Felsefe* (z-o-z)

Felsefe ile ilgili temel kavramlat, felsefe ve bilim, felsefenin çalşma alanlan ve sosyal bilimler içiıdeki rolü, başlıca felsefi

akımlar; Türkiye'de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi peıspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi,

eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi,çağdaş felsefe akımları.

Girişimcilik (z-z-3)

Disiplinlerarası bir bakş açrı ile girişimcilik ve yenilikçilik, yenilikçilik bazlı gir§imcilik, bir § fikrinin başnlı bir iş
dönüşmesi, girişimcinin özellikleri, gir§imcilik olgusunun faıklı yönleri ve boJutlan, girişimcili$n oluşmasrna ve gel§mesine

yol açan altyapı koşullan, gir§imciliği etkileyen çevre faktöılerive girişimcilik çeşitleri, § planlannın hazırlanması, Türkiye'de

gir§imciliğin özendirilmesinin önemi, küçük işletmelerin kuruluşlan ve kuruluş yeri seçimi, girişimcilik öyküleri, girişimcilikte

örnek olay incelemeleri, girişimcilikle ilgili proje sunumlan.

IV. YARIYIL

Türk Dili Il: Cümle ve Metin Bilgisi (2-o-2)

Türkçede eylem gtılan ve bunlann anlam baklmudan incelenmesi; sözcük öbekleri; Tülke'de cümle türleri; basit cümle,

birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birlşik cümte; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede

belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalannın özellikleri; metin glşmalan (metnin seçimi, metnin yaş

grubuna göre güçlük deıecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

Çocuk Edebi},atı (2-o-2)

Dünya'da ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evlesinde, nitelik]i çocuk kitaplanyla tanışmanın önemi ve okuma

kültürü edinm§ düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlannı işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlaıında

bulunrnasr gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplannın öıneklerle

gösterilmesi ve bunlann çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartlşı|masl. Öğretmen aday)arının,

okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunlarrn çocukların hangi gelişim

sağlayacağnın belirlenmesine yönelik çahşmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal,

v.b.) ve dilsel gereçlerin(saü,ışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocuklann gelişimlerine olan katkılannın belir
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Türkiye coğrafoası ve Jeopolitiği (3-o-3)

Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve j eostratejik durumu ve özelliReri, matematiksel konum özellikleri, özel

konum özellikleri (komşular), ülke gruplan özellikleri (siyasi, askeri, ekonomit, kültüıel organizasyonlar). Türkiye'nin fiziki

özellikleri(iklimi, hidrografik özellikler, topıak }apı§ı, bitki örtüsü), şosyo-ekonomik özellikleri (ıüfus, yerlşimi, tanm,

ormancılık, halıancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

sanat Eğitimi (1-2-2)

Düünce tarihi ve fel§efede Şanat kuramlanna bak§, sanat alanın<la bilgi ve deneyimlerin kuraİn§al ve u}gulamalı yönünü

kalrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda elştirel düşünme, dğeılendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat

kuıamlannı yoıumlama, sanatın eğit§el işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini al,ırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden

farnl disiplinlere ait yapıtlan okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar haklonda bilgi ve yaşantılar

edinme, yaratıcıhk kawamı, }€ratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.

Fen ve Teknoloji Laboratuvan Uygulamalan tI (o-2-1)

İlköğIetim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütiilmesi ve deıey sonuçlannın

değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney

örnekleri, grup çalışmalan.

Müzik Öğretimi (ı-2-2)

Müziköğretimyöntemveteknikleıi,notaöğretimiteknikle,ritmvemelodidenyalarlanarakorfçalgılanylaçocuklariçin

şarkılann düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, o}ıın, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-

estetik ilişki§i ile müziksel beğeninin getiştiıilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinleıle ilişkilendi lmesi, İlköğretim

müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamalaıı.

