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p§oGRAMl,DERs içERİKLERİ

I. Yarry-ıı

Eğitime Giriş

Eğitim ve öğretimte ilgili İemeL kavıamtar; eğitimin amaçları ve iştevteri; eğitimin diğer alanlarla ve

bitimterle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyat, küttüret, tarihi, potitik, ekonomik, felsefive psikotojik te-

metleri; eğitim bilimterinde yöntem; bir eğitim Ve öğrenme ortamı oLarak okul ve sınlf; öğretmenlik

mesleği Ve öğretmen yetiştirmede günceı gelişmeter; yirmi birinci yüzyıtda eğitimle itg'tiyönetimter.

Eğiiim 5osyoloiisi

Sosyolojinin temel kavramlarl: Top[um, sosyaI yapı, sosyal o[gu, sosyal oLay vd.; sosyolojinin ön-

cüleri (ibn-i Haldun, A. comte, K. MarX, E. Durkheim, M. Weber vd.) Ve eğitim görüşleri; temel

sosyolojik teoriler (işlevse{ci[ik, yapısalcılık, semboIik etki[eşimcİlik, çaİşma kuram|, eleştireIteori,

fenomenoloji ve etnometodoLoji) aqsından eğitim; toplumsal süreçLer (sosyalleşme, sosyal taba-

kalaşma, sosyal harekettilik, sosyal değişme yd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (ai[e, din, ekono-

mi, siyaset) ve eğitim; Türkiye de sosyotojinin Ve eğitim sosyotojisinin getişimi (Ziya Gökalp, ismait

Hakkı Baltacıoğ[u, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); küLtür ve eğitim; sosyal, küttürel, ahlaki bir

sistem V€ toplu[uk olarak okut.

Osmanlı Devleti'nin yıkı[ışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XlX. Yüzyılda osman[ı Devteti'nde yenitik

hareketLeri; osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzytln başlnda osman[l DeV-

leti'nin siyasi ve askeri durumu; l. Dünya savaşl Ve Ermeni meseiesi; Anadolu'nun işgali Ve tepki-
[er; Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı Ve faaliyetteri; kongreLer dönemi ve teşkilatlanma;

son OsmanL MebusLar Meclisi'nin açdışl ve Misak-| Miili'nin kabutü; Milti Mücadete'ye hazırtık ve

bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açı[ışı Ve faaliyetleri; §evr Antlaşmasl; Güney ve

Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenti ordunun kuruluşu. Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki
savaşlar, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasi, Lozan Konferansinln toplanmasıVe Banş Antlaş-
ması'nın imzatanması.

@ yabancı Dil l

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda söze[, okuma, yazma ve dinleme beceri[eri; sözet
beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebi[me, yol tarifi verebilme, kişisel bitgitere yönelik

soru ve cevap kalıplarü); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçtarında, alış-veriş
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@ Atatürk İtkĞleri ve İnkılap Tarihi l



yerterinde tiste/etiket okuma, soru sorma vb-);yazma becerileri (ksa mesaj yazma, poster içeriği
yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarlfi, yerlkişi tarifi Vb.).

@ Türk Dili l

Yaz dili ve özettik[eri; yazlm ve noktaıama; yazlh ve siizlü anlatımın özellikferi; paragraf oluştur-
ma ve paragraf tUrleri (giriş, gelişme, sonuç paragraflar$; dOşünceyi geliştirme yo[[aıı (açüklama,

tartışma, öyküleme, betimleme; tanlmlama, örneklendirme, tanlk gösterme, karşıLaşt|rma Vb, uy-
gulamalarD; metin yapısl (metnin yapısal özeıtikLeri, gariş-getişme-sonuç bölümleri); metinsel[ik
özellikleri (bağlaşık|lk, tutarl!Llk; amaçıtllk, kabul editebilirlik, durumsai[ık. bilgisellik, metinlerara-
slL]k); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paytaşma); bilgilendirici-açklaylcl metin
yazma; öyküıeyici metin yazma; betimteyici metin yazma; tart|şmaq Ve ikna edici metin yazma.

@ Bilişim Teknolojileri

Biıişim teknoıojileri Ve bitgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramtarı ve yaklaşımları; algo-
ritma ve akış şemalar!; bi[gisayar sistemteri; yazl[ım ve donanımla it9iti temel kavramLar; işletim
sistemlerinin teme[[eri, güncel iştetim sistemleri; dosya yönetimi; yardımo programlar (üçüncü

parti yazlllmlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu program-

lan; masaüstü yayünclllki verı tabanlyönetim sistemteıi; web tasanml; eğitimde internet kullanlml;
iıeİişim ve işbirliği teknolojileri; güven[i internet kullanlm|; bitişim etiği ve telif haklarl; bilgisayar Ve

internetin çocukIarl9ençler üzerindeki eıkileri.

x t4

@ Matematiğin Temel[eri'I

N4atematik programında sayı[ar ve cebir öğrenme alanıarlndaki (doğal saylar, doğaI sayılar[a iş-
lemler, kesirler, kesirterle işlemter, ondatlk 9österim, yüzdeter, çarpanlar ve katlar, kümeter, tam
saylar, tam sayıtarla iştemler, rasyonel saylar, rasyonel sayılarla işlemler, oran, oran Ve orantl,

üslü ifadeler, kareköklü ifadeier, cebirseI ifadeler, eşitlik ve denk[em, doğrusal denklemter, ce-
birsel ifadeler Ve özdeştikter, eşitsiztikte) konulara ilişkin temet kavramlar ve özellikteri; bu kav-
ramlann birbiriyle itişkisi, matematiksel kaVramlann tanlşimaslVe çoktu gösterimterte birbirlerine
dönüştürütmesi.

@
Kümeler Ve sayı sistemleri; bağıntl, fonk5iyon çeşitleri. üstel fonksiyon[ar Ve [ogaritmik fonksayon-

[ar; Limit, süreklilik kavramlan ve uyguLamalan; türev, tüıevin uygu[ama[arıve grafik çizimleri.

@ Matematik Tarihi

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri; Eski MElr matematiğj; Eski Yunan matematiği;
Uzak Doğu matemaıiği; istam dünyası matematjkçiteri; çağdaş matematiğin doğuşu; matematiksel
kaVramtann tarihs€[ geIişimi.
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II. YarıyJl

çğiİim P§jkotojiöi

Psikolojinin ve eğitim psikotojisinin temet kavramlan; eğitım psikolojisinde araşttrma yöntemleri;

gelişim kuramtarl, gelişim alanlarl Ve getişim süreçteri; gelişimde bireysel faıklıtık[ar; öğrenmeyle
i19ili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğiiim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ-

renme kuramtarı; öğrenme sürecinde motivasyon.

@ ğğiİim Fğı§efesi

Felsefenin temel konularl Ve sorun atanlan; varıık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi Ve eğitim; temet

İelsefi akımtar (idealizm, re3lizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk,

anatitik felsele) ve eğjtim; eğitim fetsefesi ve eğitim akımtarı: Daimicilik, esasici[ik, ilerlemeci[ik,

varotuşçu eğitim, eıeştareyradikat eğitım: islam dünyaslnda Ve Batıda bazl fetsefecilerin (Platon,

Aristoteles, socrates, J. Dewey, ibn-i sina, Farabj, J. J, Rousseau vd.) eğitim görüşteri; insan doğa-

sı, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazl siyasi Ve ekonomik ideotojiler açElndan eğit jm; Türkiye'de mo-

dernteşme sürecinde etkili otan düşünce aklmlan ve eğitim;Türk eğitim 5isteminin felsefj temeıleri.

@ Atatürk İtketeri vo İnkıtap Tari|ıi 2

siyasi atanda yapııan ink,Laplar (sattanatln kaldınlması, cumhuriyet'in itanl, Halifetiğin ka[dırılması

Vb); sosyal alanda yapıtan inkıtaptar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyeLerin kapatılma§, Takvim, saat
ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve küttür atanlnda gerçekleştirilen inkılap[ar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkıtabl, Türk Tarih ve Dil inklLabü; hukuk alan|nda yapıtan inklap[ar; Atatürk dönemi çok partili

hayata geçiş denemeleri Ve ıepkiler (IerakkiPerver cumhuriyet Fırka'nın kurutuşu ve kapatltmasl,

Şeyh sait isyanl Ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş de-

nemeleri (serbest cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, kapatl[mas| Ve Menemen 0[ayı); Cumhuriyet

döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynaktan Ve potitikasl (izmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi

Türk dış politikası (Nüfus Mübadetesi, Milletler cemiyeti'ne üyelik, Batkan Antantlve sadabat Pak-
tl); Atatürk dönemiTürk dlş potitikası (Montrö Boğaztar sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan'a katllmasl,

Türkiye'nin diğer ülketerte otan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve

Atatürk iLketeri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yıttan, 1960 Ve ] 970'ti ytlarda
Türkiye, l960 sonrasl Türkiye'nin dlş potitikas|.

