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Eğıtım Faküıtesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği [Lisans]

Ders (odu Der5 Adl T+U UK AKTs

EMBlOı Eğitim 8ilimine Giriş 3a0 3 5

GNK103 Türkçe l :Yazlll Anlatlm 32+0 2

GNKı.o1 Atatürk ilkeleri Ve ink|lap Tarihi l 2+0 2 2

GNK105 Yabancl Dil l 3+0 3

GNK107 Bilgisayar l 2+2 3 5

sBA101 sosyalBilgilerinTemelleri 2+0 2 4

sBA103 Arkeoloji 2+0 2 3

32+0 2

Toplam Kredi 18+2 19 30

Ders KodU Der5 Adl AKTsT+U UK

3+0 3 5

GNK102 Atatürk ilkeleri Ve inkllap Tarihi ll 22+o

GNK104 Türkçe ll :sözlü Anlatlm 2+o 2 3

GNK105 Yabancl Dil ıl 3+0 3 5

GNK108 Bilgisayar ll 2+2 3 5

sBA102 Genel Fiziki coğrafya 4+0 4 5

sBA104 Eskiçağ Tarihi Ve Uygarllğl 2 3

sBA106 Felsefe 2 2

Toplam Kredi 20+2 27 30

Ders Kodu Ders Adl T+u UK AKTs

EMB2oı Öğretim ilke ve Yöntemleri 3+0 3 4

GNK2Oı BilimselAraştırmaYöntemleri 2+0 2 3

sBA201 Türkiye Fiziki coğrafyasl 2+o 2 2

sBA2o3 islam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2+o 2 3

sBA205 siyaset Bilimine Giriş 2+0 2 3

sBA207 Temel Hukuk 2+o 2 3

2+0 2 3

sBA211 sosyal Psikoloji 2+0 2 3

GNK207 seçmeli l 2+o 2

sBA213 seçmeli l 2+o 213
Toplam Kredi z:.io 2| ,/ 30
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l.YARlYlL DERs PLANl

5

sBAı05 sosyoloji

2. YARlYll- DERs PtANI

EMB].02 Eğitim Psikolojisi

2

2+0

2+o

3. YAR|Y|t DERs PLANl

sBA209 sanat Ve Estetik

3



Ders Nodu T+U UK

GNK202 Türk Eğitim Tarihı 2+o 2 3

sBA202 Genel Beşeri Ve Ekonomik coğrafya 4+0 54

2+o 2 3

sBA206 ortaçağ Tarihi 4+0 4 5

sBA208 BiIim, Teknolojive Sosyal Değişme 2+o 2 3

sBA210 Vatandaşllk Bilgisi 2+0 2 3

sBA212 E konomi 2+0 32

EMB204 seçmeli l 2+0 2 3

sBA214 seçmeli ll 2+o 2 2

Toplam Kredi 22+o 3022

Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EM8301 Öğretim Teknolojileri Ve MateryalTas 2+2 3 5

EM8303 5lnlf Yönetimi 2r0 2 4

6NK30l Toplu ma Hizmet Uygulamaları 32

sBA301 osmanll Tarihi ve Uygarllğ|_I 2+o 2 3

sBA303 Türkiye Beşeri Ve Eko. coğr 2+0 2 3

SBA305 Yeni ve Yakınçağlar Tarihi 2+0 2 3

SBA307 İnsan Haklarıve Demokrasi 2+0 2 3

SBA309 Ülkeler coğrafyası 2+0 2 3

GNK307 Seçmeli ll 2+0 2 3

19 30

Der5 Kodu Ders Adü T+U U( AKTs

EM8302 ÖIçme ve Değerlendirme 3+0 3 4

2+2 3 4

sBA302 osmanh Tarihi Ve Uygarllğı-ll 2 3

SBA304 Sos. Bil. Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnc 2+0 2 3

58A306 insan ilişkileri ve iletişim 2+0 2 3

sBA308 Çağdaş Dünya Tarihi 2+0 2 3

5BA3ı0 siyasi coğrafya 2+o 2 3

EMB306 seçmeli ll 2+o 2 4

GNK308 Seçmeli lll ,32

Toplam Kredİ l9+z 20 ./ ro

§dtıg,

2115

4. YARlYlL DERs P[-ANl

Ders Adl AKTs

sBA204 Antropoloji

5.YARIYlL DERs PLANl

Toplam Kredi L7+4

6.YARıYIt DERs PLANl

EMB304 Özel Öğretim Yöntemleri-l.

2+0

2+0

§



Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs

EMB401 Rehberlik 3+o 3 5

EMB403 Özel Eğitim 2+o 2 4

EMB407 okul Deneyimi I+4 3 6

sBA/ıoı TürkiyecumhuriyetiTarihi-| 2+o 2 2

sBA4o3 5o5yal Bilgiler Ders Kitab| incelemeleri 2+2 3 3

5BA405 Günü müz Dünya Sorunlarl 2+o 2 2

3 4

GNK403 Girişimcilik 3 42+2

Toplam Kredi ı6+ı0 2l 30

Ders Kodu Ders Adl UK AKTsT+U

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

EMB404 ProgramGeliştirme 2+0 2 4

EMB406 Öğretmenlik Uygulaması 2+6 5 9

sBA402 Türkiye cu mhuriyeti Tarihi-ll 2+o 2 4

sBA404 sosyaI Proje Geliştirme I+2 2 4

sB4406 3 52+2Drama

Toplam Kredi ıı+ı0 16 30

DERSLERİN AI-ANLARA cöRE DAĞILIMI

GENEI TOPLAM

T U UK Al(TS s

144 3o 159 240 174

KISALTMALAR| T: Teorik, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, S:Saat, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
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sBA2ı3