Beden Eğitimi ve o1ıın Öğretimi (1-2-2)

Ilköğıetim Beden Eğitimi deısi (r-5. Sınıflar) öğletim pro8ramıyla ilgili kuramsal yapı (progıamın yapsı, temel beceriler,

programın te!ıel unsurlarl, sınıflara göre kazanımlaİ, öğIetim yöntemleri, sınıfyönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim

birinci kademe Beden Eğitimi Dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı,glışma planları, ölçme araçlaıı hazırlama ve

uygulaıııa), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk danslan ile ilgili örnekler, oyıınun tanrmı ve genel özellikleri, o}un öğretimi.

Güzel Yazı Teknikleri* (ı-z-z)

Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harileri ve

}"zıl§ yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazllış yönleri, nkam ve i§aretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle

bit§ik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik ü. yaz ar, uygulama çahşmalan,
düzgün ve okunaklı yazı uygulamalan.

Ögretim ıeknoıoliıeri ve Materyal Tasanmı (z-z-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kawamlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojileriniı öğretim sürecindeki

yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfin teknoloji ihtiyaçlannın beliılenmesi, uygun tekno§i planlamasının 1,apılması ve

yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç bor,üıtlu materyaller geliştirilmesi öğretim ger€çlerinin 8eliştirilmesi (çaı§ma

yapraklan, etkinlik tasarlama, tepe8öz saydarnlan, slaltlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, biğisayar temelli gereçler),

eğitim 1nzılımlannın incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçleriniı değerleıdirilmesi, İntelnet ve uzaktan eğitim, görsel

tasanm ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Tüılıjye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin

kullanım durumu.

Sosyoloji* (z-o-z)

sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin

tarihsel gelişimi, Türkiye'de ve dünyada önemli sosyologlaı, sosyolojinin diğerbilirnter ile ilişkisi; sosyal gruplar

sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sos1,olojik açıdan eğitim, eğitim toplum

toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin §osyolojik açıdan rol ve sorumluluk]an,

hareketlilik, ştatü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma
8/|4
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V.Y.ARIYlL

Fen ve Teknoloji Oğretimi l (3-o-3)

Fen bilimleri ve fen eğitimine ili§kiı temel kavramlar. Fen, teknoloji, biIimsel bilgi ve biliın§el yörıtemin özellikleıi, fen ve

teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çewe ilişkileri, fen alantrıa yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen

öğıetiminin Türkiye ve Dünya'daki tarihs€l gelişimi, 1apılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel geli§im ve fen eğitimi,

ilköğretim Fen pro8ramrnrn özellikleri ve diğer derslerle itişkisi, bili!İ§el süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

ilk okuma ve Yazma Öğretimi (3-o-3)

Dinleme, lıonuşma, görsel okuma ve görsel suıu; okuma-yazma öğrenme alanlan tanım ve süreçleri ile öğrenme alanlan

arasındal.j itişki, Tüıkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilk okuma ve yazma öğTetimine etkisi; ilk okuma ve yazma öğretiminin

amaç ve ilkeleri, birinci sınıföğıetmeninin ve öğrtıcilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazma öğr€timinde verimsizlik-

başnszlık nedenleri, ilk okuma ve yazma öğİetiminde kullanılan araç-8ereçleı(özellik ve etkileri, bu aıaçlann seçimi,

oluşturulması ve kullanımı); ilk okuma ve yazma öğıetiminde uygulanan yöntemler (tanımlan, özellikleri, sınrflandınlması,

uygulamala.ı, yöntemlerin üstünlük ve sın!İlılık]arı); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleıi, aşamalan ve

uygulaması), se§ temelli cümle yönteminin aşmalan doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamalan.

Hayat Bilgisi Öğretimi (3-o-3)

Hayat Bilgi§i der§inin amaç, kaıram ve içriği, Türkiye'de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gel§imi ve diğeı ülkelerdeki Hayat

Bilgisi dersi yaklaşırnları. Hayat Bilgisi öğretim ploglamının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi,

programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim

beceril€ri, öğIetim stratejileri, öğİetim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanlmına il§kin çahşmalar-örnekler,
Hayat Bilgi§i öğretiminde kagıak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğtimi, Hayat Bilgisi

Programina il§kin örnek uygulamalaı ve sınıfiçi etkinliklerin değerlendirilmesi.

