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Ders Kodu Ders Adl T+U UK AKTs
TRAl0l yazı yazma Teknikleri l+2 2

TRA l03 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bi|gisi 2+0

TRA l05 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2+0 1

TRAl07 yazllı Anlatım l 2+0 2

sözlü AnIatım I 2+0TRA l09 2

TRAlll Osmanll Türkçesi I 2+0 1

GNKl0l Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi l 2+0 2 2.

3+0GNKl05 yahancı Dil l 3 5

Eğitim Bilimine Giriş 3+0EMBlOı 3 5

Toplam Kredi l9+2 2l! 30

ı. YARIYıL DER§ PLAN|

T+U UK AKTSDcrs Kodu Ders Adı

TIi.\ l02 Türk Dil Bilgisi Il: Şekil Bilgisi 2+0 2

TRAl04 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Il 2+0 2

TRA l06 Yazllı AnIatım Il 2+0 2

TRAl08 SöZlü Anlatım Il ?+0 2 1

2+0 2 4

cNKl02 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi lI 2+0 2 2

GNKl06 Yabancı Dil lI 3+0 3 5

E}l Bl02 Eğitim psikolojisi 3+0 5

Toplam Kredi l8+0 l8 30

2. YARıYlL DERS PLANı

Ders Kodıl Ders Adl T+U UK AKTs
T ItA2 0l Türk Dil Bilgisi lll: Sözcük Bilgisi 2+0

,)

TRA2()J Türk Halk Edebivatl l 2+0 2 .l

TRA205 Eski Türk Edebivatı l 2+0 2 ,1

TRA207 Yeni Türk Edebiyatı l 2+0 1 ..1

cNK207 Bilgisayar l 2+2 _5

Bilimsel Araştlrma Yöntemleri
Ögretim ilke ve Yöntemleri

GNK20l 2+0

E}lB]0l 3+0

2

]
TRA209 Seçmeli l 3-0

Toplam Kredi l8+2 ı9 J0

Der§ Kodu Ders AdI T+U UK AKTS
TRA202 Türk Dil Bilgisi lV: Cümle Bilgisi 3+0 3 4

Türk Halk Edebivatı ll 2+0 2 3

TR^206 Eski Türk Edebiyatı II 2+0 2

TRA208 Yeni TüIk Edebiyatü II 2+0 2
TRA2l0 (ieııel Dil Bilimi ]+0
GNK208 Bilgisayar lI 2-2
GNK204 Etkili iletişim ]+0 .l

Öğretim Tekn. ve Materval Tasarımı 2+2 )
Toplam Kredi l9+,| 2l J0

4. YARıYıL DERs PLANl
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TRAI l0 osmanlü Türkçesi Il

3. YARıYlL DERs PLANı
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Ders Kodu Ders Adı T+U UK AKTS
TRA30l Anlama Teknikleri: okuma Eğitimi 2+2 5

TRAJOJ Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi 2+2 5

TRAJ05 Çocuk Edebiyatı 2+0 2 4

TRA307 Dünya Edebiyah 4

l+2Topluma Hizmet UygulamalarıGNK30l 2

2+0sınıf yönetimiEM83()ı 2 4
2+2ENlBJOJ Özel Ögretim Yöntemleri I )

Toplam Kredi l4+8 l8 30

5. YARıYIL DERS PLAN!

Ders Kodu Ders Adı T+U UK AKTS
TRA302 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi 2+2 5

TRAJO.ı Anlatma Teknikleri: YaZma Eğitimi 2+2 5

ğrelim Yöntemleri l l (Alan Öğretim)

1 5

51

mi*eöTRA306
TRAJ08

yabancılara 2+0
2+2

GNK302 Uygarlık Tarihi* 2+0 2

GNKJ0.1 Tük Eğitim Tarihi* 2+0 ]
EM BJ02 Ölçme ve Değerlendirme 3+0 ] 1

Toplam Kredi l5+6 l8 30

Ders Kodu Ders Adı T+U UK AKTs
TRA40l Tiyatro ve Drama Uygulamaları* 2+2 5

TR.4{0.] Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 2+0 2 ,1

EMB]0l Rehberlik 3+0 5

EMB,IOJ Özel Eğitim* 2+0 1 4
EM B,l07 Okul Deneyimi l+4 6
CNKlOı Seçmeli I 2+0 2 6