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipter (can, cou(d, may, must vb,); bu zamanLarda ve kip[erde ko-

nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler ([okanta Ve reslo.an[arda soru soıma,
yemek s'parişiVerme Vb.); okuma beceriteri (intemet hava durumu rapor[an, yemek tarifi, afişlposter
metinleri vb.); yazma becerileri (klsa mesaj yazma, yazü[ yot tarifj verebilrne, e-posta/davetiye yazma

vb.); dinteme becerileri(hava durumu raporu, yemek tarifivb.).
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@ Türk Diti 2

Akademik dil ve yazının özeltikLeri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yarar[anma;

nesneIye öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türteri (maka[e, rapor ve biLimsel özet vb.);

lddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çkma); bilimsel raporların ve

maka[elerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanln basamak[arı: açlklama, tartışma, metinler arasl
ilişki kurma, kaynak gösterme (atlf yapma Ve dipnct gösterme, kaynakça otuşıurma); baştık yazma,

özetteme, anahtar kelime yazma; biLimsel yazl[arda dikkat edilecek etik ilketer; akademik metin
yazma uygU[amaları.

@ Matematiğin Temelleri 2

Matematik programnda geometri, istatistik Ve olasdık, öğrenme alanlarındaki (temel geometrik

kavramlar ve çizim{er, üçgen ve dörtgen[er, üçgenler. uzunluk ve zaman ölçme, alan ötçme, geo-

metrik cisimter, aç|tar, doğrular ve aç[ar, çember, çember ve daire, sıvı ölçme, dönüşüm geomet-

l-isi, çokgenler, cisimterin farkt yönlerden görünümteri, eşlik Ve benzerlik, veri toplama ve değer-
lendirme, veri analizi, basit oiaylann olma olasıtığD konulara ilişkin temel kavramlar ve özeLliklerj,

bu kavramlann birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartşllrnası ve çoklu gösterimterle bir-

bjrterine dönüştürülmesi.

@ Analiz 2

x 6
Trigonometrik fonk5iyonlar, tri9onometrik bağlnttlar, trigonometrik denklem çözümLeri; karmaşlk
sayılar ve özellik[eri; Riemann toplaml, belirLi inte9rat, belirsiz integral, integral alma yöntemleri,

integratin uyguiamaiarı, has olmayan integra[ler, seriler ve yakınsakLk testleri.

@ Soyut Matematik

Sembolik mant!k ye kanıt teknikleri; kümeter, kümeler cebiri, küme takımtarı, küme takım[arının
parça[anış[an, çarpım kümeleri; bağıntılar, bağıntının tersi, bağıntı[arın bileşkesi, denklik bağıntıtarı

ve denklik sınıfları, stralama bağlntllarl; kısmi sıratl küme, tam slraL küme; lonksiyonlar, bire bir ve

örten fonksiyon[aı, fonksiyonların biteşkesi, fonksiyonlann ter5i, permülasyonlar, işlemler.

III. Yarıyrl

@ ÖğretinıTeknolojiteıi

Eğitimde bil9i teknolojileri; öğretim 5üreciVe öğretim teknoıojiterinin sınıflandınlmasl; öğ.etim tek-

nolojj[erine ilişkin kuramsal yakIaşımlar; öğrenme yak[aşımtannda yeniyönelimler; 9ünceI okurya-

zar[ıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretjm maleryalterinin tasarımı; tematik

öğretim materyali tasariama; alana özgü nesne ambarl oLuşturma, öğ.etim materyalideğerlendir-
me ötçütteri.
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@ Öğretim İlke ve Yöntemleri

0ğretim ilke ve yöntemteriyle il9ili temel kavramLar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelıeri, strate-
jileri, yöntemleri Ve teknikleri; öğretimde hedeİ ve amaç betirleme; öğretim ve öğrenmede içerik
seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanmasl Ve öğretim pıanlan; öğretimıe
i[gili kuram ve yaklaşlm[ar; etkili okutda öğretim, öğrenme Ve öğrenmede başan; sınıf içi öğrenme-
[erin değerlendiri[mesi.

@ Matematik Ögrenme ve Öğretim Yaklaşımtarı

Matematiğin ve matematiksel düşünmenjn doğasü; matematik öğrenmenin Ve öğretmenin anla-
ml; matematik öğretiminin amacl Ve temeI ilkeıera; matematik öğretaminin tarihçesi; öğrenme ve

öğretim yaklaştmlarlnln matematik öğretimine yanslmalan; matematik öğretiminde temel bece-
riter; sınıf-içi uygulama örnekteri; matematik öğretiminde günceI eğilimler ve sorunlar; etki[i bir
matematik öğretiminin bileşenleri; matematik öğretimine sosyat, küıtürel ve ekonomik açıdan
bakış.

@ Lineer Cebir 1

Matrister, matristerde işlemler, özettipte matrisler; etementer iştemler, eşelon maıris, elemanter
matrister ve bir matrisin tersi, bir matrisin rankl; determinant, determinant fonksiyonunun özel-
tikleri; tineer denklem sistemleri, [ineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (Gauss yok etme,
Gauss-Jordan indirgeme, tels matri5 Ve cramer yöntemi).

@
Düzlemde ve uzayda kartezyen koordinat[ari düzlemde Ve uzayda vektörter; düz[emde doğrutar; üç

boyutlu uzayda doğru ve düzlem[er; doğru ve düzleme göre yansımalar; nokta-doğru; doğru-düz-
lem ve düzLemterin birbirteriyte ilişkiteri; düzlemde öteleme ve dönme.

@ Analiz 3

Çok değişkenli fonksiyonlar; lRn'nin topolojisi, timit, sürekti(ik, fonksiyon dizi Ve seriteri;türev, yön-

lü türev, ksmi türev, klsmi türevin geometrik yorumu. yüksek meriebeden türevlerve zincir kuralı.
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x 8

VI. Yarry!

@ Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinln konusu, yöntemiVe kaynaklarli iLk Türk devletlerinde eğitim; itk Müstüman
Türk devietıefinde eğitim; Tü rkiye seLçuklutarl Ve AnadoLu Beytikterinde eğitim; 0sman{l Devieti'n-

de eğ itim: ilk yenile§me hareket[erine kadar eğitim sistemi; l 3- l 8. yüZyıttarda osmantl coğrafyasl
dışındaki Türk devletaerinde eğitim; 0smanı DevLeti'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareketleri; Tanzjmat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitiman
yeniden düzen[enmesi; ] 9-20. yüzylltarda Avrasya'daki diğer Türk devlet ve toptu[uklarında eği-
tim; mitti mücade[e döneminde eğitim: Türkiye cumhuriyeti'nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin
temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme sürecj; 2].
yüzyıtda Türk dünyaslnda eğitim; ortak hedefleı dil ve atfabe bir{iği, ortak tarih yazma ça[ışma[arı.

§ğitirnde Araştırı,na Yönt*şı[eri

Araştırma yöntemleriyle iLgali temet kavfamlar Ve ilkeler; araştlrma sğreca (sorunu fark etme, prob-

lemi ve örnektemi belirleme, veri toptama Ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla-
rının genel özeLtikleri; verilerin anatizive değerLendirilmesi; makale. tez ve verj tabantanna eraşim;

araşttrma modeıLeri Ve türLeri; bil|msel aragtlfmalarda temeı paradigmalar; nicel Ve nitel araştırma

desenleri; nitel araştırmada örnek[em, veri toplama, Veriterin analizi; nitel araştlrmada geçerlik Ve

güVenıik; makaie ya da tez inceieme, değerlendirme Ve 5unma; araştlrma ilke{erine ve etiğine uy-
gun araştlrma raporu hazlrlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırmasl.