sBA2ı4

GNK2o7

Seçmeli I

Matematik coğrafya

Selçuklu Tarihi

Biyocoğrafua

Düşünce ve Medeniyet Tarihi

seçmeli lI

Enerji Kayıaklan Coğrafuası

Coğrafi Ekoloji ve Çevre Sorunlan

Anadolu'da ilkgğ Yerleşmeleri ve Ulgarlıilan

Anadolu Beylikleı Tarihi

seçmeli I

Harita Bil8isi ve Uyguİamasü

Doğal Afetler ve Korunma Yolları &
a

tek.
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7.YAııyıL DERs PIANl

SBA407 Özel Öğretim Yön-ll

8.YARlYlt DERs PLANı
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GNr$o7

GNK3o8

EMB2o.1

EMB3o6

Eski ve Orta Türkçe Meün İncelemeleri

Fen Bilgisinde Özel Konular

Sosyal Bilgilerde Teknoloji Kullanımı

seçmeli II

Kültür Değ§meleri

Türk Dünyası Coğrafyası

Küreselleşme ve Türkiye

Gıdalaı ve Sağlıkh Beslenme

Eleştirel Medla Okur Yazarlğı

seçmeli III

AB ve Tülkiye

Tülkjye Turizm coğraoa§l

II. Dünya savaşı sonıası Türk Dış Politikası

Diksiyon

Türkiye'nin Modernlşme Tarihi

Seçmeli I

Yetişkin Eğitimi

Eğitim Hukuku

Küreselleşme ve Eğitim sistemine Yansrması

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

seçmeli II

Eğitim ve IQlkrnma

İnsaı Kalııaklan Eğitimi ve Yönetimi

Türkiye'de Eğitim Politikalan ve Uygulamalan

Eğitjmin sosyal ve Kültüre] Temelleri

2

2
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soSYAL BiLGiLER ÖĞRETMENLiĞi LisANs PRoGRAMI DERS İÇERiKLERi

I.YARML

Sosyal Bilgilerin Temelleri (z-o-z)

"Soslal bilimler" ,ı,e "sosyal bilgiler" kamrnları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramlan, başlıca sosyal

bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, §osyal bilgiler programlannın geliştirilmesinde sosyal bilirr erin rolü, sosyal bilgiler

öğretiminin felsefi, eğit§el ve tarihsel temelleli, sosyal bilgiler gelenekleri.

fukeoloji (2-o-2)

Arkeolojinin tanımı, çal§ma a]anı, kullan an yöntemleI, arkeolojik tarihlendirme, aıkeolojik

geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) keşfetme; Türkiye ve d

tk.



arkeolojik merkezler (Mısıİ, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb.); ünlü yabancı ve Tüık arkeologlar ve önemli

çılşmalanndan örnekler.

Sosyoloji (z-o-z)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar,glşma alanlan, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin

tarihsel gelişimi, Türkiye'de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile il§kisi; sosyal gruplar ve özellikleri,

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

toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumluluklan, eğitimde firsat eşitliği, sosyal

hareketlilik, statü, sınıfı,e tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çahşma örnekleri.

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

I(avmmlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kayıakların tantmı, Sanayi Devrimi ve Fransız Dewimi, Osmanlı Devleti'nin Dağılşı
(x[x. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanr, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşlan, I. Dünya Savaşı, Mondros

Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkşı ve Anadolu'daki Durum, Amasya G€nelge§i,

Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açd§ı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Te§kilat-ı Esaşi Kanunu, Düzenli Ordunun

Kuruluşu, I. İnönü, IL İnönü, Kütahya-Esk\ehir, Sakarya Meydan Muhaıebesi ve Büyük Taarr,üız, Kurtuluş Savaşı sırasındaki

antlaşmalar, I,ozan Antlaşmasl, saltanatın Kaldırı]masl.

Türkç I: Yazılı Anlatım (2-o-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar_Anlatım: 1nzılı ve sözlü anlatım;

öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragmf tüıleri (gir§-gelişme-sonuç ;mıagraflan). Metnitr tanlmı ve metin türleri

ftilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, futarlılık, amaçlıtık, kabul edilebilirlik,

dunımsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazına, planlı yazma); planh yazma

aşamalan (konu, konunun sınrılandınlmasr, amaç, bakş açısl, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama,

kağıt düzeni); bil8ilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapoı, resmi yazılaı, bilimsel yazılar)

üzerinde kuramsal bilgiler; örnelıJer üzerinde çalışmalaı ve yazma uygulamalan; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı

uygulamalardaki dil ve anlatım yanlrşla.ını düzeltme.

Yabancı Dil l (3-o-3)

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

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde ta§arlanm§tı!. Bu derste ilgi çekici bağlamlar

yaratılarak, dilin §leklğini artıncı alışhrmalaI verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin

dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artınlacaktı!.

Bilgisayar I (z-z-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanrm ile ilgili temel kawamlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime §emci programlan,

elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyaı yapt üzerindeki

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

Eğitim Bilimine Giriş (3-o-3)

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

politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 2ı.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma

yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim si§teminde öğİetmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin

özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

ll. YARIYIL

Genel Fiziki Coğrafla (4_o_4)

Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryiizü şekilleri bilgisi), hidrogra§a (akarsular, !,eraltı sulan,

toprak coğrafoasl (oluşum, çe§ideri, dağıl§ı, toprak sorunlan), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şa d.
n
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Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Mısır, Yunan/Helen, Roma

vs.) ve Anadolu'da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ uygarlıklannın insanlığın gel§imine etkileri.

Felsefe (2-o-2)

Felsefe ile ilgili temel kaııamlar, felsefe ve bilim, felsefeuiı glışma alanlan ve sosyal bilimlel içindeki rolü, başlıca felsefi

alomlar; Tiirkiye'de ve dünyadaki düşünürlerin görüşleriDin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim il§kisi,
eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlanna etkisi, çağdaş felsefe akrmlan.