Toplanı Kredi l2+4 l5 30

7. YARıY|L DERS PLANı

Ders Kodu Der§ Adl T+U UK AKTs
GNK402 Dil ve Kültür* 2+0 2 1

2

5

.1

9

tim sistemi ve okul yönetimi 2+0

2+6EM 8406 ğretmenlik UyguIamasl
EM 8.102 Türk E

TRA402 Seçmeli II 3+0 )
TRA404 Seçmeli tll 2+0 2

GNK404 Seçmeli lI 2+0 2 4

Toplam Kredi lJ+6 l6 J0

8. YARlYlL DERS PLAN!
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TR209

cNK,10l

TRA402

TRA404

GNK40,1

Seçmeli IIı
Bireysel ve Toplu Etkinlikler
Türkçe ve Edebiyat Ögretimi Tarihi
Metin Dil Bilim
ilköğreıimde Dil Bi|gisi Ögretimi

seçm€li II
Resim-Müzik-Beden
Estetik
Mitoloji
Eğitim Felsefesi
Gıdalar ve Sağlıkh Beslenme
Doğal Afetler Ye Korunma Yolları

Seçmeli l
Halk Bilimi
Çağdaş Türk Edebiyatl
Yaşayan Türk Lehçeleri
Şiir Tahlilleri
Metin İnceleme

J

2

2

2

0
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DERsLE ALANLARA G Rtr DA ILIlltl

GENEL TOPLAM

T U UK AKTs S

l24 34 l]5 240 1,71

KISALTMALAR: T: Teorik^ U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, s:Saat, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

DERS iÇERiKLERi

Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2)

Paragraf biçimleri ve yapısl; paragrafın teknik özellikleri, paIagraf çözümleme; paragraf planı çıkarma,
özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorulannı yanütlama.

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2)

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri aiIesi. Türkiye Türkçesinin
sesler (ünlü ye ünsüZler), ünlü ye ilnsüzlerin özellikleri; ses u},rımları (ünlü uyumu. ünsuz

bi
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Seçmeli I
Diksiyon
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Aile Danışmanlığı
Eğitim sosyolojisi
Medya Okur-Yazarlığı
Günümüz Edebi Gelişmeleıi

Seçmeli ıl
Tiirkiye Türkçesi
Türk Dünyast Edebiyatları
Toplum Dil Bilim
Anlam Bilim

0

l. Yarıyıl
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ünsuz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrlşma, türeme, düşme, ötıımlüleşme,
ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışmasl, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleli, bağlantı ünlüsüi hece.

Yazım bilgileri: Tarih boyunca kulIanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses

değişmelerinin yazıda gösterilmesil heceIerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı;
yazırn uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları l (2-0-2)

Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazlm ve nesir türlerini belirleyen öğelerin
yöntem açüsından kalşülaştırılmasü, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşiınce hareketleri;

Sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlar].

Yazılı Anlatım I (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındakj temel fafklar.
Anlatım: yazılü ye sözlü anlatlm; öznel anlattm, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç
paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazmsal metinler); metin olma koşulları
(bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinIeI aıası ilişkiler). Yazılı
anlatım (yazllı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun
sınırlandırllmasl, amaç, bakış açlsl, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesij yazma planı hazırlama, kağlt düzeni);
bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilarr/reklam, tutanak, rapor, resmi yazülal, bilimsel yazılaı)
üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar y9 yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını

çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlalını düzeltme,

Sözlü Anlatım l (2-0-2)

Sözlü di]in ve söZlü iletişimin telnel öze]likleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin teme] özellikleri
(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacrnın temel özellikleri
(vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları
(konunun seçimi ye sünrrlandürılmasü; amaç, bakış açısı, ana ye yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni
yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma tüIleri I: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanütma, Soruları
yanltlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme,
biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmalalü, değişik kültüI, Sanat progıamlanna konuşmacl
olarak katülma v.b.). Değişik konulaıda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma ömekleri üzerinde çalışmalar ve
sözlü anlatüm uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlişlarünı düzeltme.

osmanlı Türkçesi I (2-0-2)

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Dewimi,
osmanlı Devleti'nin Dağılüşt (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve lslahat Fermanı, I. ve IL Meşrutiyet, Trablusgaıp ve

Balkan Savaşları, t. Diinya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, wilson ilkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in
Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi. UlusaI Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı,
TBMM'nin Kuruluşu ve |ç |syanlar. Teşkilatı Esasi Kanunu. Düzenli ordunun Kuru]uşu. t. inönü. lI. inönü.
Kütüya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taanuz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar,
Lozan Antlaşmasl, Saltanatın Kaldrrılması.

Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğencilerinin kendi alanlarında }4irüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme Ye ya na becerilerini belirli bir etkinlikte kul]anabilmelerini sağlayacak biçimde
tasallanmıştır, Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artürlcü alüştllmalal erilerek. dilin
gerçek iletişim becerilerinde kullanımını göSterilerek öğIencilerin dilsel ve iletişimsel yetil ilecek ve

raıy,& .n
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Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğilimin temel kawamları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki,
psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 2l.ylJzylda eğitim biliminde
yönelimler, eğitim biliminde araştürma yöntemleri, Tiırk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özeltikleİi, eğitim

sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve

gelişmeler

Il. Yarıvıl

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi (2-0-2)

TüIkçenin yaplsal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göIe söZcük türleri [yerli
sözcük, yabancı sözcük: kökenbilgisi(etimoloj i)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, tuİemiş Sözcuk,

bileşik sözcük), tüİlerine göre söZcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç(zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat),

ünlem]; Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri);
Tüİkçede sözcük türetme yolları. Sözçük vurgusu. Sözcuklerin kök/göVde ve eklerini çözümleme uygulamalan.

Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı ("ile" sözcüğiınün yazılışı; "imek" ekfiilinin

çekimli biçimlerde yaztlışı; "ise" ve "iken" birimlerinin yazülışı; "-ki" ekiyle "ki" bağlacının yazılışı, "-de"
ekiy|e "de" bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı, bUütk ve küçük haderin
kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Rornen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve
gezegen adlarının yazıhşı; biIeşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı;
ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazıl!şü; yazım uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları ll (2-0-2)

Türk edebiyattnın başlangıcından günümüZe kadar geçirdiği aşamalar, edebi tiirler, nazırn şekil|eri,
vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlay!şlarl.

Yazılı Anlatım lI (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; ömel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf tüleri (giriş-gelişme-sonuç

paragraflarl). Metnin tanımü Ye metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları
(bağlaşıklık, tutallülük, amaçlılık, kabul edilebilirlik, duıumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı
anlattm (yaztlü kornpozisyon: serbest yazma, plan|ı yazma); pianlı yazma aşamaları (konu, konunun

sınırlandırılması, amaç, bakış açtsr, ana ve yan dUşUncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni);

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

üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını

çıkarma: yazılı uygulamalardaki dil ve anIatım yanlışlaıını düzeltme.

sözlü Anlatım ll (2-0-2)

SözIü dilin ve Sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri
(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri
(vurgu, tonIama, duraklama; diksiyon vb.), Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın
aşamaları(konunun seçimi ve sınrrlandırılması; amaç. bakış aç|sı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi,
planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma,

soruları yanillama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş
isıeme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat pİogramlarına
konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma ömekleri üzeıinde

çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarmı düzeltme.

Osmanlı Türkçesi ll (2-0-2'

osmanll Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Aıapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri

/c:
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Atatürk ilkeleri v€ inkılap Tarihi l| (2-0-2')

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

alannda yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikIer. |923-193E
Döneminde Türk dış politikasü, AtatiıIk sonİasü Türk dış politikası, Tük DeYriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik,
Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Dev|etçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancl Dil lI (3-0-3)

Bu ders. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyene okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlille kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasallanmıştır. Bu delste öğrencilerin "Yabancı Dil l" dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye

çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini anırıcı
alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve

iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin arttrılmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel

kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen
faktöİler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarrnün öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğenme, öğrenmeyi
etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu fakörlerin sınlf içi öğreıim siaecine
etkisi).

lIl. Yarırıl

Türk Dil Bilgisi lII: Sözcük Bilgisi (2-0-2)

Sözcuk ve sözcük bilgisi çalışmalan; adlar: ad, önad(Slfat), adıl(zamir), belirtgeç(zarf) ve bunlarla ilgili
uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem.

Türk Halk Edebiyaıl I (2-0-2)

Halk Edebiyatı kavramının saptanmaslna yönelik çalışmalar, islamiyet öncesi ve sonrasI eski Türk
destanlarü, masallaıı, efsaneleri, ha|k hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kolIarını tanıma. Metinler üzerinde

çöziimleme çalışmaları. Bu metinlerin ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmalar

Eski Türk Edebiyatı l (2_0_2)

l5.-16. yy. TüIk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmalan. Dönemin dil anlayışı,
toplumsal durumu ve diınya görtışunü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının temel özelIikleri, belIi başlı
türleri ve önemli temsilcileri.

Yeni Türk Edebiyaiı l (2_0-2)

Birinci ve ikinci Donem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyan ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar.
Dönemin önemli üriinlerinden seçi|en metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik Ye

etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçılarln toplumsal, kültürel etkilerinin
yapıtIarından yola çıkarak belirlenmesi.

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal
olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Tükçe
eğitiminde kullanılması.

Bilgi§ayar l (2-2-3)

Bilişim leknolojileri, yazılım ve donanrm ile ilgili temel kavramlar, genel olarak iş letim sistemleli
kelime işlemci programları, elektıonik tablolama programları, veri sunumu, eğ itimde İnternet Iml , bilişim
teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri i etik

t
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Bilimsel Araşt!rma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, ewensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin
temel bilgiIer, bi]imsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ye bu yöntemlere ilişkin farklı görüşIer, problem,

alaştırma modeli, evren ye ömeklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama

teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştrrılması.

