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I. Yarı]/rl

@ Eğitime Giriş

Eğiıim Ve öğretimte i[gili temel kavramlar; eğitimin amaçlan ve işlevteri; eğitimin diğer alan[ar[a ve

biLimterLe ilişkisi;eğitimin hukuki, sosyal, küttürel, tarihi. potiıik, ekonomik, felsefiVe psikotojik te-

metteri; eğitim biıimlerinde yöntem; bir eğitim v€ öğrenme ortamı oLarak okuI ve sınıf; öğretmen[ik

mes[eği ve öğretmen yeliştirmede güncel 9elişmeler; yirmi birinci yüzylda eğitimfe itgiti yönelimler

@ Eğitim Sosyotojisi

sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal o[9u, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön-

cüteri (ibn-i Hatdun, A. comte, K. Marx. E. Durkheim, M. weber Vd.) Ve eğitim görüşleri; temel

sosyolojik teorjler (iştevse[ci[ik, yapısalcılık, semboIik etkileşimcilik. çatlşma kuramı, eleştirel teori,

fenomenoloji Ve etnometodoloji) açlsından sğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyaI taba-

kalaşma, sosyaIharekettitik, sosyal değişme Vd.) Ve eğitim; toplumsaI kurumiar (aile, din, ekono-

mi, siyaset) Ve eğitim; Türkiye de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin getişimi (Ziya Gökatp. ismait

Hakkı Battacıoğtu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahLaki bir

sistem Ve topluLuk olarak oku[.

@ Atatürk İlketeri ve İnkılapTarihi 1

osmanh oevleti'nin yıkıİşını hazlrlayan iç Ve dlş sebepler; XlX. Yüzyıtda OsmanL Devleti'nde yenitik

hareketıeri; osmant Devteti'nin son dönemindeki fikir akım[arı; )(X, Yüzyün başlnda osmanL DeV-

teti'nin siyasi Ve askeri dUrumu; l. Dünya savaşl Ve Ermeni mesetesi; Anadolu'nun işga[i Ve tepkiter;

Mustafa KemaI Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faatiyetleri; kongreler dönemi ve teşkilat{anma; son

Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açhşı ve Misakı Mitll'nin kabulü; Mitli Mücadete'ye hazrlık ve bu ha-

zır[ığın maddi ve manevi temeıler; TBMM'nin açlllşl Ve faaliyetLeri; sevr Anttaşmasü; Güney ve Doğu

cepheterindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruIuşu, Yunan taarruzu Ve Batl cephesindeki savaş-
taı Mudanya Mütarekesi'nin imzatanması, Lozan Konferansl'nln top[anması ve Barış AntLaşma9'nln

imzalanmasl.

@ Yabancı Di[ l

Şimdiki zaman;geniş zaman; bu zamanlarda söze[, okuma, yazma Ve dinteme becerileri; sözel
becerjler (kendini tanüma, bir şeyi/yeri tarif edebitme, yoL tarifi verebilme, kişiset bilgitere yönetik

soru ve cevap ka[ıp[an); okuma becerileri (1okantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlannda, ahş-veriş
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yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb-); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği
yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yot tarifi, yerlkişi tarifi Vb.).

Türk Di{i 1

Yazı di[ive özellikleri: yazım ve noktalama; yaztb ve sözlü anlatımın özeLlikLeri; paragral oluştu.ma Ve

paragraf türleri (giriş, ge[ışme, sonuç paragrafıarr; düşünceyi getiştirme yoıtan (açıklama, tartlşma,
öyküleme, betimleme; tan|mlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşlaştlrma Vb. uyguıamala-
n); metin yaptsü (metnin yaplsal özeltikteri, giriş-getjşme-sonuç bölümleri); metinsettik özettikleri
(bağlaşk[k, tutartlhk; amaçLtık, kabul editebitirtik, durumsaltık, bitgisettik, metinlerarasl[ık); metin
yazma (tas[ak otuşturma, yazma, düze{tme ve pay[aşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öy-
küleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartlşmacl Ve ikna edici metin yazma.