Top{um, top[uma hizmet uygulama[arı ve sosyal sorum[u[uk kavramları: top[umsal Ve kü[türel

değerter yönünden sosya1 sorumtu[uk projeleri; 9üncet topLumsat sorunıarı belirleme; beliılenen
top[umsaI sorun[arın çöz!müne yönetik proje[er hazırlama; bireysel ve grup o[arak sosyaI so-
rumtutuk projelerinde gönül[ü olarak yer alma; çeşitıi kurum ve kuruluştarda sosyal sorumluluk
projelerine kai[ma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bitimset etkinliklere izleyici, ko-
nuşmacı ya da düzenleyici otarak katllma; 50syaI sorumluluk projelerinin sonuçlarlnl değerlen-

dirme.

Öğretim programtarıyta iLgili temel kavramlar; ortaoku1 matematik öğretim programlarının geç-

mişten günümüze gelişimi; güncel ortaokul matematik dersi öğretim programlntn yaklaşml, içeri-

ği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve a[t öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre

dağıtımı ve sınır[arı, diğer derslerle itişkisi; ortaoku1 matematik dersi öğretim pİogramınn itkokuI

ve [ise matematik dersi öğretim program[arıyta iiişkisi; kutlanıtan yöntem, teknik, araç-gereç Ve

materya{[er; ölçme değerlendirme yaklaşlml; öğretmen yeter[ilikteri.

seıY,an
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@ Topluma Hizmet Uygulamaları

@ Ortaokut Matematik Öğretim Programları



@ Lineer Cebir 2

Vektör Uzaytafı, ali uzaylar, lineer bağımslzhk, [ineer kombinasyonlar; germe, baz ve boyut; lineer

dönüşüm(er, bir lineer dönüşümün çekirdeği Ve görüntüsü; izomorfj[er, öz-değerter ve öz-Vektör-

l,er; karakteristik polinomlar; köşegenleştirme, iç çarpım uzaylan, vektörlerin ortogonaltığı, orto-

normal vektör kümeteri.

@ Algoritma ve Programtama

Algoritma tasarlml; akış diyagramları, girdi-çktl kavramlan, döngüter, karar yapıları, karar verme

Ve döngüse[ problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesi; algoritma ve akş şemalarlnln gör-

s€lleştiralerek kultanıldığı (scratch, code.org gibi) pıogramiarın uygulama(arı; fonksiyon kullanarak
uygun çözOn atgoritmalarlnln oluşturulmasl; tek Ve çift boyutlu dizi[er kullanarak uygun çözüm al-
goritma{aflnın geliştirilmesi; oluşturulan algoritmatann Bi[gisayar cebir si5temıerinde kodLanmasl

ve uygulamaları.

@ 0[ası[ık

saymanln temet prensibi; permütasyon kavramıve uygulamalar; kombinasyon kavramı ve uygu-

iamalar; binom teoremi, olasük kavramı, oLasılıkta i[gi[i temel kavram[ar ve olasıtk aksiyomları;

koşullu olas|lİk ve Bayes teo.emi; geometrik olaslllk prob[emLeri; rastgete değişken kavramı; ota-

sı[ık fonksiyonu, olasılık yoğun[uk fonksiyonu; rast9eLe değişken[erin beklenen değeri ve varyansı;

moment üreten ronksiyon ve momentler; bazı kesikLi dağılım[ar, Bernoulli, blnom, geometric, hi-
pergeometric, Poisson dağılım[arı; baz sürekli dağılımlar, düzgün dağıLım, üstel dağı[ım, normal

dağılım ve özeltik|eri.

V. Yarıy!

@ sınıf yönetimi

stnıf yönetimiyle algiıi temeI kavramlar; sınıfın fiziksel, sosya1 ve psikotojik boyutlarl; slnlf kurallart

ve sınıfta disip[in; sınıf disip[ini ve yönetimiyle ilgiLi modelter; sınıfta öğrenci davranıştarının yönetimi,

slnlfta iletişim ve etkiteşim süreci; sınlfta öğrenci motivasyonu; sınlfta zaman yönetimi; s|nıfta bir

öğretim tideri o[arak öğretmen; öğretmen-Veti görüşmelerinin yönetimi; olumtu slnf Ve öğrenme

ikliminin oluşturulmasl; okuI kademeterine göre sınf yönetimiyte itgili örnek otaytar.
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Aht6k ve etikle itgiıi temel kavramlat ve teoriLer; etik i[ke, etik kura[, iş Ve mes{ek ahlak/etıği; sos-
yat, küLtürel, ahlaki, etik yönteriyte öğretmentik mes|eği; eğitim ye öğrenme hakk eğitim, öğretim,

öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik itke{er; eğitim paydaşlanyla (işverenler/yöneticileı mes-
lektaşlar, veli[er, meslek kuruluştarı ve topLum[a) ilişkiterde etik iikeler; eğitim/okul yöneticiterj,

veliter ve öğrencilerin ahlaki/etik sorurnluklaİıi iş Ve meslek hayat|nda etik dlşl davrönlşlar; ]li*iye de

kamu yönetimi, eğitim Ve öğretmenterie ilgitieıik düzenlemeler; okulda veeğitimde elik dışı davranışlar,

etik ikilemle( sorunlar ve çözüm yollan; okutda ahıak/etik eğitimive etik kurullar; ahtaki/etik bir lider
olarak okul müdürü,,/e öğretmen,

@ Sayıların Öğretimi

say sist€mi kurma, doğatsaylar, doğat xyltarda iştemter, doğişik tabantü sayllar, tam saylar, çarpanlar
ve kattarı, bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramtan ve uygulamaları; oran, orani kavramLan
ve uygulamalan; reel saylar, üs[ü ve köklü çoktuktar, kesirler, ondahk gösterimler, yüzdeler; rasyonel

ve irrasyonel say(a1 kümeıer Ve küme[erle ilgili temel kavramlar konulannın öğretimi (ders içeriğini

düzenteme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kuılanma ü.); bu konutan ilişkin öğre.]ci bit-

gisi (kavramlara ıtişkın öğrenci di§ünc€sini anlama, yorumlama, öğrenci zorluklannı, hatalannl, kavram
yanılgılannıve nedenlerini bi[me); bu konulann güntük hayat ve diğerdersler{e itişkisi.

@ Geomeıri ve ötçme öğretimi

Van Hieie düşünme düzeyteri; temel geometrik kavramlar, geometrik yaptlar, geometrik cisimlen eşlik
ve benzertik; dönüşüm geometrisi, jzdüşüm, örüntü Vesüslemeıer, fraktalaİ; Pisagor ıeoremi; ölçmenin
doğasl, zaman, uzuntuk, a[an, hacim ve aç ölçme konutannn öğretimi (ders içeriğini düzen[eme-uy-
gun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konutara ilişkin öğrencibİtgisi (kavramlara

ilişkin öğremi düşüncesini anlama, yorumlama; öğrenci zortuklarml, hatalannl, kavram yanılgılannı ve
nedenlerini bi[me); bu konulann günlük hayat ve diğer dersterte ilişkisi.

@ ıstatistik

Örneklem, verilerin düzentenmesi ve analizi: ömekleme dağılımı ve tahmin etme; güven aralığı kavramıi

iki kitle ortalamasnln farkl için ara[k tahmini, iki kitle Varyanslnın oran için arabk ıahmini, binom para-

metresap için arat]k tahmini;hipotez testleri, korelasyon ve regresyon.

ikiti iştemler, grup tanmlve temel özellikl€r, alt gruplaı permütasyon grupları, devirli gruplar, düzgün

n-genin simetri grubu. devidi perrnutasyonlar, ıek Ve çift permutasyonıar, homomorfizmalar, Kosetler

ve Lagrange teoremi, izomorfizma teoremleri, bir grubun bir küme üzerine etkisi, halkalar, aLt hal-

ka ve ideat[er, asal ve maksimal idea[ter, halka homomorf izmalan, halkalarda aritmetik, polinom

halkalan, cisim[er; Burnside teoremi Ve uygu[ama[ar|, p- 9ruptarl Ve ilgili teorem[eİ, n > 4 için A*n

basitıaği.

@ Cebir
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@ Eğitimda Ahtğk ve §tik



VI. Yarıyrl

@ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde öaçme ve değerlendirmenin yeri v€ önemi; ölçme ve değeriendirmeyte i19ili temel kav-

ramlar; ölçme araç[annın p5ikometrik (geçertik, güvenirlik, kultanışLıtık) özellikteri; başart testleri

geıiştarme Ve uygu[ama; test sonuçtannın yorumtanması ve geri bildirim Verme; test Ve madde pu-

anlannın analizi; değerlendirme ve not verme.