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

Siyasi alanda yapılan devrimler, silasi partiler ve çok partili silasi ha}"ta geçiş denemeleri, hukuk alantnda yapılan devrimler,

toplumsal yaşa}Tşın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 döneminde Türk dış r,olitikası, Atatü.k

sonrası Türk dlş politikasl, Tülk Devriminin ilkeleri: (cumhuriyetçilik, HaIkçılık, laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik).

Bütünleyici ilkeler.

Türkçe II: sözlü Anlatım (2-o-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 (wıgu, tonlama, dulaklama; diksiyon vb.).

Hazırlıksu ve hazırlıkh konuşma; hazırlrRı konuşmanrn aşmalan(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakş açısı, ana

ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma tüıleri:(ka§ılıklı konuşmalar,

söylşi, kendini tanıtma, sorulan yanıtlama, },ılbaşı, doğum, bayıam v.b. önemli bir ola},ı kütlama, yol tarif etme, telefonla

koıuşma, iş isteme, biriyle görii§me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmalan, değişik kültür, sanat prognmlanna

konuşmacı olamk katılma v.b.). Değ§ik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma ömekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü

anlatım uygulamalan, konuşmalardaki dil ve anlatım yanl4lannı düzeltme.

Yabancı Dil II (3-o-3)

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

yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmeleriıi sağlayacak biçimde tasarlanm§tır. Bu deİ§te öğrencilerin 'Yabancı Dil
I" dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılııken ilgi çekici bağlamlar

yaratılmasına, dilin işlekliğini artıncı al§trİmalar yapılmaslna, dilin geçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla

öğrencilerin dilse] ve iletişimsel 1etileri ile 1abancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidil.

Bil8isayar II (2-2-3)

Biğisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yara an ve sınırlılıklan, uy8ulama yöntemleri,

bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazrhırılannın değeıleıdirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim

uy8ulamalan, veri tabanı uygulamalan, bilgi§ayar ve iıternetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Eğitim P§ikoloji§i o_o_3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kawmlar, gelişim iizellikleri
(bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmel etkileyert faktörler, öğrenme kuramlan, öğrenme kuramlannrn

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

bu faktörlerin sınıfiçi öğretim süıecine etki§i).

llI. YARIYIL

Türkil,e Fiziki Coğra$,ası (z-o-:ı)

Tüıki},e'nin jeolojik yapısı, jmmorfolojik özellikleri, akaısular, göller ı,e denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki

örtüsü, doğal hayıan topluluklan.

İslam Öncesi TürkTarihi ve Kültiirü (2-o-2)

İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihiı (Orta Asya da kurulanlaı, Orta Asya dşında ku

toplumlarında kültür ıe uygarlık.
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Temel kavramlar, konusu, yöntemi, dğer bilim dallanyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal

kurumlar, iktidar ve devlet, §iyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuolı,
pıopaganda.

Temel Hukuk (2-o-2)

Temel hukuk kavramlaı, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk

si§teminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileİi.

saDat ve Estetikr (2-o-2)

Sanat ve estetik konusunda temel kaıramlar; kişileriı zihinsel, duygusal ve deünimsel gelişiminde sanatın ve §anat eğitiminin

yeri ve önemi; yaratrcılık sanat ve estetik duyarlılık . Eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye'de sanatın gelişimi,

sanatın kültür]e ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanlann kullanımı ve müzeleıin önemi.

sosya] Psikoloji (2-o-2)

Psikoloji bilimi, psikolojinin alanlan, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki 1eri, sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri, insanın

doğası, toplumsallaşma, sosyal algı, tutumlar ve değişmesi, sosyal etki, gıup içinde biıeysel davranış, k§iler arası çkicilik ve

sevgi.

Alan seçmeli I (2-o-2)

(Dersin kur tanımr programın sonunda verilm§tiı.)

Bilims€l Araştırma Yöntemleri (z-o-z)

Bilim ve temel kaıramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, 1anlş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel

araştumanln yapısı, biıims€l yöntenıler ve bu yöntemlele i\kin farklı göriişler, problem, araşhrma modeli, evren ve örıeklem,

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

yorumlanması ve ıapodaştırılması.

G€nel Kültür Seçmeli I (2-o-2)

(Dersin kur tanımı prcglamın sonunda verilmiştiİ.)

Öğretim ilke ve Yöntemleri (3-o-3)

Öğretirnle ilgili temel kavramlaı, öğIerıme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararlan, öğıetimin
planlanmasl (ünitelendirilmiş 1ıllık plan, günlük plan öınekleri), öğrenme ve öğretim st.atejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,

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

sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Iv.YARIYIL

Genel Beşri ve Ekonomik Coğrafua (4-o-4)

Niifus, yerlşme, göçler, dilleı, dinleı, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağıl§ı. Tarım coğrafrası, halvancılü, ormancrlık, madenler

ve enerji kaynaklan, sanayi coğrafuası, dünya gıda kalııaklan, ticaret, turizm.

Aıtropoloji (z-o-z)

Antrcpolojinin tanımr ve kapsamı, çalışma alanlan, yöntemi; antropolojinirr gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern

insanın ortaya çikışr, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve §o§yal öryüt, siyasal örgüdenmelerin ortaya

çık§ı, toplumsal tabakalaşma, toplum§al cinsiyet, din, dil, birey ve kültüI gibi antropolojirrit! çalışma konulan; ülkemiz ve

dünya<lan belli başh antropologlar, bunlann çalşma alanlan ve çalışmalanndan örnekler.

ortaç2ğ Tarihi (4-o-4)

İslamiyet'in doğuşu; Arap-İslam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emevile!, Abbasileı); Türk-İslam (id;l. aulğarlar,,

katkrlaİü;Karahanlılar, Gazneliler, §elçuklular ve varisleri); İslam Uygarlığı (Arap-Türk-Faıs kültüIle

üniııe nitesl

Batı Dünyası ve Uygarlıfu; Hıristiyanlğn doğuşu, ya},ıl§ı ve Batı dünyasına etkileri;

Fılr, hküire iık ğen
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Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (z-o-z)

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığııı ortak bilim mirası,

ünlü Türk ve yabancı bilim adamlan, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin

yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telifve patent haklan, uzay ve havacılık çalışmaları.

