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EBB30l- Eğitim Bilimlerine Giriş (T-U-K) (2-0-2)

Eği m Ve oğretim le Igi temel kaVram lar eğit amaç arl Vemln
alanlarla Ve biI nl Ier le şki eğiS tı m n hukuki SoSya kül türel
felsefi Ve psikoloj teme lleri eğ tım bi m Ierinde yöntem eğik bi
o arak oku Ve Sln öğretmen leği ğretmen yet ştıf; ik me Ve os rmed

rl dab nc yuzy oe nı le lgi yöne m ler

EBB302- Öğretim İlke ve Yöntemleri (T-U-K) (2-0-2)

Öğreti m lke Ve yön tem leriyl e kaVram ar; o,ğretim -öğrenme
stratej lerl yöntemle rl Ve teknik leri; oğretimde hede Ve amaç be
öğrenmede ıçerl k seçlml Ve düzenlem esl; o lm materyal leriğret
öğret ın p lanları öğretim gı kuram Ve yaklaş mlar; etki okue
o,ğrenmede başar içi öğrenmeIe ğerlend

f

nıfs rln de iril meSl

EBB303- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (T-U-K) (2-0-2)

Eği mde o çme Ve de,ğerlend rmen ln yerl Ve nem ölç me değero Ve
kavramlar; o lçme araç ps

ti
arln n kometrik er güvenirl(geç k, k, ku

ann1başarı testl erl gel i şti rme Ve u,ygu ama; test Sonuçları n In Vorum
teSt Ve madde puanlar ,ln n anal lZ değerLendirme Ve not Verme

EBB304- Eğitim Psikolojisi (T-U-K) (2-0-2)

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavram

süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları;

EBB305- Sınıf Yönetimi (T-U-K) Q-0-2)

oğren me sürecinde mot

kav ram lar; fız kse syaI Ve

arl eğ ıti m pS ko
yö ntem leri ge lşlm ku ram ları ge ş m a anları Ve ge şim su reçleri;
farkl klar; öğrenmey le ob teme kavranı öğrennıeyi yenlar; etki le

li

S ln yönet mıy gıle temel
kura arl Ve sınıfta disi sln
daVran ar n n Vonetl

p ın: f d pl n Ve yönetim yl gı modee
ml ln fta letişi n1 Ve etk eşım sürec n fta

f

S S i; S

n fta Zam anS yöneti m n ıfta bir öğreti m ideri ol arak oğretmen; o
görüşme lerinIn yöneti m olum u Slnıf Ve o,ğrenme kl mln n oluşturulnı
göre sln f yön eti m iyl gı olayle ornek ar

EBB3 l 8- Bireyselleşti rilm iş Öğretim (T- U-K) (2-0-2)

Bireysel leştirme kavramı ve eğitimdeki önemi ; bireysel leştirme için
müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirr., olçtıt bağımlı
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değerlendirmede uyulması gereken kurallar: uzun dönemli ve kısa dön
belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabi

EBB3I9- Rehberlik (T-U-K) (2-0-2)

Rehberl k Ve psiko loj ik dan şma (RPD h izmetlerinin eğitimdeki
model nl n fe sefesi, amac lke erl ve programı (kapsam ge
hizmetle rilmüdahaleleri sınıf reh ber li gınde oğretmen erln ro
kapsam ında e,ğitsel mesleki kişisel Ve syaSo alanlarda kazandırı
yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikoIojik danışman
RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması

EBB306- Özel Öğretim Yöntemleri (T-U-K) (2-2-3)

Alana özgü öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknik
ile ilişkisi. öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artı
ve sorumlulukları konuları ile ilgili ve deneyimli hale gelme

EBB307-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (T-U-K)

Teknolojinin tarihsel gelişimi ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temel
sahibi olmalarını sağlama, etkili öğretim materyalIeri tasarlayabilme. gel
değerlendi rebi lme, alana özgd materyal tasarlayab i lme

EBBSl0- Öğretmenlik Uygulaması (T-U-K) (2-6-5)

A lana özgi ğretim vöntem Ve tekn klerıyl e lgi göz em lero
yö ntem ve teknikl erln n ku llan ıld ğı bireyse grupVe la mikro -o
alana özgu etkin ik Ve materyal ge ışt ğretilrme o m ortamları nl
o çme, değerlend yans yapmalrme Ve ıtma
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