@ Tüık Eğitim sistemi ve 0kut Yönetimi

Eğitim sistemlerinin o[uşumu ve Türk eğitim sisteminin yaplsı; Türk eğitİm sistemini düzenteyen

temet yasa[ar; Mill? Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dlşl örgütü; Türk eğitim sisteminde

öğretim kademeteri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknotojik Ve finansal kaynaklar;

Türk eğitim sisteminde reform ve yeıileşme girişimıeri; örgüt-yönetim teorileri Ve süreçleri; sosyat

bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağınln yğnetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğreıim{e

itgiti işl€r; okut iştetmecitiğiyte il9ili işter; okul, çeyre, toptum ve aite itişkileri;Türk eğitim sistemi ve

okutta itgili günceLtartışma ve yönelimler.

@ Cebir öğretimi

CebirseI düşünme, cebirsel düşünmenin matematik öğretimindeki önemi; cebir 6ncesi dönem;

aritmetik-cebir itişkisi: genetleştiriımiş afltmetik Ve fonksiyone1 düşünme; temel cebir kavramları;

cebir öğretimande farkli gösterim[er; değişken, cebirsel ifade, eşitlik ve denklem. doğrusal denk-

lemler, özdeş[ikler ve eşitsizlikler konutarının öğretlmi (ders içeriğini düZenleme, uygun öğretim

materya{lerinive stratejilerini kullanma vb.); bu konu[ara itişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin

öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrencilerin yaşadığı zorlukları, hatalarını, kavram yanı[-

gılannıve buntarın nedenlerini bi[me); bu konuıann günlük hayat ve diğer derslerle itişkisi.

@ Ohsı[ık ve İstatistik Öğretimi

otasıtıkta itgiLi temel kavramlar, olasıİk çeşitleri. otası[ık simülasyontarı ve olası[ık dağılım[arı; veri

toplama, VeriLerin organi2e edilmesi, gösterimi ve analizi, dağılım kavramı, sık[ık dağl[lmlarü, mer-

kezi eğiiim ötçüleri ve dağıtım ölçüteri konularının öğretimi (ders içeriğini düzenteme-uygun öğ-
retim materyallerini ve stratejiterini ku[[anma vb.); bu konulara iLişkin öğrenci bitgisi (kavramLara

iLişkin öğrenci düşüncesini an[ama, yorum[ama, öğrenci[erin yaşadığı zorluktarı, hata[arını, kavram
yanı[gılarını ve bunlafln nedenlerani bilme); bu konutarın güntük hayat ve diğer dersterte ilişkisi.
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kavram[ar ve işlemler arasında ilişki kurma; matematiksel kavram ve kura[[an farkh qösterim
biçimteri ite ifade eıme; farkı matemaıik kavramtarını birbiri ile itişkitendirme; matematiği diğer
derslerte i[işkatendjrme; matematiğa günaük hayatla itişkilendirme.

VII. Yarıy{

@ Öğretmenlik Uygulaması l

Atana özgü öğretim yöntem ve teknikteriyle ilgiii gözlemter yapma; alana özgü özelöğretim yöntem
Ve tekniklerinin kultanıtdığı bareysel Ve grup[a mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana öz9ü et-
kinıik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlannı hazıriama, slnüf| yönetme, ölçme, değerlendirme
ve yansltma yapma.

@ Özel Eğilim ve Xaynaştırma

Ozet eğitimte itgiti t€me{ kavram[ar; özel eğitimin ilketeri ve tarihsei gelişimi; özet eğitimte itgiti

yasal düzenıeme[er; özeL eğitimde tan! Ve değertendirme; öğretimin bireysetteştirilmesi; kaynaş-

tlrma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katl[1mlVe ai[ey[e işbirliği; 
'ark! 

yelersizlik

Ve yetenek gruplarlnın özeLtikteri; farktı gruptara yönelik eğitim yaklaşımlan ve öğretim stratejiLeri;

slntf yönetiminde etki[i stratejiler ve davranış yönetimi.

Probiem ve problem çözme, problem türleri, problem çözme öğretiminin önemj, problem çözme
ite it9iti son dönemde oftaya çlkön ge[işme[er, matematiksel problem çözme 5tratejiteri ve problem

çözmede çoklu gösterimlerin önemi; farkll problem çözme stratejiteri ite çözütebitecek probtem ör-
nekieri, problem çözmenin değerlendirilmesi; probtem kurmanın tanlml, süreci, özeltikleri ve öne-

mi, problem kurma sınıflamatarı, problem kurma stratejiterı, farkk probtem kurma çalışmatarının
yapıtmag; ortaokul matematik dersi öğretim programında ve ders kitaplarlnda probtem kurma;

prob[em kurmanın değer[endiriLmesi,

@ Matematik Öğreıiminde Kavrarn Yanıtgıtarı

Matematjksel hata, zortuk ve kavram yanı|gısı; kavram yanı[gısl çeşitleri, matematiksel kavram[ar

ve alan yazında bu kavramlarta itişkiti yaygın yanılgılar; ortaoku[ öğrencilerinin düşünme süreçlerini

ortaya çıkancı sorgulama teknikleıa; konu a[anın özel[ikLerine ve öğfencilerin bireysel farklıfukLanna

göre kavram yanılgllarlna i[işkin çözüm önerileri üretme.

CtIASLI

@ MatematikÖğretimindeitişkilendirme

@ Matematikte Problem Çözme



Mantıksal Akıl Yürütme

çıkanmların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma; mantık[ genellemelerde ve çıkanmlarda bulunma;
bir matematiks€t durumu anatizederken matematikset örüntü ve 

'lişkiteri 
açıktama ve kullanma; yuvar-

[ama, uygun sayılarıgruptandtrma, i[k yeya son basamaktan kultanma gibi stratejiteri veya kendigetiştir-
dikteristratejiteri kullanarak iştem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma; beıirlibir referans
noktasln dikkate alarak ölçmeye itişkin tahminde bulunma.

VIII. Yarıyrl

@ Öğretmenlik Uygulaması 2

Aıana özgü özel öğretim yöntem Ve teknikleriyte ilgili göztem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem
Ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamalan yapma; bir dersi bağlmsE bir şekitde planlaya-
bilme; derste i{giti etkanlak ve materyal geliştirme; öğretim ortamtannı hazıdama; sınıfı yönetme, ölçme,
değerlendirme ve yangtma yapma.

0kutlarda Rehberlik

Rehberiik ve psikotojik dan§ma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehbertik modelinin fe[-

sefesi, amao, ilkelerive programı (kapsamh gelişimsel RPD program|; temelhizmetleri/müdahalelerii
sınıf rehbediğinde öğretmenlerin rolve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitset, mesleki, kişisel ve
sosyat alanlarda kazandınlacak yeterlikle1 okuıyönelicisi Ve öğretmenlerle rehber öğretmen Ve psiko-

lojik danlşman araslndaki işbirtiği; sınf RPD ptan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

Matematik Felsefesi

Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi; sayltar, kümeler, fonksiyon|ar vb. matematiksel kavramlar ite

önerme ve matematiksel ifadeterin anlamları; matematiğin temetıeri, yöntemleri Ve matematiğin doğa-
sına ilişkin felsefi problemler, matematikte nesneııik Ve gerçek dünyaya uygulanabitirlik; Frege, Russel,
Hiıbert, Bı,ouwer Ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmalan; düzlükte Ve boyut kavramı,
matematik fetsefesinde temel kuramlar mantlkçıtlk (Logjsicm), biçimcitik (Formatism) Ve sezgici[ik
(lntuitjonism), yan-deneyselciter ve Lakatos; matematik felsefesinin matematik eğitimi jte itişkisi;
matematik eğitıma f elseİesinde sosyaI grup[ar.