Vatandaşlık Bilgisi (2-o-2)

İr»an ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çırede demokratik hayat; devlet ve devlet şkilleri; tarihsel

süreç içinde egemenlik anlay§ının e\Timi; temel hak ve iidevleı; anayasa, anayasal kurumlaı, anayasal ya§am; Türk devlet

geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve 1apuı.

Ekonomi (z-o-z)

Temel ekonomi kaıramlan (ekonomi, üretim, tükeüm, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yaunm,

girişimcilik vb. karramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemleı, ekonomi ile iğili kurumlar, ekonomik yaşma fikri
ile toplurnsal gelişme aİasındaki ilişkiıer.

Alan §eçmeli II (2-o-2)

(Dersin kur tanımı pro8ramu sonunda verilmiştir.)

Türk E$tim Tarihi* (z_o_z)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu aç§ından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştirerı kurumlar.

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

Tedli§at lhnunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulan§r ve önemi; TüIk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Deırimi 3:

Ibrma eğitim ve k]zlann eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemiıin dayandığ

teınel ilkeler. Köy En§titüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen okullan. Üniveısiteler ve öğretmen yetiştirme. Yahn
dönem Tiirk eğiüm alatııııdaki gelişmeler.

Meslek Bilgisi §eçmeli I (z-o-z)

(Dercin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.)

V. YARIYIL

osmanll Tarihi ve Uygarlığı l (2-o-2)

osmaİ{ı devletinin kuruluşundan (ız99) Küçük Kaynarca Antlaşmasina (ı74) kadar osmanlı imparatorluğunuı, siyasi, kültür
ve uygarlık tarihi.

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğraffasl (z-o-z)

Nüfus ve özellikleri, giiler, nüfus salımlaıı, yerleşme, kentleşme ve sonınlan, kentlerin sınıflandınlması. Tanm, hayvancılık,

ormancılık, madenlel ve enerji ka}ııaklan, sanayi, uiaşım, ticaret, turizm.

Yeni ve Yakınçağ Tarihi (2-o-2)

q53'deı ı914'e kadar Avnıpa'da meydana gelen öneınli siyasi ve soşal gelişmeleı (coğıafi keşifleı, Rönesans ve Reform,

Aydınlanma, FıaD§E ihtilali, sanayi Dewimi, sömürgecilik), bu sür€çte osmanh İmparatorluğu dşndaki Türk Dünyaslnda

ortaya ç*an siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gel§meıer; aynl dönemde dünyanm bazı bölgelerinde yaşanan önemli

gelişmeler (Japonya'nın yükselişi, Amerikan Bağtmsızlık Savaşı vb.)

İnsan Hakları ve Demokrasi (z-o-z)

İnşan haklan ve demokrasinin tanrmı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve §itlik kaıramlan, faıklı demokrasi anlalışlan,

demoklatik kültüı, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşhk; haklar ve özgüılülder, çocuk v€ hak]arı, insan

haklanyla ilgili ulusal ıe uluslar aıası düzenleıneler (insan Hak]aıı Evrensel Bildiıgesi, Avrupa İnsan Ha i, Çocuk
Hakları Sözleşmesi ı,b.); insan haklaıı alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi fı,.t_q

çt2 $ı
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Olkeler Coğrafyası (z-o-z)
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Kttalar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika). Ülkeler (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri,

Otadoğu ülkeleri, Orta Asla ülkeleri ve diğerleri).

Genel Kültür Seçmeli II (z-o-z)

(Dersin kur tanımı progıamın sonunda verilmiştir.)

Topluma Hizmet Uy8ulamalan (r-z-z)

Topluma hizmet uygulamalannın önemi, toplumun 8üncel sorunlannı belirleme ve çözüm üretmeysyönelik projeler hazırlama,

panel, konferans, kongre, semporyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, koıuşmacı yada düzenlelci olaıak katılma, sosyal

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yeı alma, topluma hizmet çalışmalannın okullaıda uygulanmasına

yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Öğretim Teknolojile.i ve Materyal Ta§anmı (2-2-3)

Ögretim ıeknoıo;isi ile ilgili kalramtar, çeşitli öğretim tekıolojilerinin özellilderi, öğr€tim teknolojilerinin öğleüm sürecindeki

yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfin teknoloji ihtiyaçlannın belirlenmesi, uygun teknoloji planlama$Dın yapılması ve

yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç bolıtlu materyaller geliştirilmesi öğretim ger€çlerinin geliştirilmesi (çal§ma

yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, sla}tlar, görsel medya (VCD, DVD) geıeçleri, bilgisayar temelli gereçleı),

eğitim yazllımlarının incelenmesi, çe§itli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel

tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin alaştlrmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim tekııolojilerinin

kullanım durumu.

SınıfYönetimi (z-o-z)

§lnıfyönetimi ile ilgili temel kaı,ıamlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıfyönetiminin tanımı, sınıf yönetimi karrammrn sınıfta

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

sınıfta kurallar gel§tirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzeıleme, sınıfta istenmeyen dawanşlann yönetimi, sınıfta

zamanın yönetimi, sınıforganizasyonu, öğreımeye uygun olumlu bil sınıfortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

VI. YARIYIL

Osmanh Tarihi ve Uygarlığı II (2-o-2)

Küçük Kaynaİca Antlaşmasindan (l74) osmanlı impaİatorluğunun 1ıkrlşına kadadr9zz) siyasi, kültür ve uygarlık tarihi.