Öğretim ilke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kawamlar, öğrenme ve öğİetim ilkeleri, öğretimde planh çalışmanın önemi ve

yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik ömekleri), öğrenme Ye

öğİetim Stratejileri, öğİetim yöntem ve teknikleıi, bunların uygulama ile ilişkisi, öğIetim araç ve gereçleri,

öğIetim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin göreV ve sorumlulukları, öğretmen yetellikleri.

IV. Yarıvıl

Türk Dil Bilgisi lv: cümle Biıgisi (3-0-3)

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin gene| özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin

öğeleri, tüİleri, cümle çöZümü,

Türk Halk Edebiyatı lI (2-0-2)

Ha|k şiirinin önemli temsilciIerini ve ömek|erini tanıma, teme| özellik|erini ve halk şiirinin dil
özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikdyelerini ilkö$etimin çeşitli düzeyleri için
eğitsel bakış açüsıyla değerlendirme.

Eski Türk Edebiyıİ Iİ (2-0-2)

l7.-l8. }y. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Aruz ölçtlstlnun temel

mantüğü. Aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsünün melodisini öğIetmeye yönelik çözümleme
çalışmaları. Aruz ölçüsünün Türkçe Ve edebiyat öğetiminde kullanmaya yöneIik modem çalışma biçimleri ve
yöntem geliştirme.

Yeni Türk Edebiyatı II (2-0-2)

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin onaya çıkardığı edebiyat
yönelimlerinin en aZ bter yaplt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin
özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyalna etkileri.

Cumhuriyet Dönemi Ttlrk Edebiyatnda 50"li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro
alanında ortaya çıkan önemli yapıtlarn incelenmesi.

Genel Dil Bilimi (3-0-3)

Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu)
ve Amerikan yapüSalcılığü, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili
yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişilikIerin (Martinet, Bloomfield, Haffis,
Hjelrnslev, Chomsky vb.) ça|ışmalarıy|a birlikte elç alınması, Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına
yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.

Bilgisayar ıl (2_2_3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasallanmıştır. Bu derste öğrencilerin "Yabancı Dil I" dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye

çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratıImasın

ahştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu
iletişimsel yetiIeri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

a, dilin işle
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Etkili İletişim (3_0_3)

Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri

bildirim. kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler,

duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğIetmen, veli iletişiminde
dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

V. Yarıyıl

Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi (2-2-3)

Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Toplumda okuma ahşkanlığının yaygınlaşması
için yapılması gerekenleı ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi. Okuma çeşitleri ve amaca bağlı
oIarak okuma çeşidinin seçimi. Ti,irkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları. ,,Eleştirel okuma"
kavramnt metinlerden yola çıkarak ömekleme, eleştirel okuma çalışmaları ve alıştırmalan yapma.

Anl8ma Teknikleri: Dinlem€ Eğitimi (2_2_3)

Dinleme becerisini geliştirici çahşmalar yapma. Rübilim aıaştırma|arından da yararlanarak dinleme
eüinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini beIirginleştime; dikkat sürelerinin belirlenmesi; be]lekte tutma ve

kawama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümeI dinleme-anlama,
seçici dinleme-anlama ça|ışmalarını ömekleme. Ögretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde
kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmalarü gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de
geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Çocuk Edebiyatl (2-0-2)

Dünya'da ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitapIarıyla
tanlşmanln önemi ve okuma kültürü edinmiş dtişünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı
yapıtlalını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasanm, içerik Ve eğitsel)
ömeklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının ömeklerle gösterilmesi ve bunlann çocuklarln gelişim
özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Ögretmen adayIarının, okuduğu-incelediği kitaplaıın yaş
gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine kaıkl sağlayacağlnın
belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocülara seslenen çeşitli yaz ınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman,
v.b.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocüların gelişimlerine olan katkılannrn
belirlenmesi.

Dünya Ed€biyatı (3_0-3)

Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanlnmlş kitaplarln okunması ve

çöZümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel öZetleme, karakter tahli]i ve
betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi, "okuma
Eğitimi" dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları.

yönelik projeler hazırlama, panel, konfeıans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izley lcl
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Öğretim Teknolojileri Ye Materyal Tasarımt (2-2-3)

Ögetim Teknoüojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin öze|likleri, öğIetim
teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlannın belirlenmesi,
uygun teknoloji planlamasnın yapılması ve yürütülmesi, öğetim tekİolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu
materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasar|ama, tepegöz

saydamları, sla},ılar, görsel medya (VcD, DVD) gereçleli, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının
incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlend irilmesi. internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım

ilkeleli, öğIetim materyalleİinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Turkiye'de ve dunyada öğIetim
teknolojilerinin kuIlanım durumu.

Topluma Hizmet Uygulamalart (1-2_2)

Topluma hizmet uygulamalarlnln önemi, toplumun güncel sorunlannı belirleme Ye çözüm



yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çelçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma,

topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasr.

sınıf Yönetimi (2-0-2)

sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, slnıf yöneıiminin tanlml, sınrf
yönetimi kavramınln sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sünıf ortamınt etkileyen sünüf içi ve

sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olaıak
düzenleme, sünıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye

uygun olumlu biı sınıf ortamı oluşturma (ömekler ve öneriler).