@ Matematik Öğretiminde Modelleme

Matematiksel modelleme Ve probtem çözme; matemaıik öğretiminde modetler Ve modelleme sü-
reci; modelleme döngüsü (prob(emi tanlmlama, manipülasyon, tahmin Ve doğruLama), modet getiş-
tirme basamak[an; modet ge(iştlrme prensipleri; model[€me etkinlik[erinin matematik slnlflaİ|nda
uygulanması ve öğretmenin rolü; matematiksel modetleme etkin[ikleri hazırlama ve öğrencilerın
matematikseL düşünme süreçlerinin i2tenmesi.
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Açık ve lJzaktan 0ğrenme

Açlk Ve uzaktan öğrenmenin temeI kavram[arı ve fe[sefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişimi; Tür-
kiye'de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen Ve rehber rotLeri; uzaktan eğitimde

kultanılan teknolojileri aqk Ye uzaktan eğiıimin yönetama; açk Ve uzaktan öğrenmede slntf yönetimi

ve bileşenleri; açık eğitim kaynaklafl ve dünyadaki eğitimter; kitleseIaçlk çevrimiçi dersler; kişisel-
leştirilmiş öğrenme ortamtan;aç|k Ve uzaktan eğitimte itgili so.untar ve bunların çözümü; öğĞtmen
yetiştarmede açlk Ve uzaktan eğltim uygulamatan; açık ve uzaktan eğitimde bireyset öğretim ma-

teryali getiştirme ve öğrenci destek hizmet[eri; farklı öğrenme durumlan için öğretim stratejilerinin

belirtenmesi; uzaktan eğitimde araştlfma Ve değerlendirme.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikoiojisinin temel kavramlan, tarihçesi ve yöntem[eri; doğum öncesi gelişim; bebektik dö-

nemi gelişim alanlarlve özelLikleri; i[k çocuktuk dönemi getişim alan[an ve özeltikleri; son çocuk{uk
dönemi geiişim alanları ve özettikleri; ai[e yaplsl içinde çocuk; okuIsistemi içinde çocuk; çocukluk
dönemi uyum ve davranım problemieri; öze{ gereksinimleri olan çocukLar.

Dikkar §ksikliği ve Hiperaktiyile Bozuktuğu

Dikkat eksiktiğive hiperaktivite bozukıuğunun (DEHB) tanımıve özellikleri; DEHB'nin ıemet betir-

titeri (dikkat eksiktiği, aşlrl hareketlilik Ve dürtüseltik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyal, duygusat

ve okut başarısı yönünden etkileri; DEH8'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörteri; DEHB

tipleri; DEHB otan çocuklara yaklaşım biçimteri; DEHB oLan iiğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan

çocuklann eğilimi; okulaite işbirtiğinin sağtanması.

Eğitim Hııkuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temet kavramlan; yönetim hukukunun kaynaklan; yönetimde hak[ar

ve görevler; Çocuk Haklan Sözleşmesive İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal

denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran Ve düzenLeyen temeIyasatar; eğitim paydaştannln görev, hak

ve sorum[uluklan.

Eğitim Antıopolojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramtarı, tarihçesive yöntemi; sosyat-küıtüret antropolojide temet

yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temeL kavramlarlI Küttüı küt-

tür[eşme, kültürlenme, uyarlama, a[t kültü( karşıt küLıür, ortak kültür vd.; eğitlmin küıtürel temel-

[eri ve işlevleri; kü[tür[eı arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama a[anı olarak okut, okuI

küttürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araç[arı, popüler kü[tür ve eğitim; küreselleşme,

küttüret etkileşim, kü[türel okuryazarfuk Ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı

edebi eserlerde eğitim;Türk aiLe yaplslnda ebeveyn ve çocukların rolleri.
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Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski MlstÇ Mezopoıamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarhktarın-

da) eğitim; orta Çağ Ve Yeni Çağda Doğu, Baı ve islam ioplumlarlnda eğitim; Röne$ns, Reform,

Aydtntanma Hareketleri Ve €ğitim; Endüstri Çağl ve Modern Dönemde eğitim; islam kü[lür Ve me-

deniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; milii/u[us devletlerin doğmasl Ve milti eğatim sistemlerinin
gelişmesi; post-modern toplum ta.tlşmalarıve eğitim;Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişimter Ve dönüşümler.

Eğitimde 0rama

Drama Ve yaratrcl dramanln temeI kaYramtan (drama, yaratlcı{ük, yaratlcı drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojisi, itetışim-elkiLeşim, roL oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,
pandomim vb.); yaratıo dramanln aşamaian, boyutları ve öğeleri: roI oynama ve doğaçlama; yara-

tlcl dramanln tarihçesi; toptumsaı otaytar ve yaratıcı drama itişkisi; eğitimde dramanln uygulama

basamaklan;eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratIcı drama de.s planının hazır[an-

masıve uygulanması; dramanln bireysel Ve sosyal gelişime katklsl.

Eğitimde Program Dışı §tkinlikler

Eğitimde format program ve program dışl etkintjkter/ örtük program kavramları; örtük programla

itgiti yaklaşımtar; biıişselve duyuşsa[ atan öğrenmeleri ve örtük program; bir ratüel yeri olarak oku[;

okulda program dlşl etkiniikLer olarak okut törenleri; okulda sosyat, küttüret, sportaf Ve sanatsaı et-

kin{iklerin önemi ve yönetimi; değerleı eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerter eğitimi

açısından program dışı (anma, kut[ama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikter.

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle ilgi[i teme[ kavramlar; program geliştirmenin teorik temetleri; program tü.-
Leri; öğretim programlannln feGefi, sosya[, tarihi, psikotojik Ve ekonomik temetıeri; program 9e-
liştirme Ve öğretim programlannın bzellikleri; program geliştirmenin aşamalan; programın temei
öğeleri (hedef, içerik. süreç, değerlendirme) ve öğelerarasndaki iLişkiter; hedeflerin ınflandıntma-
s| ve program|n öğeteriyte itişkisi; içerik düzenleme yaklaşlmlan; eğitim ihtiyaçtannın belirlenmesi;
program geliştirme süreci ve modelleri; eğilim prog.aml tasarım yaklaşımları; program değerlen-
dirme modetleri; program okur-yazaıLğl; öğretim program[arının geliştirilmesinde öğreİmelerin
görev ve sorumluluktan; MEB öğretim programlanntn özellikleri; öğretim program[aıının uygu[an-

masl; dünyada Ve Türkiye'de program geliştirmede yeni yaklaşlm[ar Ve yönelim[er.

Eğitimde Proje Hrzıi"larna

Prole kavramıve proje türteri; öğretim programaan ve proje tabanLı öğrenme; okuttarda proje prog-

ramtaü,l oÜBiTAK, AB ve diğerteri); proje için konu seçimj; titeratür taramasl; projede mantlksal

çerçeve; projenin ptanlanması Ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu

hazlrlama ve geLiştirme; proje raporunu sonuç[andırma; proje değerlendirmeve iyiömekierin ince-

lenmesa; proje sunumlarl, poster Ve broşür tasarıama tekniklera.
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Eleşıirel ve Ana[itik Düşünme

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı otarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin
grupiandıntması; islemsiz düşünme ve özettikteri; istemti düşünme ve özeıtikteri; istemlj düşün-
menjn yöntemleri; eıeştirel ve analjtik düşünme; eıeştıretve analitik düşünmenin temel özetlikteri
ve kriterleri, eleştirel ve analitik diişünmenin aşamalan; eLeştirel ve analitik düşünmeyi etkiteyen
faktörter; eteştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eteştirel ve analitik okuma; eıeştiret ve analıtik
din{eme; eleştiret ve analitik yazma.

Hastanede Yatan Çocuktarın Eğitimi

Hastanede yatan çocuklarlyaş gruplanna göre gelişim özeltikleri, i(give ihtiyaçtarı, ruhsal durumla-
n; hastane personeli, çocuk ve aite arasındaki etki[eşim; hastaneye hazırlaycı eğitim, teşhis, tedavi
Ve ametiyata hazİrlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,
hikaye Vb. etkinlik ptanı hazırlama ve uygulama; hastane okuıları ile ölümcül hastaltğı olan çocuk[ar,
aileteri ve personel araslndaki etkileşim.

Kapsayıcı Eğitirn

Kapsayıclllk Ve kapsaylcllığın içeriği; kapsaylcı eğitim: tan|ml, içeriği Ve önemi; kapsayrcl eğitimin
hukuki dayanakLarı; ulusal ve uluslararasl mevzuat; kapsaycl eğitimde yakLaşlm ve standarttar;

kapsaylc| eğitimde öğretmen ro[[eri; kapsayıcı öğretim programıve materyatleri; kapsaylct eğitimde
tutum ve değerler; kapsaycı okuI ve sınıf; kapsaylcı eğitim için eylem ptanı hazıriama; kapsayıcı
eğitim uygulamatarı: öğrenciteri farkhlaştlran özetlikleı etkiti iletişim, kullanılan dit, psiko-sosyat

destek, öğretimi farkulaştırma ve örnekteı yönlemler ve teknikler, öğretimi planlama, der5 mater-
yatlerinde kapsayıcülk Ve kapsaylo etkinlik[erin seçimi; ders tasarlama uygulamatan.