@ Bilişim Teknotojileri

Bilişim teknoio;ileri ve bitgi-işlemset düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algo-
ritma Ve aklş şemaları; bilgisayar sistemleri; yazıtım ve donanımta itgili temet kavramlar; işletim

sistemlerinin temelleri,9üncel işletim sistemleri; dosya yönetimj; yardımcl programlar (üçüncü

parti yazltlmLar); ketime jşlem pİogram[arı; hesaplama/tabto/grafik programlan; sunu programları;

masiüstü yayncltlk; veri tabanlyönetim sistemleri; web tasarlmı; eğitimde internet kullanımı; ite-

tişim Ve işbirliği teknoLoJıleri; güventi internet kutLanlml; bitişim etiği Ve teliİ haklani bi[gisayar ve

intemetin çocuklar/gençler üzerindeki etkiıeri.

x 4

@ Okuma Becerileri l

Gazete, dergi, ince[eme ve akademik yazıtar gibi öz9ün okuma pa4aları kutlanıtarak farklı baklş
açılannı kavrama; tümceler arası bağlantıtarı ve yazının ana fikrini tahmin elme, ana fikre utaşma ve

cümle[er arası antamsal ipuçlarını kullanabitme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırıtması;

ders içi ve ders dışı okuma alışkantığının kazandır|lmasıi bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlen-

dirilmesi temeLine dayanan eıeştirel düşünme becerilerinin geIaştiritmesi.

@ Yazma Beceriteri 1

Paragraf biçimleri ve yaplsl; paragrafln teknik özellikleri; paragraf çözümLeme; paragraf planı çıkar-
ma; betim[eme, kar§llaştlrma, tartışma, anlatma tüİleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama;

kısa hik5ye, ince[eme yazıs (kitap ve/veya fiim üzerine) ve resmi/gayrı resm? mektup yazma.

@ Dinleme ve Sesletim 1

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümteme-
si yaplltr; aynca ses farklı[ıktarı ve problemli sesterin sesbilamseL çevriyazlml kapsanlr; üst düzey

dinieme becerileri; sesli harfler, sessiz harfleı kelime vurgusu Ve tonlama gibi temet dinıeme Ve

konuşma becerileri ve sesbiIimsel çevriyazım ça[ışma[arı yapıhr.
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@ sözlü iletişim Becerileri 1

Çeşitti sözLü iletişim durumLarl için uygun ifadeier ye strateiilef kulianarak sözlü iletişim kurrrta be-

cerisinin gelişlirilmesi; karşılıklı konuşma,5unum, tariışma etkintik|eri yoLuyla duygu ve düşünce-

[eri etkin ifade edebitme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitse[, 9örsei-işitsel malzemeler
kultanılarak konuşma ve duyduğunu anlama beceri5inin geiiştiritmesi.

I[. Yarıy]l

[ğilinı i}sik*lcjisi

Psikolojinin Ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikoıojisinde araştlrma yöntemleri;
gelişim kuramları, gelişim alanları ve ge[işim süreçteri; 9eıişimde bi.ey5e1 fark[ılıklar; öğrenmeyle
itgiıi temet kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktör[er; eğitim-öğ.enme sü.eçieri çerçevesinde öğ-

renme kuramları; öğrenme 5ürecinde motivasyon.