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeşi (2-o-2)

Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menakıpnameleı, gazavatnameler, tarihi

ıomanlar masallar, hikAyeler, tüıküler, kişif günlükleri, şiirler, anılar, denemeler, hikiyecikler (anekdotlar), biyografiler,

mektuplar vb.nin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması.

iısan ilişkileri ve İletişim (2-o-2)

İnsanlar araşı iletişim (ailede, okulda, alşverişte, iş yerlerinde, ıö.); etkin konuşma ve dinleme; bedeı dili; hak ve

sorumluluklar; değer yaryılan ve iletişimdeki rolü.

Çağdaş Dünya Tarihi (z-o-z)

Birinci Dünya Savaşr'ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar: l. ve II. Dünya Savaşlan, Soğuk Savaş

döıemi ve sonıası gelişmeler (Birleşm\ Milıeder, NATo ve Va§ova Paktı, AET, Avrupa Birliği, SSCB'nin dağılması, Körfez

Savaşı, 1ı Eylül TeröI Saldınsı ve yansımalan vb.); yeni bağımsu Türk devlederinin kuıuluşu ve gelişimi.

siyasi coğIa&a (2-o-2)

Tanımlar, siyasi coğrafra ile ilgili başlıca görüşler; siyaşi coğrafuada fizikşel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim,

sular, topraklar, doğal kalııaklar), sil,asi coğra&ada beşeri etkenler (nüfus, kültüı, a§keri ve/veya siyasi, u.klar)_

Türkiye'nin katıldığı siyasi oluşumlar (NATO, AB), Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kalkas ül .Tüi}

Cumhuriıetleri, sınıraşn sular, boğazlar, küt'a sahanlüğü \e Ege

ı,

G€nel Kültür seçmeli Itl (2-o-2)

sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siy

ı.}o
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(Dersin kur tanımı programın soıunda verilmiştir.)

Ölçme ve Değerlendirme (3-o-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri !,e önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında

bulunması istenen niteliklel (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme aıaçlan ve özellikleri, geleneksel

yaklaşımlaıa dayalı olan aıaçlar (yazılr srnavlar, krsa yanıtlı sınavlar, doğru-l,anlş tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşle§tirmeli

testler, sdzlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, göri\me, performans değerlendirme,

öğrenci ürün dosyast, araşhrma kağrtlan, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tufum ölçekleri), ölçme

sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not veıme, alanı ile ilgili ölçme aracı

geliştirm€.

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kaıramlann alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Ya§ası

olmak üzere yasal dayanaklan, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gercç ve materyaller. İlgili

Öğretim Programının iııcelenmesi(amaç, kazanrm, tema, üıite, etkinlik, v.b.). De$, öğretmen ve öğİenci çal§ma kitabl

örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Meslek Bilgisi seçmeli II (2-o-2)

(Dersin kur tanım! programın sonunda verilmiştir.)

Vll. YARIYIL

Türkiye cumhuri}€ti Tarihi I (2-o-2)

19ı9'dan ı945'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi re toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dş politika, kültür, sağlık,

spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri (z-z-3)

Sosyal bilgiler alanında yazılmış öğretmen ve öğrenci çalışma kitaplaılnln incelenmesi.

Günümüz Dünya Sorunları (2-o-2)

Doğal afetler (küıesel sınma, deprernler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kalnaklann srnırlüğı, açlık, fahrlik, işülik, insan

haklan, plansu nüfus art§ü, ırkılık, sal$n ve bulaşıcı hastalıklaı, terör gibi §orunlann incelenmesi; bu sorunlann çözülmesini
amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

Özel Öğretim Yöntemleri lt (2-2-3)

sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve intemetten yararlanma, gra6k ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal

ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konulannın işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan

yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkrları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleıi,

ç-ağdaş değerlendirme ulgulamalan.

Rehberlik (3-o-3)

Temel kavıamlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik <tanışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleıi,
gelişimi, psikolojik danşma ve rehbe iğin çeşitleri, sewisler (hümetler), teknikler, örgüt ve peısonel, alandaki yeni gelişmeler,

öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretme[ işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Özel Eğitim* (z-o-ı)

Özel eğitimin tanlmı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenle., erken tanı ve tedavinin önemi, engele

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

sülegelen hastalığl olan, iiel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktMte bozukluğu olan, otistik !€ üstün

yetenekli çocuk]arın özellikleri ı,e eğitimleıi, farklı gelişen çocukların oyun 1,oluyla eğitimi, özel eğiti

ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin duruınu, bu anıaçla kurulmuş kurum ve kurul

Okul Deneyimi (ı-4-3)

h Fak.

Iln



ÖğIetmenin ve bir öğıencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi

hangi aşmalara böldüğünü, ötretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tüİ etkinliklerden yaradandığını,

dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğIetmenin neler yaptĞını, öğretmenin dersi nasll bitildiğini ve öğrcnci

(al§malannı nasıl değerlendirdiğini gözıemleme, okulun ör8üt yapı§ınl, okul müdürünün göreüni nasıl }aptığııı ve okulun

içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalşmalanır yansıtan pordolyo hazırlama.

Girişimcilik (2-2-3)

Disiplinleransı bir bakış açısı ile giri§imcilik ve yenilikçilik, yenilikçilik bazlı gir§imcilik, bir \ fikıinin ba9nh bir işe

dönüşmesi, girişimcinin özellikleri, gir§imcilik olgusunun farklı yönleri ve bolı:tlan, gir§imciliğin oiuşmasına ve gel§mesine

yol açan altyapı koşullan, girişimciliği etkileyen çevre faktöılerive girişimcilik çeşitleri, iş planlannın hazırlanmasr, Türkiye'de

girişimciliğin özendirilmesinin önemi, küçük işletmelerin kuruluşları ve kuruluş yeıi seçimi, girişimcilik öyküleri, gir§imcilikte

örnek olay incelemeleri, girişimcilikle ilgili proje sunumlan.