Karakter ve Dğğer Eğiiinri

Kavramsal çerçeve: (arakter, kişitildşahsiyet, değe( erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi

Ve eğitimi; karakter getişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve oku[;değederan tanlmlVe sınıflandırıtması;

değerlerin kaynakları ve bireyset, toplumsal kültüret, dini, ahlaki temelleri; karakıer ve değer eğiiimi
yakLaşım ve uygulamalan; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama

kültürü; eğitim fetsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde

öğretim yöntemleri Ve teknikleri; modern Ve çok küttürtü loptumtarda değerler krizi ve eğitim; insa-

ni-kültüret kalklnma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve küttür tarihinden değer eğitimiyte ilgiti

ömekter, ]iirkiyede değerler eğitimi uygulamaLan Ve araştırmalan; karakter ve değer eğitiminde rot

modeI o[arak öğretmen.

Karşılaşiırmalı Eğitim

KarşlLaştlrmal| eğitimin tanımı, kapsaml, tarihçesi; karş|laşhrmal eğitimde yöntem ve araştırma;

farkh ülketerin eğitjm sistem[eranin yapl, işleyiş, okut kademe[eri, insan kaynakları, eğitimin finans-

manl, eğitimde öze[[eşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden kar-

şılaştınlmast; farklı ütketeıde eğitimde cinsiyet, sosya{ adalet ve eşitLik; farklı ülketerde eğitjmde

reform ve yeniteşme girişimteri; farklı ülkelerde öğretmen Ve eğitim/okut yöneticisi yetiştirme sis-
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temleri; eğitimde küreselleşme ve ulustararasllaşma; eğitimte ilg jti u[uslararası slnavlaı kurumlar
Ve kuruluşlar.

Mikıo 0ğretim

Etkiti öğretim Ve öğrenmeyle itgili temel kavramtar v€ itkeler; öğretmenterjn mesteki yeİertik, tu-
tum, rol ve davranışları; ders ptanı hazırlama; mlkro öğretim yönteminin kapsaml, yararları ve sı-
nırlülık[ani konuya uygun aktif öğrenme etkinLikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uyguta-
malan;ders sunum[arınln videoya kaydedilmesi; kaylıtardan yarartanarak dersin değerlendiritmesi;
hazlr[anan etkintikterin Ve ders anlatlmtarlnln ge{iştaritmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanlmıve özellik[eri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türteri; Türk mü-
zecitiğinin gelişimii dünyada müzecitiğin tarihine genet bir bakış; müze, sanat, küttür ve uygartık
ilişkisi; müze ve sanal eğitimi; müze Ve toplum; müzelerin tarih bilincine katklsl; tarihi eserlere
sahip çkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecilik,

okuldlşı eğitim Ve öğrenme kavramıan; okul dlşİöğrenmenin kapsaml Ve önemi; okut dlş ortam-

larda öğretim; okut dlşl öğrenme ortamlanna uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabantl öğ-

renme, istasyon tekniği vb.) Ve öğretim materyatlerii okuI dışı öğrenme ortamlan (müzeler, bilim

merkezleri, hayvanai bahçeleri, botanik bahçe[eri, planetaryumlar, sanayi kurutuştarı, milli parklar,

bitim şenıikLeri, bitim kamplan, doğal ortamlar vb.); okut dlşl öğrenme alan ve ortamtarlnln 9elişti-
rilmesa; okuLdlş öğrenme etkınliklerinin planlanması, uygu[anması Ve değertendiritmesi.

0ğrenma 6üçlüğü

Öğrenme güçtüğünün tanlmı, özeltikleri ve s!nfiandlr!lmasl: Eğitset, psikotojik, tlbbi etmen[er; yay-

gın[ık ve görütme sıktığı; öğrenme güçlüğünün nedenıeri; erken müdahate; müdahaleye tepki mo-

deli; tarama/ıanl[ama: tlbbi, gelişim5eI ve eğ itseI tarama/tanl[ama; akademik Ve akademik olmayan

öze{likler; ekip ve işbirtiği; eğitim-öğretim ortamlan; bilimseL dayanağı olan uygulama[ar; okuma,

yazma Ve matematik becerilerini destek[eme; akademik oLmayan beceri[ei"i destekleme.

Oğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Bireyselleştjrme kavramlve eğitimdeki önemi; bireyseLleştirme için yapı[ması gerekenler: müfreda-

ta dayah değer[endirme, kaba değer[endirme, ötçüt bağımh ötçme aracıhazırlama, değerlendirmede

uyulması gereken kurallar; uzun dönemlive kısa dönem[i öğretim amaçlar! belirleme; kaynaştlrma/

bütünteştirme için stnıf ve okullarda yapılabiLecek düzentemeter; öğretimi uyartama; kaynaşfurma/

bütünIeştirme slnflannda bireysel[eştirme ve uyartama örnekleri.
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§üı-dürülebilir Kalkınma vĞ ğğitirn

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimter ve fen bilimleri yönünden sürdürüle-

bitirlik; toptumsat değişme bağlamında sürdürü(ebilirLik; eğitim ve sürdürütebi[irlik; insanlüğın ge-

leceği ve sürdürütebilirlik; göç. yoksulluk Ve eşitsjzıik; sürdürütebi[ir çevre; ekoloji, küresel çevre
sorunları ve sürdürülebitirtik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir topLum; nüfus, ekonomik sis-

tem Ve doğaıçevre; teknolojik geıişmeler tüketim ahşkanİklarıve çevre;sosyal sorumiuluk ça[ış-
maLarl, somut ye somut olmayan kütıürel miras yönünden sürdürütebilirlik; insan-doğa i{işkiterinin

sürdürütebitirlik ekseninde yeniden düşünütmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanımt ve kapsöml; yelişkin eğitimiyte itişkiti kavramlar (sürekli eğitim, halk eği-

timi, yaygtn eğilim, mesleki eğitim vd.);Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihset gelişimi; yetişkin eği-

ıimiyte ilgiti yaklaşlm ve modetler; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

Ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
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Bağım[ı[ık ve Bağımlıtıkta Mücade[e

Temet kavramlar Ve tanlm[ar; bağlmtık türLeri (madde bağımlı[lğl, teknotoji bağlmtllığı vb.); bağım-

!tığın nedenlerı; kişiyi madde bağımlıtığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve topLumsai bağ[am-

da risk etmenleri; bağım! çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim beceriteri; bağımlı!kta sosyaI hiz-

metin rotü; bağlmllhk ile ilgili modetler; bağlmtıtlğl önteme çabasl; bağımllllğln sonuçlarü; bağlmtllk
iie mücadetede uLusaI politika Ve straleli yöntemleri; yeniden uyum süreci.

Bes[enme ve Sağtık

Doğatve sağtıklı beslenme; obezite ile mücadeLe; gıda katkı maddeteri; sağtıktı yaşam ve egzersiz;

büyüme Ve getişme; sağtıkİ cinsel yaşam; bağımtılıkta mücadele (tütün, alkot, madde bağımLıtığı

Vb.); trafik, afeİ Ve ilkyardtm.

Bitim Tarihi ve Fe[sefesi

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, ortaçağ Avrupası, skolastik fe[sefe Ve bıLim; i5Lam küL-

tür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya'da bitim; Rönesans Avfupası'nda bilim ve felsefe;

aydınlanma çağlnda baıim ve fetsefe; bitimıerin sınıflandırı[ması; bil'im, bitimcilik (biLimizm), ideotoji,

etik ve din ilişkileri; biiim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okultarı; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıllarda bitim eleştirileri.