Matematik Öğretimi I (3-o-3)

Matemaük öğıetiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik

öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileıi; ilköğretim matematik programınm kapsamı, amacı ve özellikleri;

belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme,

temsiller, iletişim, akll yürütme, p.oblem çözme (stıatejileı, aşmalar, prob]em türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma,

çocukta sal,ı kavramının gel§imi (salına öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, a},ırma, ka§ılaşhrma,

denklik, azhk, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal salılann oluşumu ve yapısal özellikleri; Aİitmetik işlemler, ilköğretim

matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıföğretim programındaki ilgili konular, kazanrmlar ve bunlara uyguıı etkinlik öınekleri.

Drama (2-2-3)

Eğitsel dnma teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-O}un, Drama) faü,
çocuklaıla drama uygulamalannrn tarihçesi, eğitsel dlamanın yapısı ve uygulanma aşmalan, eğitici dramanın yaş gruplarına ve

uygulama alanlarına göre sınıflandrnlması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel

dramanıı değerlendiıilmesi, uygulandığı alanın eğiüm amaçlanna uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin

geliştirilmesi.

Erken Çocukluk Eğitimi (2-o-2)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye'de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri,

önemi veyararlaıı, okul öncesi e$time temel olan görüşleı ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de okul
öncesi eğtimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin

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

eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

slnıfYönetimi (2-o-2)

Sınıfyönetimi ile ilgili temel kaı,ramlar, sınıf içi ilet(im ı,e etkilşim, sınıfyönetiminin tanımı, sınıf

disiplini sağlamadan farklı yanlan ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıfdışı etkenler,
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sınıfta kurallaı geliştirme ve uygularna, sınıfi fizikel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranşların yönetimi, sınıfta

zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıfortamı oluşturma (örneklel ve öneriler).

Vt. YARIYIL

Fen re Teknoloji Oğretimi U (3-o-3)

Kaitam gelişürme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgılan ve kavıamsal değişim, öğretim modelleü (probleme dayalı

öğIenme, prcje tabanlı öğrenme, işbirlğine dayalı öğıenme, öğr€nme döngiisü yaklaşımı, çoklu zeka kuramınırr fen öğIetiminde

kullanmı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirne: gelenekel ve alternatifölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem,

görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosya§ı vb.), Fen ve teknoloji öğıetim programına il§kin örnek

etkinlik geliştirme ve sunma.

Türkçe Öğr€timi (3-o-3)

Türkç€ öğıetiminde kullan abilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, koıuşma, görsel okuma ve sunu,

anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçliik]erinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve

hikaye edici metinlerin öğretimi, metinlel arasr okuma ve yazma; metinleıden anlam kurma, metinlerle iğili sorular ve türleri;

okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlt okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri;

okumaııın amaçlan, türleri ve kurallan; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; ilköğretim Türkçe

programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamalan.

Sosyal Bilgiler Öğretimi (3-o-3)

Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bil8iler alarıının temel amaçlan ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık,

Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki ye ve tarihçesi, Sosyal Bilgilel Öğretim

progıamlnın incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöıtem, teknik ve

materlaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan haklan ve değeıler eğitimi, Türkiye ve

diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından öınekler ve kıyaslamalar.

Matematik ÖğIetimi II (3-o-3)

Kesi eı, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamlan, kesir modelleri, denklik, kaşılaştırma, srralama,

kesirlerle §lemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanrmlanna uy8un örnek etkinlikler, Geometri,

çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, z ve 3 boyutlu geomet konulan ve bunlann öğretimi, plo8ramda bulunan 8eometri
Lıazanımlarrna uygun örnek etkinlikler, Ö|çme ve ölçü|er, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, bo}ut, alan, hacim, zaman ö§mleri,
tartma, panlarımlz, programda bulunan ölçme kazanlmlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler,

programda bulunan veri kazanrrnlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-

değerlendiİme yöntem ve teknikleri.