}.III. YARIYIL

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2-o-2)

1945'dan 2ooo'li },ılla!a kadar Türldye Cumhuriyeti'nde siyasi ve toplurrısal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür,

sağlık, spor vb. alanlaıda meydana gelen 8elişmeler.

sosyal Proje Geliştilme (r-2-2)

Sosyal bilgilerde pıojenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazrrlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması,

hazrrlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.

Drama* (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı dmma, Drama-O}un, Drama) farkı,

çocuklaıla dıama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamalan, eğitici dramanın yaş gruplan ve

uygulama alanlarına göre sınıflandırılErasr, eğitsel drama ortaml ve öğrctmen nitelikleIi, eğitsel drama da özel teknik]er, eğitsel

dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin

geliştirilmesi.

Tüık Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-o-2)

Türk eğitim sisteminin amaçlan ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim §isteminin yap§ı, yönetim

kuramlan ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okül yönetiminde personel, öğrtnci, öğıetim ve §letmeciliHe ilgili işleı, okula

toplumsal katılım.

Program Geliştirme* (2-o-2)

Temel kawamlar, pıogram geliştilmenin kunmsal temelleli (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplu[§al temeller ), eğitim programı

tasanmı ve modelleı, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazrrlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik

kazandırma ) , eğitim programlan ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, §birliğine dayalı öğrenme, yaşm bolu
öğrenme, yapılandıımacılık, yaratıcı düşünme, v.b ).

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta biı günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğietmen, öğretim elemanı ve ygulama

öğrencisi taraf,ından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin 1apılması ve tekıar uygula yapılması,

pordolyo hazıılama.

sEÇMELi DERSLERİN İÇERiKj,ERİ

AIiN sEÇMELiLER

sEÇMELi- I

Matematik coğra§a: ıal.
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Coğıa&anın Tanımı, biilümleri ve ilkeleri. Evren ve gök cisimleri, Dünya'nın oluşumu, yaprsı şeldi ve bo}utlan. Paralel ve

meridyen si§temleri. Dünya üzerinde coğrafi yer tayini. Dünyanın hareketleri ve sonuçlan. saatler ve saat hesaplaınaları.

§elçuklu Tarihi:

Selçuklu Devleti'nin kuruluş yükseliş ve dağılma dönemleri (Siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar). Selçuklu Devleti'nin yalon

komşu devletler ile olan ilişkileri. Selçuklulann Dünya taİihi üzerine olan etkileri.

Biyocoğrafoa:

Floristik Bitki coğra&,ası, Bitkilerin Dünya üzerindeki dağılışı,Bitki formasyonlan ve sınuları, Relig ve Endemik bitkiler, Dünya

üzerindeki başlıca halvan tüıleri, bunlanıt dağılışt, Jeolojik devirlerde bitki ve haywanlann dağıhşı, Kuş gdçleri, Türkiye'nin

başlıca bitki ve ha}.r'an çeşitleri, Türkiye'de Relig ve Bndemik bitkile!.Tülkiye'nin fauna ve florasını korumaya yönelik olaıak

yapılan çalşmalar, milli park uygulamalan.

Diişünce ve Medeniyet Tarihi:

MEDENiYET: Medeniyetin doğuşu, Bilinene ilk medeniyetler, ilk medeniyetler aıasındaki ilişkiler, Mısır, Hitit, Girit, Hint,

Grck, orta Asya Türk, Çin, islam medeniyetleri, ilk§ağ medeniyetinin kurulmasındaki önemli kişile(Aristo, Elatosthenes,Tales

v.b) ve yaptıklan, İslam medeniyetinin önemli k§ileri( Er-Razi, Farabi, ibn-i Sina, Gazali, ibn-i Haldun, Buruni vb.) Dünyadaki

ilk üniversiteler, Osmanlı ve ilim, Aııupa da Rönesanş Reform harekederi, Sauayi Deırimi, I.Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve

savaşlann medeniyet üzerine olana etkileri. DÜŞÜNCE: Felsefe ve iliın, Bilgi çe§itleri, Doğmatizm, Septisizm, iskolastik

Düşünüş, Pozivitüm, Pngmatizm, Bilginin kaynağı problemi, ilim teorisi, Tarih felsefesi, Ahlak felsefesi, Sanat felsefesi,

Düşünce tarihive ünlü düşünürler ( ilkçağ,ortagğ,), Çağdaş yeni akımlar.

seçmeli lI

Anadolu Beylikler Tarihi:

Anadolu'da kurulaı beylikler. Beyliklelin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri. Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve

Anadolu'da hakimiyeti sağlaması.

coğrafi Ekolojive Çevre Sorunlan:

Coğrafi ekoloji ve ekosistem, ekolojik denge ve uyım. Doğal çevre sorunlan( Depremler, heyelanlar, sel ve taşkrnlar, çığ, kaya

düşmesi, kuraklık, orman yangnlar vb). Hava, su ve toprak kidiliği. Coğrafi kaynaklann bozulması. Nüfus artışı ve soıunlan.

Kentleşme ve sorunlan. Kültürel ortam kirlenmesi. (Xirünüm kirlenmesi. Gürültü kiıliliği. Be§iı ve beslenme bozulrnalan.

Sanayi, Lllaşım ve Turizm vb ekoıomik faaliyetler sonucunda oluşn kirlilikler. Radyoaktif kirlenme. ÇED(Qvres€l etki

değerleıdirmesi)

Anadolu'da ilkgğ Yerlşmeleıi ve Uygaıhkları :

Prehi§torik çağlarda Anadolu, Anadolu'daYeıleşmenin başlangıc(Neolitik, IQlkolitik ve Demir Çağlan). İlkgğda Anadolu

Uygarlıkları ve yerleşim özellikleri. Anadolu'da ilk çağ kültür ıe uygaılıkiannın sosyal, ekonomik ve kültür özellikleri.