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Alana öZgü temel kawamlar ve bu kavramların alan öğIetimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli
Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğIetiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, tekJıik,

aİaç-gereç ve materyaller. iıgiıl Ögretım Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.).

Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı ömeklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

VI. Yarıyıl

Anlatma T€knikleri: Konuşma Eğitiıni (2-2-3)

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıkIanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılırnı,
savunulması ve kanıtlanması, ömeklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına
alrnması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bf konuda akıcı ve güzel konuşma

becerisinin geliştirilmesi. Ögretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alüştürmalanyla

tanıştınlmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.

Yabancılara Türkçe Öğretimi (2_0-2)

Türkçenin anadili olarak öğIetilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını beltginleştirme.
Türkçenin özeIlikle yabancı dil o|arak öğretilmesinin kiiltür boyutuyla iIişkiIendirilmesi. Diğer dünya dillerinin
yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşırn biçimleri.
Yabancı dil öğetiminde kurarnsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanütıml. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminin Tilıkiye"nin tanıtımına katkısı. TüIkçenin yabancı dil olarak öğetilmesinde kullanı]an çeşitli ders
kitaplarünın tanlhml ve eleştirisi.

Özel Ögretiın Yöntemleri II (Alan Öğretim) (2-2-3)

Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, onam ve dayanaklan, yönetmelikleri, öğrenme-
öğIetme süreçleri, ilköğretim okullaıında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış
açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinIikler yoluyla okuma, dinleme, konuşrna ye yaana becerilerinin dilin
kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgileıin beceriye dönüşttlrülmesi, TüIkçe
öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özelIik|eri, metinIe ilgili soruların hazrrlanması ve
değerlendirilrnesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının
sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür Ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde
ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çallşmaları.

Uygarlık Tarihi (2-0-2)

Giriş, Mezopotamya uygarlıkları, Müsır uygarlığı, İran uygarlığı, Çin ve Hint uygarlıkları, Anadolu
uygarlıkları, Orta Asya Bozkır uygarlığı, Yunan ve Helen uygarhğı, Roma ve Bizans uygar|ığı, Orta erika
uygarlıkları, islam uygarlıgı, Batı uygarllğl, keşifler ve bilimseI buluşlar
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Anlatma Tek[ikleri: Yazma Eğitimi (2-2-3)

Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin tilrleri konusunda öğencileri
bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyIa öğetmen adaylarının hem öğrenen hem de öğıetici kişi olacaklan
bilinciyle haleket etmeleri için yazma çalışrnalarının yapılması.



Türk Eğitim Tarihi (2_0_2)

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

öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi l: Devİimin tarihsel arka planı, felsefİ, dtişınsel ve politik
temelleri. TüIk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedıisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsaını, uygulanışı ve önemi;
Turk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, YaZl Devrimi, millet
mektepleri, halk evleri. Türkiye cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim
Enstitüleri ve Yüksek Ögretmen okulları. Üniversitelel ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim
alanındaki gelişmeler.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ye önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili ıemel kavramlar,
ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güveniılik, geçerlik, kullanışlılük), eğitimde kullanılan ölçme
araçları ve özellikleri, gelenekel yaklaşım|ara dayalı olan araçlar Qazılı sınavlar, kısa yanıllı sınavlar, doğru-
yanlış tiPi testler, çoktan seçmeli testler, eşleşti-rmeli testlel, sözlü yoklamalar, ödevler), öğenciyi çok yönlü
tanımaya dönük araçlar (gözlem, göruşme, performans değerlendirme, öğenci ıırün dosyasü, araştürma kağıtları,
araşhrma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, futum ölçekleri), ölçme sonuçlarü üzerinde yapılan

temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarlnı değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aract geliştirme.

VIl. Yarlü|l

Tiyatro ve Drama Uygulamaları (2-2-3)

Geleneksel tiyatro kavramın|n Aritoteles"ten beıi gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar.
Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji,
yorumlama ve sahneleme. Yaratıcü drama kavramının ve çalışmalarınln tanütılmasü. Yalatıcı dlama

çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun
kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve o1ı.ın-eğitim ilişkisi.

Tilrkçe Ders Kitıbı İncelemeleri (2_0_2)

Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğıetimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan
dış koşullar (yasalal, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşullan vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler,
konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşullan vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Ders
kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararIanma. Bir dels kitabında önem]i olan diI, konusal bütunlük
snamayl ve sağlamlaştırmayı öngören alıştürma biçimleri ve zenginliği, Türkçe deİs|erinde metin seçimi ve

çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre
oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olaıak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi
alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değeılendirme raporu yazması için
gereken çalışmaların yapı|ması. Bu çalışma için Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uygulanan farklı
öğretim programları için hazırlanmış farklı anlayışlardaki ders kitapları uygulama ömeği olarak kullanılmalı.