Topluma Hizmet Uygulamalan (r-z-z)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlannı belirleme ı,e çözüm üretmeye yönelik projeleı hazulama,

panel, konferans, kongre, semporyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı 1ada düzenleyici olarak katılma, sosyai

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarakyer alma, topluma hizmet çahşmalannrn okullarda uygulaımasına
yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Ölçme ve Değerlendirme (3-o-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kaıramlar, ölçme aıaçlannda
bulurırrası istenen nitelikleı (güvenirlik, geçerlik, küllanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme aıaçlan ve özellikleri, gelenek§el

yaklaşımlara dayalı olan araçlaı (yaz ı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğıu-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testleı, eşle§tirmeli

testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlaı (gözlem, görüşme, perfoımans değerlendirme,

öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtlan, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendiIme, tutum ölçekleri), ölçme

sonuçları üzerin

geliştirme.

de yapılaıı temel istatistiksel işlemler, öğİenme çtkttlannt değerlendirme, not verme, alanı ile

n$,
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Öğretmenin ve biı öğrencinin okuldaki birgününü gödemleme, öğretmenin birdersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi

hangi aşmalara tıiildüğünü, öğİetim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladğını, derste ne tür etkinliklerdeı yaraılandğını,

dersin yönetimi için ve sınüfin kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nas bitirdiğini ve öğrenci

çalşmalannı nasıl değerlendirdğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görwini nasıl yaptrğını ve okulun

içinde yer aldğı toplumla il§kilerini inceleme, okul denelmi çal§malannı yansıtan portfolyo hazırlarna.

VII. YARIYIL

Gdrsel Sanatlar Öğretimi (ı-2-2)

Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklanna göre öğrencilerin

gelişim düzelni §aptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafiktasanmı, tek§til tasanmı, mimari tasanmve

geleneksel tasanmlan uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla göNel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla

öğrenme ve yaratıcılğın gel§imi.

cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı* (z-o-z)

cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyah'nın gelişimi, cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca

yazınsal tiirleı; bu türler€ ilişkin öğr€tici ömek]er iizerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyederinden yaansal

türlere ait ömek]er. metin çözümlemesi.

Alan Seçmeli (z-o-z)

(Dersin kur tanımı programın sonunda verilm§tir.)

Çevre Eğitimi- (2-o-2)

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, b€sin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşm ve kaşılıklı yaşma,

yaşamrn de!"mı, toprak "biome"lan, enerji akrşı, maddeniı dolaşımı, nüfus art§ı, ekolojik etki, erozyon, ormanlann yok olması,

kentsel çeıTeleı, davraıış kirliliği, çvre kiılenmesi, bataklıklarve atrk su, duyarlr insanlann tepkisi, çeweyle ilgili karaı verme,

toprakve su kaynaklan ve bunlann yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakş, ekolojik konu ve sorunlar, çevre

duyarlılğı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalşmalar, kurum ve kuruluşlar.

Rehberlik G-o-3)

Temel kaıramlar, öğrenci kişilik hizmeüeri, psiko§ik daışma ve rehberlğin bu hizmetleı içerisindeki yeri, rehberlifu ilkeleri,

gelişimi, psikolojik daışma ve rehbeıliğin çeşitleri, servisleı (hizmetler), teknikler, öİ8üt ve personel, alandaki yeni gelişmeler,

öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen §birliği, öğretmenin yapacağı ıehberlik görwleri.

Özel Eğitim* (z-o-z)

Özel eğitimiı tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeleı, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedaünin önemi, engele

bakşla ilgili taıihsel yaklaşırn, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olaı,
süİe8elen hastalĞı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat ekikliği ve hiperaktiüte bozukluğu olan, oti§tik ve üstün

yetenekli çocuklann özellikleri ve eğitinıleri, farklı gelişen çocuklann o1ıın yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocuklann
ailelerinde gözlenen tepkileı, ülkemizde özel eğitimin duıumu, bu amaçla kurulmuş kuıum ve kuruluşlar.