Enerji Kaynaklan Coğrafo ası:

Dünya'da kullanılan enerji kaynaklan ve bunun dağılşı. Fosil enerji kaynakları( Petrcl, Kömür, linyit vb). Yenilenebilir enerji

kaınaklan( Su gücü, Rüzgar, jeotermal vb). Nükleer enerji. Enerji kaynaklannın kullanımına yönelik olarat ortaya çıkan
sorunlar.

GENEL KÜLTÜR SEÇMELiLER

Seçmeli- I

Harita Bilgisi ve Uygulaması:

Haritanrn tanlmı ve önemi. Harita},ı oluştumn elemanlar. Harita çeşitleri. Ölçek ve ölçek çeşitleri
dönüştürülmesi. Projeksiyon ve çeşitleıi. Haritalardan faydalanma. Uzunluk ve alan ölçümleri

çıkanmı. Koordinat ölçümleri. Ornek harita ve grafik çizimleli. Coğrafi bilgi sistemleri içerisinde lİla

ıiş. }

Doğa] Afetlerve Korunma Yollan

ıIlne



Afet ve tanımı ve ç.e§itleri. Yer, atmosfer ve biyolojik kökenli doful afetler. Be§eri kökenli afetler. insan faktörünün doğal afetler

üzerinde olan etkisi. Afetlerden korunma yolları. Türkiye'de etkili olan başlıca doğal afetler ve korunma }ollan üzerine yapılan

çalışmalaı.

Eskive orta Türkçe Metin incelemeleri:

Türk Dilinin tarihi gelişimi ve değerleri, Eski Bulgar Türkçesinin önemli özelliReri ve eserleri; G,iiktürkç Döneminin dil

özellikleri ve metin incelemeleri, orhun Yazıtlan; Uygurca Döneminin Dil Özellikleri. orta Türkçe Döneminin l€hçeleri ve temel

dil özellikleri, Dede Korkut, Yunus Emle vb. döıemin eserlerinin incelenmesi.

Fen Bilgisinde Özel Konular:

Çevre kirliliği (Asit yağmurlan, atık maddeler ve ge.i dönüşümü). Gıdalar ve sağhğımE. Su ve su kaynaklan-su kal,naklannın

korunması. Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri. Biyolojik süreçler ve denge, Biyolojinin toplum

bilim ve teknoloji açısından önemi. Çevremizdeki organizmalar (tek hücreliler, ev akarlan, böcekleı) ve sağlığa etkileri.

Nanoteknoloji. Nükıeer Enerji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçlaıı: Röntgen (Xışınlan), Ultrason, NMR, Tomografi,

sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları.

Sosyal Bilgilerde Teknoloji Kullanımı:

Teknoloji ve insanlık için olan önemi, Dünya üzerindeki kullanılan başlıca teknolojiler. Teknolojinin eğitim-öğIetim üerine olan

etkileri, Çağdaş öğıetim teknolojileri ve bunlann Sosyal Bilgiler derslerinde kullanımlan(Bilgisayar, Projeksiyon aletIeri Slal.tlar,

Tepegöz, Fotoğraf makiıeleri, Videolar, Kameralar, Radyo ve teleüzyon uygulamalan),aktif Internet kullanımı, Sosyal bilgiler

derslerinde teknoloji kullanarak sunum ve projelerin yapılması, Sosyal bilgiler deıs anlatımı içerisinde örnek teknolojik aletlerin

kullanımı.

seçmelı Il

Kültür Değişmeleri:

Kültür ve medeniyet kavramlan. Gelişme, değişme ıe yabancılaşma kavramları. Kültürü etkileyen faktörler. KültüI değişmeleri

ve ortaya çıkarttığı sorunlar.

Türk Dünyası Coğrafuası:

Türk Dünyasİnın sınırlan. orta A§ya, IGİkaslar, Avrupa, Balkanlar le ortadoğu'da yaşayan Türk nüfiısunun fuiki, beşeri ve

ekonomik coğrafua özellikleri ve sorunları.

Küreselleşme ve Türkiye:

Küreselleşme, uluslar arası ilişkiler ve çokuluslu kuruluşlar, Birleşm§ milletle! teşkilatı, Nato, Varşova, KEi, A3, BDT, islam

Konferansı, İngiliz milletler Toplulüğrı, OPEC gibi Kür,eselleşme içerisinde kurulan teşkilatlanmalar, Küreselleşme kaşsında
Milli bağmsuhk mücadeleleri, Özetleştiıme polititalan ve küreselleşmenin Türkiye iizerine olan etkileri.

Gıdala. ve Sağhkl Beslenme:

Besin maddelerini anlamak. Besin piramidi ve dengeli beslenme-sağlık ilişkisi. Gıdalardaki gerekli maddeler: Enerji açısından

gıdalar, inşa edici molekülleı olarak gıdalar, gıdalardaki düzenleyici maddeler. Gıda katkı madde]eri. Gıdalarda ambalaj ve

etiketle.. Gldaların korunması. Besin zehirlenmesi. Sağlıkh biryaşam için hangi gıdalaı tercih edilmeli.

Medya okurYazarlığı:

Medya metinlerinin analizi, izlel,iciye etkileri, medya ile sunulan iletilerin eleştirel }orumu, medya tarafindan üretilen toplumsal

cinsiyet, ırkçıltk, tüketim kültürü, şiddet gibi olumsuz değerlere kaşı sorgulama ve farkrnda olma bilinci, medyadan yararlanma.

seçmeli Ill

AB ve Türkiye:

AB ile Tüıkiye arasın<laki ilişkiler. Türkiye'nin AB'ye giriş başurursu ile başlala

çalşmalan. Tiirkiye'niı AB ülkeleri ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkileri
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Türkil,e Turizm Coğrafo ası:

Türkiye'nin doğal ve beşeri turizm potansiyelleri ve bunlann dağılışı. Milli parklar ve korunması geıeken diğer alanlar. Turistik

alanlann değerlendirilmesi. İç ve dış turizm. Turizm faaliyetlerinin gel§tiritmesi, kaşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

II. Dünya savaşı sonrası Türk D§ Politika§l:

ıI. Dünya savaşı. savaş sonrasında ortaya çrkan paktlar. Krbns, Ege adalan, kıta sahanlığı ve flı hattı sorunlan. ihtilaller ve Tüİk

dş politikasına olan etkileri. Komşu ülkelerle olan siyasi il§kiler.