Rehberlik (3-0_3)

Temel kavramlar, öğrenci kişiIik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizııetler içerisindeki
yeri, rehberliğin ilke|eri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler,
örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanlma teknikleri, rehbeİ-öğIetmen işbirliği, öğretmenin
yapacağı rehberlik görevleri.

Özel Eğitim (2_0_2)

Özel eğitimin lanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelli|iği oluşturan nedenler, erken tanı ve
tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihseI yakIaşım, zihinsel engeIli, işitme engelli, görme engelli, bedensel
engelli, dil Ye iletişim bozukluğu olan, suregelen hasta|ığl olan, özel ögenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozuk|uğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların öze|likleri ve eğitimleri, farkl gelişen

çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepki Ier, ülke oze]
eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar
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Okul Deneyiıni (1-4-3)

Ögetmenin ve bt öğrencinin okuldaki bir gi.tnünü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl

düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğetim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür

etkinliklerden yararlandlğınl, dersin yönetimi için ve sınıfün kontrolü için ötsetmenin neler yaptığınü, öğetmenin
dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul
müdurünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi

çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

vlIl. Yarıvll

Dil ve Kültür (2-0-2)

Kültür kavraml, kültürün kaynakları. kültür öğeleri. uygarllk kavramı. kültürün uiusal benlik, ulusal
kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü. Türkçe öğetiminde kültfu aktarımü, kültüI
aktarımmın yasal dayanakları, kültüIel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru oIarak dil, dil ve kültİir ilişkisi,
dilin kü]tür taşlyücı özelliği, dilin kültiirü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evıensel
değerlerin aktarılması, Türk kultüriınü aktaracak metin|er ve bunların eleşıirel bakış açlslyla değerlendirilmesi,
Türk tarihi, Türk kültlirli ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı,
medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kaı.ramın farklı yönleri.

Türk Eğitiın Sistemi ve Okul Yönetiıni (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim
sisteminin yaplsl, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü Ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci,
öğretim ye işletmeciIikle ilgili iş|er, okula toplumsal katılım.

s€çmeli Dersler

TRA209 Seçmeli ı (3-0-3)

Halk Bilimi

Tanımı, tarihçesi, diğer ilimler ile olan ilişkisi. Klasik edebiyat içinde halk bilimine kaynaklık ve
malzeme teşkil edebilecek eserler ve halk bilimi açısında seyahatnameler ve ha|k bilimi teori|eri. Türk halk
biliminin konuları, tölenler, ıörenlerde uygulanan ritüeller yazılı kaynaklardaki konu ile ilgili malzemenin tespiti
ve tahlili.

Çağdaş Türk edebiyatı

l946 sonrasü Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi o|ur.

Romanı olay örgüsU, arka plan, kişiler ve kişiler arası ilişkiler bağlamında çözümler.

Şiiri yapısal çözümleme yoluyla inceler.

II. Dtlnya Savaşfnın dünyadaki ve T0rkiye'deki sosyal yansımalarrnın edebiyata yansımasını kawar.

Holistik bakış açısının edebiyata yansımasını belirler.

Dönem eserleri arasında karşılaştırmalı inceleme yapar

Edebiyatın diğer pozitif bilimIere etkisi belirler.

üniıatshşi.-
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Öğretmenlik Uygulamasl (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen,
öğretim elemanı ve uygulama öğİencisi tarafindan değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda
düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
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Yaşayan Türk Lehçeleri

Orta Asya Tilrk Cumhuriyetlerinde ve diğer 0lkelerde yaşayan TUrk lehçeleri, tarihi perspektif içinde

Ttirk lehçelerinin gelişimi,Tilrk lehçelerinin kullandığı alfabeler,lehçetere ait ses bilgisi, şekil bilgisi özellikleri
ve ömek metin incelemeleri.

Şiir Tahlilleri

Şiirde ses, ritim, yapı ve dil. Şiir dilinin özellikleri, imge ve kaynakları, dil ve söz alrımı çevresinde şiiı
dili, şiiıde tema problemleri. Şiir düşünce ilişkisi ve şiirin insanl ifadesi ve şiirin anlam ve duygu değerleri.

Kavmi dönem ve ümmet dönemi Türk şiirinde yapı ve bu şiir|erin dil göstergelerinden hareketle incelenmesi.

Modem şiirin doğuşu, Ümmet dönemi şiiri ile modern şiirin ses, yapı, imge ve anlam bakımından mukayesesi.