Bilim ve Araşürma Etiği

Bilim, bitimin doğası, gelişimi ve bilimselaraşt|rma; etik kavramı ve etik teoı-ileri; araştırma Ve yayın

etiği; araştlrma sürecinde etik dışı davranlştar ve etik ihlatteri; yazar!k ve telifle ilgi[i etik sorunlar;
tarafll yay|n, editörtük, hakemtik Ve etik; yayın etiği Ve yayln sürecinde etik dışl davranlşlar; araş-
İrma ve yayln etiğiyle i[gili yasal mevzuat Ve kuru[[ar; etik ihlallerin tespitinde izienecek yollar; sık
görülen araştlrma, yayün etiği ihtalleri ve bunLarl önlemeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve §iı"işimcilik

Ekonomi biliminin temeI kavramlarıye ekonomik sistemler; işıetme Ve işletme yönetiminin temel

kavramlan; işietmenin kuru{uşu, amaçlarıve hukukiyapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve iştev-

leri; insan kaynaklarıve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcitik kavramları, 9irişimcitik-
te başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, 9irişimcitik süreci Ve girişimcitik türleri; kariyer ptanlama,

özgün fikirteı sıra dışı örnekler; Türk Patenl Ve Marka Kurumu; sınai Mütkiyet Kanunu; küçük ve

orta boyutlu işletmete[; küçük iştetmeterde yönetim süreçleri Ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik

ve inovasyon, iş planı yapma, iş pıanln|n öğeteri, yazıiması ve sunumu; beiirli bir atanda ye konuda
girişimcitikte itgiti bir proje hazlrlama.
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Gelenekset Türk sanattanyla ilgili terim ve kavram[ar; geıenek'e{ Türk sanatlannın önemi; birey,
toplum ve ülke ekonomisine katkılan; GelenekseL Türk sanatlarının tarihi getişimi (Huntar, Gök-
türkler, Uygurtar, Seiçuklular, Beytikler ve Osmantı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlanyla itgilj kurum Ve kuru[uştar; gelenekset sanatlarln hammadde ve yapım
ıeknikterine göre sınıiandırılmasl; geleneksei dokuma (hatı-kitim, kumaş vb,), baskı, örgü, keçe,
cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve attın vb.) sanattarı; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatlarıj çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatlan; 9etenekset
Türk sanattartn,n eğitimi, üretimi Ve pazarlanmasl.

Ge[enekseI Türk El Sanat[arı

|nsan Hakları vğ Demokrasi Eğiiimi

lnsan haklan kavraml ve tarihi gelişimi; insan haktarınln türleri; demokrasi antayışları, itketeri, yak-
taşımları ve insan haklan; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan
hakkı olarak eğitim; okutöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programıve demokıasi
eğitimj; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim Ve demokrasi eğitimi; demokratik okut
ve slnf ortaml.

lnsan llişki[eri ve lletişim

İnsan[ar arası i[işkiLerin tanımı ve sınflandırılması; insan[ar arası itişkiterle ülgiti kuramsalyaklaşım-
lar (psikanalitik, bağtanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkile.le ilgili kuramsal yaklaşımtar (sos-

ya{, psikotojik, bitişse{ kuram[ar); ge[işimse( 5üıeç olarak kişilerarasl ilişkiter (bebektik Ve çocuktuk
dönemıeri, ergen[ik Ve yetişkinlik dönemleİj); insantar aras| ilişkilerde etkili otan faktörler; cinsiyet,

cinsiyet rolteri Ve kişiterarasl ilişkiler; kişalerarasl itişkilerde kendini uyarLama ve kendini açmai i[e-

tişim Ve iletişim hataları; etkiti iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatlşma ve çatlşma çözüm
yaklaşlmlarl; kültürler arası farklılaşma yönünden insan iLişkileri.

Kariyer P(anlama ve 6eIiştirme

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşama[arı; bireyset kariyer getişimi, kariyer stratejisinin oluş-
turu[masl; kariyer p{anlama modeli, itgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş
hazırtama ve özgeçmiş çeşit{eri, CV formai ve örnek{eri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar;

kapak yazıları, tanltlm mekıuplan, iş 9önjşmesi, amaçtafl, yiintem Ve türleri, görüşmeye haırhk
ve görüşme aşama[arl; görüşmelerde karşılaşabilecek durum[ar; soru tipleri, Vücut dili-bedenset

işaretler

Küttür ve Di[

DitVe kültürte itgili temet kavramlaT; kültürun kaynaktan ve öğeleri: sözlü Ve yazılı küttür: maddi

Ve manevi kültür; bireysel ve ıoptumsal aç!lardan küttür; birleştirici Ve ayrlştlrlcl olarak küttür; kül-

türtenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bili§sel, sembo[ik, yapısa{-işlevseı yaklaşlmlar

açslndan kültür; semboller sistemi olarak dil; bireyset açıdan ditve dit edinimi; dilin insan bitincine

etkisi; küttür, dit, biaiş ve realite arasındaki itişki; ditin bitgiyi ve kü[türü taşma, toptumsal itişkive
iletişim kurma işlevi; ditve küttürün gelişimave aktanmt; ulusaIkimtik ve dit;küttürve ditdekideğiş-
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melerin dinamik[eri; küttür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi ıanışmalan; milti küttürler;

küreselleşme, çok d(titik ve çok küttürlütük.

Medya 0kuryazarlığı

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyalmedyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin-
deki etkileri; batgi yayma Ve yantltma gücü; haber yayma gücü; medya Ve algl yönetimi; medya ve
internete yöneLik hukuki haklar ve sorumlu[uklar; telif hakkı; kişılik hakkı; bitgi 9iztitiği; gizlitik ihtati;

medyada dilkultanıml; haberlerin değerjYe nitelik analizi; popüter küttü.; medyada kadın ve erkek
rolleri; tüketim kültürü ve reklamlaı; medyada stereotipleştirme.

Mesleki İngilizce

Temet lngilizce okuma-yazma-din[eme becerileri; çocuk ge[işimi ve evreteri j[e itgiti temel kavram-
tar; temel eğitim ve o.taöğretimle itgiıi temel kavramtar; eğitim bilimteri i[e ilgi[i temel kavram-
tar; riğrenci-ebeveyn-öğ.etmen araslnda diyatog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinLeme ve

anlama teknikıeri (youtube, teachertube, tedx konuşma[arı vd.); profesyone( gelişim amaçtı sözel
beceriler (ke[ime bilgisi, katpıar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cV oluştur-
ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd-); okuma becerjleri (web 2.0 araçtarı kullanarak
yaz|[ı metinleri okuma vb.); ilgiti öğretmenlik alanında çeviri çalışmalan.

sanat ve Estetik

sanat. güzel sanatlar, zanaat Ve kültür; sanat Ve eğilim; sanat, yaratlclhk Ve sanat eseri; sanat fel-
sefesiYe estetik; sanat Ve estetik kuramtafl; sanat eleştirisi; sanat tarjhi, moderntik öncesi, modern
Ve post-modern dönemlerde sanat; sanat Ve ıoplumsat bağtam; sanat Ve gündeLik hayat; Türk-is-
Lam sanat|-estetiği Ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçlnln konumu;

Türkiyede sanaİn gelişimi; günümüzde sanat antaylşlan; medeniyet inşası Ve sanat; sanat, estetik
Ve ahtak.

Türk Hatk Oyuntarı

Folklorun tanlml; ritim Ve algllama çaLışmatarı, oyun ve halk oyunu- figür çatışmaları; ha[k oyun[a-

rında yöresel farklıllkıar figür çalışmatafl. yöresel figürleı bar türü yöreset figür öğrenme, halay ve
kaşlk tüıü yöresel figür öğrenme, horon ve karşıtama türü yöresel figür öğrenme, zeybek tü.ü yö-
reselfigür öğrenme; öğreniten oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; haLk oyun-
laanın sahnelenmesi, sahneleme türteri ve larktıLıkları

Türk işaret Dili

lşaret ditiyte ilgili temel kavram[ar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler;

ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzaman[ılık ve ardışlkhk; ses bi[9isi açısından el atfabesi; işaret ditinde

şekil bitgisi, işaretin yapılanışlVe biçimlenişi; sözcük sınlfları ve zamir[er; işaret dilinde söz dizimi;
5özcük dizitişi, cüm{e türleri; soru cümleteri; işaret di[inde inlambülim; anlam Ve gönderim, anlam
ıürleri, deyjmıer;Türk işaret dili ile karŞltıkfu konuşma.
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Türk Kültür Coğrafyası

Kültür, insan Ve toplum;Türk kü[türü veTürk uygarhğl; Türkler hakklndaki i[k etnografik kaynaktar;

Tarihte Türk devtetleri; Türklerde dev{et, idari, askeri ve sosyat yapıi lürklerde haLk ınançıan ve

mitoloji; TürkleIde insan ve mek6n itişkisi; Türk[erde sözlü, yazılı ve maddi küttür; Türklerde aile
yapüsl; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültüreI sonuçlan; Tü.k kültürünün yaylma

alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisa; 'Iürkiye'nin sahip o{duğu somut ve 50mut olmayan

kültürel miras: doğa{ve kültüret mirasın geıecek kuşaklara aktarllmasl.