Öğretmenlik Uygulaması I (z-6-5)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, birgünlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve

ölçme araçlannı hazırlama), hazırladğı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen daı,ıanışlan
yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma,
pordolyo hazırlama.

VIII.YARmL

Birleştirilm§ §ınıfl arda Öğretim (2-o-2)

Birleştirilm§ sınıfkavramı, birleştiriimiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştiril

sınıflarda öğretim programının yaprsı, birleştirilmiş sınıflarda sınıfyönetimi,

sürecinin planlanması ıe değerlendirilmesi.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgi§i OğIetimi (2-o-2)

Temel kalramlar (din-kültür-ahlak), miislümanlığın temel ilkeleri, i§lamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi,

ilköğretim I. kademe 4-5. sınıfDin Kültürü ve Ahlak Bilgi§i ÖğIetirn prograınının incelenrnesi(kazanlm, içerikyöntem, v.b.).

Trafik ve İlkyaİdım (2-o-2)

Uıaştıİma politikalan ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kenİ içi ulaştırmada $ğdaş ulaşrm yaklaşınılan, trafik sorunu ve

çözüırıleri, trafikle il8ili temel kurallar ve kawamlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitiıni ve etkinlikler, kazalar ve

il§ardım, il§ardımın temel ulgulamalan, hasta ve yarah ta§ınn teknikleri, pansuman ve safgür, dokü ve or8an bağ§ı,

kanamalar, yaralanmalar, yanıkve doıma, zehirlenmeler, ha}ııan ısırma ve sokmalan, şok, boğulmalaıda il§ardım.

Etkili iletişim (3-o-3)

K§ileıarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurlan ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişileıarası iletişimi

engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaşuran etkenler, duygulann iletişimde rolü ve kullaıılması,
ilet§imde ghşma ve önIenmesi, öğı€nci, tiğretmen, veli ilet§iminde dikt<at edilmesi gereken önemli hususlar, ilet§im
uygulamalan.

İlköğr€timde Kaynaştırma (z-o-z)

Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma öğıencilerinin özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınrftaki durumlan,

diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğIetim durumları; ka}naştrrma uygulamalarında öğretim programlan, programın

amaçlan ve uygulanması; kaynaştırma programmln bireyselleştirilmiş eğitim programlan ile desteliİenmesi; ka},!ıaştırma

eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yan zamanlı ve tam zamanlı ka},ııaştırma uygulamalan ve değerlendirme.

Türk Eğitim sistemi ve okul Yönetimi (2-o-2)

Türk eğitim sisteminin amaçlan ve temel ilkeleıi, eğitimle ilgili yasal diizenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapı§ı, yönetim

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

toplum§al katılım

Öğretmenlik Uygulaması lI (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazıılanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğr€tim elemanı ve uygulama

öğrencisi tarafindan değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultıı§unda düzeltmelerin yaprlmasr ve tekrar uygulaına yapılması,

portfolyo hazırlama.

Meslek Bilgisi seçmeli (2-o_2)

(Dersin kur tanımı progıamın sonunda verilmjştil.)

ALAN BİLGisİ sEçMELi DERSLERİ :

Uy8ularrıalı Resim

Resim sanatrnın temel kavıamlan ve resim teknikleri. Temel Tasanm çalşmalan. Karakalem, sulu boya, yağlı boya, baskı resim

çal§malan.

Takım sporlan

Takım sporlan ne demektir? Başlıca takım sçıorlan: Basketbol, voleybol, hentbol, futbol; Takrm spo anıın her birine özgü o1ıın

kurallan; O1un sahasıyla ilgili bilgiler; Teknik ve taktik öğretim; Genel antrenman bilgileri.