Tanzimat edebiyat-ı Cedide, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet sonrası şiirimizden metinlerin lema, yapı, ses ve dil
göstergelerinin yuklendiği diğer değerlerin dikkate alınarak incelenmesi

Metin İnceleme

Metin şerhi, metin tahlili, meıin incelenmesi, tanlmları ve aralarında farklar; klasik metinIerni şerhine
dak anlayış ve metodlar; bir metnin şerh edilebilmesi için gerekli alt yapı bilgilerinin ana hatlarıyla hatırlatılması
ve takviyesi; seçilen dini, tasavvufi veya profane metinlerden beyit/gazel çerçevesinde uygulamalı metin şerhi
ömekleri.

TRA,l02 Seçmeli II (3-0-3)

Türkiye Türkç€§i

Türkiye Türkçesinin temel fonetik problemleri, yaplm ve çekim eklerindeki tartışmalı konular, söz
diziminin sorunları, gramer kitaplarımızda Türkiye Türkçesinin dil özellikleriyle ilgili çelişkili konular,

ilköğretim Türkçe derslerinde işlenecek konulaıa temel örnekler ve uygulamalar.

Türk Dünyası Edebiyatları
Orta Asya ve diğer Türk Cumhuriyet ye topluluklarü edebiyatlarının genel özellikleri ve temsilcileri.

Azerbaycan Türk Ed€biyaü: Mirza Elekber Sabir, Htlseyin Cavid, Bahtiyar Vahapzade, Hüseyin Şehriyar vd.;

Kazak Tilrk Edebiyatl: Abay Kunanbayev, Mağcan cumabayulı, Mütar Avezov vd.; Krrgız Tilrk Edebiyatı:
Cengiz Aytmatov vd.; Özbek Türk Edebiyatı: Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan, Müammed SaIih, Abdullü
Kadiri, Aybek yd.; Tükmen Türk Edebiyatı: Ata Atacanov vd.; Kırım-Tatar Türk Edebiyatı: İsmail Gaspıralı,
Bekt Sltkl Çobanzade, Cengiz Dağcı vd.; Irak Türkmen Türk Edebiyan: Ata Tezibaşü, Nesrin Erbil vd.; Uygur
TtıIk Edebiyatı: Abdüİrüim Ötkt[ vd.; Kıbns Tiıİk Edebiyaı: Özker Yaşın, Hawa Tekin vd.; Batü Trakya Tiırk
Edebiyan: Mehmet Hilmi, Reşit Salim vd.; Bu|garistan Türk Edebiyaü: Rıza Molla. Diğer Türk ıopluluklarının
ve Cumhuriyelleıinin edebiyalları ve temsilcileri. Seçilen eserlerin şekil ve içerik yönünden incelenmesi; Tilrk
Dünyasü edebiyatlarınn ortak ve farklı özelliklerinin belirlenmesi.

Toplum Dil Bilim

Toplum ve dil arasındaki iIişkiler, bu ilişkilerin ülkelere göre farklılıkları ve sosyo dil bilim kawamları.
Dilin sosyal bir olgu olarak kavranması, bu bağlamda Toplum dil bilimin özel|ikle dil öğetimiyle ilgili katkıları
ve temelleri hakkında bilgi verilecektir.

Anlam Bilim

Dil bilimin bir alt dalı olarak Anlam bilim; Anlam bilimin felsefesi, mantık ve ruh bilimle ilişkileri,
kawamlar. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki
bağlantüya ağırlık verilerek adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikler incelenir. Zaman içinde
anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşıhklı bağlantı gibi konular tlzerinde
duıulur.
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Bireys€l ve Toplu Etkinlikler
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Bireysel ve topIu etkinlikler ile ilgili bireysel gelişim, özgüven çalışmaları, Toplu etkinliklerin
planlanması ( anma ve kutlama günleri, gezi, yarüşma, toplu yemekler, sergi, pane1,6şık atışması ve yardımlaşma

çalışmaları v.b.).

Türkçe ve Edebiyat Öğreıimi Tarihi

Türklerde eğitim-öğretim, tarihi seyir içinde Türkçe, Tanzimat, Meşrutiyet Dönemi Tiırkçe Eğitimi,
Atatürk devri Türkçe Eğitimi, yazı devrimi,l920 yılından itibaren uygulanan Turkçe öğretim programları, Milli
Eğitim Şüralannda Tüİkçenin eğitimi ve öğretimi ilgili ele alınan konulaı, günümüzde Türkçe Eğitimi.

Metin Dil Bilim

Metin dil bi|imsel kayramlar Ye metin inceleme yöntemleri. Bir metni metin yapan öZellikler, Metin dil
bilim ve metin tifleri hakiında kuramsal temeller, yazın ve yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinleI),

sınıflar için metin oluşturma biçimi.

ilköğr€timd€ Dil Bi|gi§i Öğretimi

İlköğetin Türkçe dersi programı çerçevesinde dil bilgisi konularının tekrarı, öğetim yöntemleri, teknik
ve materyal uygulamalalı, ilköğretim dil bilgisi öğretirni ile ilgili yazılmış makalelerin incelenmesi.