Türk Musikisi

0rta Asya Ve Anadolu'da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan,

yaradlllş, dini ritüel[er ve bayram[ar vb.), Türk Halk Müziği repertuanndaki mitoıojik unsurlar, Türk

Dev{et ve Topluluklarlnda var otan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Hatk Müziği ve lürk sanat
Musikisinin geLişimi; müzikle ilgili farkİ gelenek ve üslup[arın karşlllkll etki[eşimi; çatgılar, besteci-

[eı, icracılan ve örnek eserteri ile bir{ikte incelenmesi.

Türk Sanatı Tarihi

Hun Sanatandan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuktu, Anadotu Selçuklu, Beylikler
ve Osman[ı dönemine kadar sanat üsluplan, bu dönemlere ait mimari, heykeIve resim örnekleri

karşlaştlrmaİ olarak incelenir; cumhuriyet Dönemi sanatl'ndan başlayarak günümüz Türk sanat

eserleri ve sanatçfun.

Bilgisayar

,AsL IR

I



Eitgisayar Bestekli Materrıatik Öğretlmi

Matemaıik öğretiminde teknolojinin önemi; Bi[gisayar cebiri sistemteri (Bcs) ve Dınamik Geometri
sistemieri (DGS) gibi yazılımiann kullanımı, bu yazıLım{ar aracı{ığl ile etkiıeşlmli eİkiniikter üretme
ve uygulama; öğrenci ürünlerini değerıendirme.

kültür ve Matematik

Mat€matik ve kültür ilişkisi; matematiksel kavramtarı kendi kültürel bağlamlaıında tanlmiamak,
farktı küitürterin matemaİikset düşünce yapl{an, etnomatematik alanında yapılan araştlrmalann
ıemel prensipleri, matematik-antropoloji-dil bilimi aıasındaki itişki; sınıf içi uygu{ama{ara etnoma-
tematik çalışmaiarınl dahil etmenin önemi; fark{ı küttüfeı bağtamtara yönelik sınlf içi matematik

etkinlikLeri tasarlama.

itkoku1 Matemaıik Öğretimi

llkokuı matematik öğretiminin amaçlan, ıemel iiketeri; ilkokul matematik dersi öğretim progfaml-

nın amaç, içerik, felsefi yaktaştm, öğretim yöntemıeri, öLçme Ve değerlendirme teknik[e.i açlslndan
incelenmesi; itkokut öğrenciterinde matematiksel antama, kavrarn yanı[9ıları ve zorluklar; ilkokuL

matematik de15[erinde ölçme ve değer[endirme.

Matematik Ders Kitabı İncelemesi

Ders kitablnda olmas| geİeken 
'iziksel, 

eğitsel, görsel tasanm Ve dia anLatlm özellikıeri Ve standart-
lar; deıs kitapLarının içerjklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik,
dit. öğrenci seviyesine uygunluk, formal, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kutaanlm

ko[aylığı vb. açılardan incelenmesi.

Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamatarı

Kaynaştlrmanln tanımlVe temei itkeleri; kaynaştlrma öğrenciıerinin özellikleri; kaynaştlrma öğren-
citerinin diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkiLeri Ve öğretim dUrumian, etiketıenmenin avantajlart
Ve dezavantajlarİ; matematik dersinde kaynaştlrma öğrenciterinin bireyselieştirilmış eğitim prog-
ıamları ile deslekLenmesi, kaynaştlrma eğitimine itişkin yöntem ve aekn;kler; yarl zamaoh ve tam
zamanh kaynaşttrma uygulamaları ve değertendirme.

Matematik Eğitiminde Özdüzenleme

Özdüzenteme ve özdüzentemeli öğrenme 5üreçteri; matematik eğitiminde özdüzenlemeti öğrenme-
nin amaclve önemi; matematik öğretiminde özdüzenlemeıi öğrenenin dzeilikıe.iVe özdüzen[erne[i
öğrenme stratejilerii özdüzenlemeli öğrenmeyi destekLeyen slnlf ortamlan Ve öğretim uygu[ama-
ları; ü5tbiLiş; öğretmenlerde özdüzen[eme; üstbiliş ve özdüz€nteme beceri{€rinin değeflendirilmesi.
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Matematik Öğretiminde Etkintik Geliştirme

Matematik öğretiminde etkinlik kulLanımınln amacı ve önemi; matemat'k öğretiminde kutlanllan
etkintiklerin özelLikteri; etkinlik hazlr[amada ve uygulamada dikkat edilecek hususlar; örnek etkin-
[ikleri değerlendirme; etkinlik geliştirme; etkinljk temelli 9nüafda ölçme ve değertendirme.

Matematik Öğretiminde MateryaI Tasarımı

Atana özgü öğretim teknoloji[erini kutlanma; yazlIm türleri Ve kuttanım amaçlan; alanln öğretimin-
de kullanılacak materyallerin tasarım Ve ge(iştirme iıkeleri; materyal ihliyaçıarlnln belirlenmesi; iki
Ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasartanması; çatışma yapraklan; saydam[ar; VcD, DVD, MP3
Ve MP4 dosyatarı Vb, öğl-etim materyallerinin geliştirilmesi; farkll öğretim maleryalterine yöne{ik
5lnlf içi uyguiama[ann değer[endirilmesi.

Maiematik Öğretiminde 0kut Dışı Öğrenme Ortam[arı

OkuIdış dğrenmenin kapsamtve önemi; okut dışı ortamlarda matematik öğretimi, okut dışı öğren-
me orıamlanna uygun öğretim yöntem Ve teknikteri (proje tabanll öğrenme, ortam temeıli öğretim
vb.); okul dlşl öğrenme ortamtan (müzeler, bitim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeLeri,
sanayi kurutuş[arı, mitli parktar. bitim şentikteri, bitim kamplan, doğaIortamtar, kırsat bötgelervb.);
okuldışl öğrenme etkinlik[erinin planlanması uygu[anması ve değertendirilmesi.

Matematik Sınıflartnda İletişim

Matemaliğin kendine özgü sembol[eri ve terminolojisi olan bir dit olduğunu İark etme, matema-
tiğin sembo{ Ve terim{erini etkiii ve doğru kullanma, matematiksel diti matematiğin kendi içinde,

farklı disiplinlerde ve yaşantlstnda uygun ve etkili bir biçimde kullanma, somut mode(, şekil, resim,
grafik, tablo, sembolVb. farkt temsiI baçimlerini kullanarak matematikset düşünceleri ifade etme;
matematiksel dğşünceleri sözlü Ve yazllt iİade etme, gün{ük diti, matematikset dilve sembolterle,
matematiksel dili, 9ünlük diI ve sembo{lerle i[işkj[endirme; matematlkset düşünceterin doğru{uğu-

nu ve anlamını yorumlama.

Üstün Yetenekti Öğrencilere Matematik Öğretimi

Matematikte üstün yetenekIi öğrencilerin tandanmasl, etiket[enmenin aVantajlarlve dezaVantajları;

üstün yetenekti öğrencilerin özellikleri, matematikte üstün yeteneğin getişimi, üstün yetenekh öğ-
renciler için program tercihleri, üstün yetenekli öğrenciter için farkLlaşİrma, zenginleştirme, hlz-
[andlrma, üstün yetenekli öğrenciyi slnlf içinde destek[eme, üstün yetenekli öğrenciler[e otan sosyaI
ilişki[er; üstün yetenekli öğrencileü- için bireysetteştiritmiş eğitim program[arl.

oyun[a Matematik Öğretimi

oyun ve oyun türleri; matematik öğretiminde oyunlann önemi; oyuna yönelik kuramsal yakiaşım-
[ar; mantık, matematik, zeka oyuntan/bulmacalan; matematik Ve oyun etkiıeşimi; matematikçiler
tarafından geliştirilen bazı oyunlann incelenmesi; kültürel matematik oyunlan oyun teorisi; tekno-
[oji destekli matematik oyuntan-
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Sınıf İçi Öğrenmelerin Değertendiri[mesi

Eğitimde kultanltan ölçme araçlan ve özetlikıeri; gelenekset yaklaşımlara daya[ı araçlar: Yazı[ı sınav-
lar, kısa cevaptısınavtaı doğru-yantlş tipitestıer, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeti testteı söztü
yok[amalar; öğrenciyi çok yön[ü tanlmaya dönük araçlar: Göztem, göıüşme, performans değer-
lendirme, öğrenci ürün dosyasl, araşİrma kağlt[an, araştlrma projeLeri, akran değerlendirmesi, öz
değertendirme, tutum ötçeklerı; öğrenci başansının değerlendiritmesinde dikkat ediıecek hususlar;
öğrenme çktılarlnln d€ğerlendirilmesi ve not verme.
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