Koro Çalşmalan

Ses ve nefes çal§malan. Diksiyon çal§rnaları. Toplu söyleme ve çalma etkinlikleri. Şarkı dağarcıhn

Çalışmalann sergilenmesi.

Bilim Tarihi

ln zen8ın
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Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklanndan bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (AIap, Hora§an, Selçuk, Endüliis, Osmanlı)

dönemlerinde bilim. Bu dönemleıde ve Rönesanstan bu yana "batıda" Astıonomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim

dallannın gelişmesi. 2o. yiizü,ı] bilim ve tekno§i dewimleri.

Eğitimde Bilgisayar Uygulaması

Eğitimde bilgi§ayar kullanrmrnrn kısa bir tarihi. Bil8i§aya. destekli eğitime genel bir bahş. Bilgisayar destekli eğitimin amaçlan,

avantajlan, dezavantajlan, bir sistem olarak bilgisayar, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar yazılımlanna genel bir bak§, eğitim

yazılımları, eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi, ilet\im teknolojileri.

Ülkeler coğrafoası

hltaıara genel bakış (ülkeleri toplu tanıma); deniz ve o§anusların datslımı; iklim kuşaklan ve bitki örİüsü; kıtalardan ömek

ülke incelemeleri, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültüıel, siyasi ilişkide bulunduğu komşu ülkeler ve Türk Dünyası ülkeleri.

ilköğıetimde Öğrenme Güçlükleri

Öğıenme güçlüğü nedir? Nedenleri ne]erdir? Öğrenme güç|üklerinin görülme sıklıklan, belirtileri, dili anlama, kullanma,

okuma, yazma, konuşma, aritmetik alanlardaki zoıluklar neleıdiı? Öğenme güçtüklerinin tedaüsi.

Diksiyon

Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın toplumsal ilet§imdeki yeri ve önemi, sesleriı oluşumu, sesi etkili kullaıma, ahcı ve

anlaşılır konuşma, tonlama, ezgi, wrgu,ulama,kavşak,durak kurallan, beden dilini etkin kullanma.

Mesleki İngilizce

Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin kendi alanlanndaki akademik faaliyetleıde okuma,yazma,konuşma ve dinleme becerilerini

belirli biryetkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanm§tır.

Dinamik ve Etkileşimli Ortamda Matematik

Salılann dinamik öğrenme ortamlan ile keşfi. Denklem ve fonkiyon kawamlannın dinamik öğrenme ortamlan ile keşfi.

Geometrik kavıam]ann (nokta, doğru, ışın, düzlem, cisim) dinamik öğrenme ortamlan ile keşfi. Geometrik kavramlann

(çember, üçgen, dörtgenler, çokgenler) ve ölçme alanı ile iğili uygulamalann dinamik öğrenme ortamlan ile keşfi. Geometrik

kavramlann (prizma, piramit, silindir, koni) ve ölçme alanı ile ilgili ul,gulamalann dinamik öğİenme ortamlan ile keşfi.

Gıdalar ve Sağhklı Beslenme

Besin maddelerini anlamak. Besin piramiili ve deıgeli beslenme-sağlık il§kisi. Gıdalardaki gerekli maddeleı: Enerji aç»ından

gıdalar, inş edici moleküller olarak gıdalar, $dalaıdaki düzenlelci maddeler. Gıda katkr maddeleri. Gıdalarda ambalaj ve

etiketler. Gıdalann korunmasr. Besin zehirlenmesi. Sağlüı bir yaşam için hangi gıdalar tercih edilmeli?

MESLEK BİLGisi sEÇMELi DERSLERi

Yetişkin Eğitimi

Halk eğitimiırin tanımı, ilkeleri, alanlan ve uygulamalan. Toplum ve iş yaşmında gelişmeler, Geleneksel eğitim sisterninin

yetersizlikleri; Yaşam bo}u öğre[me ve öğIenmeyi öğrenme; Yetişkin eğitiminin tarihçesi; Dünyada ve Türkiye'de yet§kin

eğitimi; Yetjşkin öğrenme kuramlan; Yetişkin öğrenme ilkeleri; Yetişkin öğrencinin özeltikleri; Yet§kin eğitiminin geleceği.