Türkiye'nin Modernleşme Tarihi:

Dünyada modernleşme ve bunun Tüıkiye'ye olan yansımalan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu içrisinde modernleşme

çabaları ve hareketleri (Qğdaş Türkiye'nin kuruluşu, siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim, kültür ve ekonomik alanlarda

çağdaşlaşma çabaları, İnsan hakları, kurulan fabrikalar ve yatırımlar), Anayasacılık Hareketleri: Batıda anayasacılık har€ketleri,

Türkiye'de anayasacılık hareketleri (Anayasalann yapdması ve değiştirilmesi); 7927 ve 1924 Anayasalan; 1961, 1982

Anayasa§ının özetlikleri (Milli Devlet, Demokratik, taik, sosyal ve Hukuı Devleti; Kamu Özgürlükleri). Çok partili Siyasal

hayata geçişie birlikte Türkiye'de olan yenilikler, sanayileşme ve giiün getirdiği sosyal problemler, Türkiye'de demokratikle§me

ve askeri müdahalelerin modernleşme üzerine o]an etkileri. Selbest ekonomiye geçiş ve bunun demokrasi,sanayi, tanm, nüfus,

yerleşme,sağlık,eğitim vb alaılara olan etkileri. Batlda ve Türkiye de kamu özgürlüklerinin doğuşu ve gel§mesi, Demokİatik

düzenin, Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunması.

Diksiyon:

Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imli, doğru rurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar,

güzel konuşmaya yardrmcı teknikler.

MESLEK BiLcisi sEÇMELi DERSLER VE iÇERiKLERi

seçmeli I

Yetişkin Eğitimi(2_o-2)

Halk eğitiminin tanımı, ilkeleri, alanlan ve uygulamaları. Toplum ve iş yaşmında gelişmeler, Geleneksel eğitim si§temiİıin

yetersizlikleri; Yaşam bo1u öğrenme ve öğrenme}i öğrenme; Yetişkin eğitiminin tarihçesi; Dürryada ve Türkiye'de yet§kin

eğitimi; Yetişkin öğrenme kummları; Yetişkin öğrenme ilkeleri; Yeti§kin öğrencinin özellikıeri; YetişkiD eğitiminin 8eleceği.

Eğitimde Toplam l(alite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi tarihçesi ve ilkeleri, Eğitim öıgütlelinde TKY, Sürekli gelişme, Üretimin her aşamasıııda denetim,

Liderlik, üzyon ve misyon. Kalite çemberleri. TKY'de sı6r hatalı üretim, İşbirliği, Gel§me kontrol araçlan. Sınıf içinde toplaın

ka]ite yönetimi

Küreselleşme ve Eğitim sistemine Yansıma§ı

Küreselleşmenin tanlmı ve tarihsel gelişimi. Küreselleşmenin eğitim si§temi üzeriıdeki olumlu ve oluİr§uz etkileri;

Küıeselleşmeyi yönlendiren ve küreselleşıneye maruz kalan ülkeleriı eğitim aç§tndan değellendirilmesi. Küreselleşmenin

eğitim sistemine ekonomik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine sosyolojik etkileri, KüIeselleşmenin eğitim sistemine

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

Eğitim Hukuku

Eğitim hukukal temelleri, Devlet ve eğitim. Uluslar arası anlaşmalarda eğitim, Aıayasa ve yasalarda eğitim, IQlkınma
planlannda ve eğitim şuralannda eğitim, İnsan hakları, Çocuk Haklan, AB vizlşmelerinde eğitim, A3 eğitim programlan.

seçmeli II

Eğitimin sosyal ve Kültürel Temelleri

Eğitimle ilgili kavramlar, ilkeleı, değerler. Eğitimde

siül toplum örgütleri. Kültür ve eğitim. Kültürcl yap

ilişkjsi. Değer yarg an ve eğitim. Aile ve eğitim.

uygulamalar. Eğitimin sosyal yöoleri. Toplumun

lnın ve değişmenin eğitim üzerindeki etkileri. Eği ve kültüI
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insan Kaynaklan Eğitimi ve Yönetimi

insan kaynakları eğitimi ve }dnetiminin tanımı. Personel },önetimi ile insan kaynaklan eğitimi ve yönetimi arasındaki

fark]ılıklar. İnsan kaynaklan eğitimi ve yönetiminin işleı,leri. İnsan ka}ııakları eğitimi ve yönetiminin evrensel sorunları. İnsan

kaynaklafinın yetiştirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi.). insan kaynaıürl eğitimi ve yönetiminde dokümantasyon.

Türkile'de Eğitim Politikalan ve Uygulamalan

Türk eğitim diizeninin eleştirel bir biçimde incelenmesi. Okul ve yetişkin eğitimiyle ilintili uygulamalan etkileyen toplumsal-

iktisadi koşullar ve gereksinimler. Okul öıgütlenmesi, yönetimi, öğretim pıogramları ve öğIenci hizmetleri konuları ve

yönelimleri.

Eğitim ve Kalkrnma

Eğitimin tanlmı, kalkınmanın tanımı, kallonmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-

ekonomi-kallqnma insan gücü il§kisi, Türkiye'de kallonma planlan, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri,

eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, e$üm iktisadi kalkrnma Tüıkiye'de eğitim ve iktisadi kallonma ve eğitim

hizmeti.
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