Dik§iyon

Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemi, seslerin oluşumu, sesi eıkili
kullanma, akıcı ve anlaşılır konuşma, tonlama, ezgi, vurgulama, kavşak, durak kural|arı, beden dilini etkin
kullanma.

Eğitim Sosyolojisi

Bir kurum olarak eğitimin önemini tartışmak Eğitimdeki eşitsizlikleri kawamak Y€ yorumlamak Eğitim
tabakalaşması ile ilgili bilgi sahibi olmak

Medya Okur- Yazarhğl

Medya metinlerinin analizi, izleyiciye etkileri, medya ile sunulan iletilerin eleştire| yorumu, medya
tarafündan üretilen toplumsa| cinsiyet, ırkçılık, tüketim kültUrü, şiddet gibi olumsuz değerlere karşı sorgulama ve
farkında olma bilinci, medyadan yararlanma.

GünümüZ Edebi Gelişmeleri

Yayımlanan edebi dergilerin son sayılarının ince|enmesi. Ögretim yılı veya bir önceki yılda düzenlenerı_/

düzenlenecek olan panel, sempozyum, konferans vb. toplantılar üzerinde konuşmalar yapılması. Son yıllarda
yayınlanan roman, hikaye, şiir kitabı, deneme, hatrra, anıoloji vb. edebi eserlerin inceleme ve değerlendirilmesi.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılık psikolojisi; psikolojinin tarihçesi ve kuramlar

Aile Danışmanlığı

Aile tipleri, aile içi iletişim, ailenin, çocuğun gelişimi ve eğitimindeki önemi, aile destek programları,

çocuk yetiştime tutumları, aile içi şiddet ve çocuk üzerine etki|eri, istismara uğramış çocuk Ve eğitimi, suçlu

çocuklar ve aile, çalışan çocuk|ar.

GNK,I04 Seçmeli ll (2-0-2'

Estetik

Bir kavram olarak estetik, estetik problemleİi, modem estetiğin kuruluş
ve kültürel dokusunun çözümü, günümüze kadar gelen temel estetik çalışmaları

u, sanat eserini
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Mitoloji

Mitoloji kapsamında başta Yunan Mitolojisi Evrenin ve Tanrıların yaradılışı İnsanın yaradılışı Olymposlu
Büyükler Zeusun çevresindeki Tanrılar ve Atmosfer Tanrılarü Su Tanrıları Orman ve Kır Tan_rıları, Toprak ve

Cehennem Tanrıları, İnsan hayatı ve kaderiyle ilgili Tanrılar Küramanların klasik mitoloji ve onun sanattaki
yanslmalaİl sanat eserlerinin doğal anlamlarının arka planndaki anlaşmalı anlam ve içerikleri ikono|ojik

çöztlmlemelerle irdelenmektedir. Türk Mito|ojisinde ise başta doğu diinyasındaki mitolojiler ve bunIarın
sanattaki yanslmalaİı sanat eserlerinin doğal anlamlannın arka planlndaki anlaşmalı anlam ve içeriklerinin
ikonolojik çözümIemeleri yapllmaktadır.

Eğitim Felsefesi

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar
(idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasiciIik, ilerIemecilik,
yeniden kurmacllık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akümlarünın Tiİkiye cumhuriyeti eğitim
sistemine etkileri, eğilim felsefesi ve çağdaş eğitim sisternleri.

Gıdalar ve Sağlık|ı B€slenme

Besin maddelerini anlamak. Besin pilamidi ve dengeli beslenme-sağlık ilişkisi. Gıdalardaki gerekli
maddeler: Enerji açısından gıdalar, inşa edici moleküller olarak gıdalar, gıdalardaki düzenleyici maddeler. Gıda
katkı maddeleri. Gıdalarda ambalaj ve etiketler. Gıdaların korunması. Besin zehirlenmesi. Sağlıklı bir yaşam için
hangi gıdalar tercih edilmeli?

Doğal Afetler ve Korunm, Yollarl

Afet tanlmı ve çeşitleri. Yer, atmosfer Ye biyolojik kökenli doğal 6fetler, beşeri kökenli 6fetler. insan
faktörünün doğal afetler üzerinde olan etkisi, Afetlerden korunma yolları. TüIkiye'de etkili olan başlıca doğal
6fetler ve korunma yolları üzerine yapılan çalışmalar,

Resim- Müzik - Beden

Eğitimde miızik, rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, toplu çalma ve söyleme, müziğe tarihi bakış, Türk
Ve dünya müziklerinden ömekler. Resim sanatının temel kavramlalt Ye resim çizme teknikleri. Estetik duygu ve
becerinin resim sanatı ile ifade edilmesi, sanatın elemanlalı ve ilkeleri, su|uboya, pastel, yağlıboya, guvaş ye

kolaj teknikleri. Bedensel gelişim.
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