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi ta hçesi ve ilkeleri, E$tim örgütleıinde TKY, Sülekli gelişme, Üretimin her aşmasında denetim,

Liderlik, vizyon ve mi§yon. IGlite çemb€Ileri. TKY de sıfir hatalı üretim, işbirliği, Gel§me kontrol araçlan. sınıfiçinde toplam

İalite yönetimi

KüIeselleşme ve Eğitim Sistemine Yansrması

Küresellşmenin tanımı ve tarihs€l gelişimi. Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olums
?

mon

Küre§elleşmeyi yön]endiren ve küresellşmeye maıuz kalan ülkelerin eğitim açısından değerlendirilmes
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eğitim sistemine ekonomik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine sosyolojik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine

kültürel etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine siyasal etkileri, Kitle iletişim araçları ve eğitim.

Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri

Eğitimle ilgili kavramlar, ilkeler, değerler. Eğitimde uygulamalar. E$timin sosyal yöıleri. Toplumun eğitimden bekleıtileıi ve

sivil toplum örgütleri. Kültür ve eğitim. Kültiirel yapının ve dğ§rnenin eğtiın üerindeki etkileri. Eğitim, sosyal yapı ve kültür

il§kisi. Değer yargılan ve eğitim. Aile ve eğitim.

Eğitim Hukuku

Eğitim hukuksal teme]leri, Devlet ve eğitim. Uluslar arası anlaşmalarda eğitim, Anayasa ve yasalaıda ğitim, Kalkınma

planlarında ve eğitim şuralannda eğitim, insan haklan, Çocuk Hakları, AB sözleşmelerinde eğitim, Aa eğitim programlan.

insan Kaynaklan Eğitimi ve Yönetimi

İnsan kaynaklan eğitimi ve yönetiminin tanımı. Per§onel yönetimi ile insan kaynaklan eğitimi ve yönetimi arasındaki

farklılıklar. İnsan kayıaklan eğitimi veyönetiminin §levleri. İnsan kaynaklan eğitimi ve yönetiminin evrensel sorunları. İnsan

kal,naklannın yet§tirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi). İnsan kaynaklan e$timi ve yönetiminde dokümantasyon.

Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

Türk eğitim düzeninin eleştirel bir biçimde incelenmesi. Okul veyetişkin eğitimiyle ilintili uygulamalan etkileyen toplumsal-

iktisadi koşullar ve gereksinimler. Okul örgütlenmesi, yönetimi, öğretim prognmlan ve öğrenci hizmetleri konulan ve

yönelimleri.

Eğitim ve Kalkınma

Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanlml, kalkınmayla eğitim ilişl.jsi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-

ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye'de kalkınma planlan, belli başh ülkeleıdeki eğitim- plan-kalkmma modelleri,

eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ikti§adi kalkınma Tüıkiye'de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim

hizmeti.

Eğitimde Yeni Okuryazarlıklaı

Değişn dünyada okuryazarlık kavramı, biği 9ğında yeni okuryaza ıklann önemi, bilgi oku! yazarlığı, coğrafya okur yazarlğı,

çeiTe okuryazarhğı, medya okuryazarhğı, tarih okur yazarlğı, ekonomi okuılazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, politik

okuryazarlığı, harita ve grafik okuryazarlığı, hukuk okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık

Uzaktan Eğitim

Neden uzaktan eğitim? Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitimin tarihi, uzaktan eğitimin günümüzdeki durumu, uzaktan

ğtimde kullanılan yöntemler, uzaktan eğitim tasanm modelleri.

Eğitim Felsefesi

Eğitimin doğası, süreci, amaçlan, eğitimin dayandığ ilke ve kaıramlar, felsefi akrrılar ve eğtime yansımalan, Türk Eğitim
si§teminin fe]§efi temelleri.