üğiiim Fals*f**i

Felsefenin temel konulan ve soıun alantarı; vartık, bitgi, ahlak/değerler felsefesi Ve eğitim; temei

felsefi akımlar (idealizm, reaiizm, natüratizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, Yaroluşçutuk,

analitik fetseİe) Ve eğitim; eğitim felseİesi ve eğiiim akımları: Daimicilik, esasicilik, ileılemeci[ik,

varoluşçu eğitim, eleştireYradikaI eğitım; İslam dünyasında ve Bat,da bazı 
'elsefeciterin 

(Platon,

Aristoteles, socrates, J. Dewey, ibn-isina, Farabi, J. J. Rousseau Vd.) eğitim görüşieri; insan doğa-
sl, bireysel farklıİklar Ve eğitim; baz! siyasi ve ekonomik ideolojileİ açlslndan eğitim; Türkiye'de mo-

derıLeşme sürecinde etki[ı otan düşünce aklmları ve eğitim;Tüİk eğitim sisteminin felsefi temelieri-

_
(ı, Alatürk ltkeleri ve lnkılap Tar:hi 2

Siyasi alanda yapıtan inktlaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyei'in ilanı, Halifetiğin kaldirı{mast

vb); sosya[ a[anda yapı[an inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat
Ve soyadt Kanunu ); eğitim Ve küttür alanlnda gerçekleştirilen inkılaplar oevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dit inkılabü; hukuk alanında yapıian inkıiaplar; Atatüık dönemi çok partiti

hayata 9eçiş denemeleİi Ve tepkiler ([erakkiperver Cumhuriyeı Flrka'n!n kuruLuşu Ve kapaılmasl,

Şeyh 5ait isyanl Ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasat hayata geçiş de-

nemeteri (Serbest Cumhuriyel Fırkası'nın kuruluşu, kapallması ve Menemen 0[ayı); Cumhuriyet

döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynak[arı ve politikası (lzmir İktısat Kongresii; Alatürk dönemi
Türk dış potitikast (Nüfus Mübadelesi, Milıetler cemiyeti'ne üyetik, Baıkan AntantlYe sadabat Paktü;

Atatüık dönemi Türk dlş poıitikasl (Montrö Boğazıar sözleşmesi, Haİay'ln Anavatan'a kattLması,

Türkiye'nin diğer ütkelerle otan ikiLi münasebetLeri); ,Atatürk düşünce sisleminin tanımı, kapsamıve
Atatürk ilketeri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yllafl, ] 960 Ye 1970'li ylttarda

Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dlş poıitikası.
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x 6

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kapler (can, could, may, must Vb.)l bu zamantarda ve kiplerde ko-
nuşma, okuma, yazma ve dinleme beceıileri; sözeIbeceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma,
yemek siparışiVerme Vb-); okuma büerilen (intemet hava durumu raportarı, yemek tarifi, afiş/poster
metinieri vb.); yazma becerileri (ksa mesaj yazma, yazü yol tarifi verebilme, e-postrdavetiye yazm€

vb.);dinleme becerileriftava durumu rapor,-ı, yemek tarifi u6.).

@ Türk Diti 2

Akademik diIve yazının özettikleri; akademik yazı[arda tanım, kavram ve terimlerden yarartanma;

nesnelVe öznel antat|m; akadğmik metinlerin yapısl Vs türleri (maka[e, rapor ve bilimsetözet vb.);

iddja, önerme yazma (bir düşünceyi doğruLama, savunma ya da karşıçıkma); bilimsel raporların ve

makatelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanln basamak[arı; açlklama, tarttşma, metinler arast

ilişki kurma, kaynak gösterme (atfyapma Ve dipnot gösterme, kaynakça otuşturma); başlık yazma,

özet[eme, anahtar ketime yazma; biLimse{ yazıiarda dikkat editecek etik jlkeler; akademik metin
yazma uygu[ama[arı.

@ Okuma Becerileri 2

Tümevarım ve tümdengetim yotlarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışma-
Lan; okuma metinlerindeki bitgiyi inceleyerek doğrudan ve dolayh, yaiın ve mecaz anlamları kavra-
yabi[me; okunan metintere kısa siizlü Ve yazı[ı olarak kişisel görüşlerini aktarabi[me; okurun çlkar-
d|ğl antam ale yazarın hedeflediği anLamın birbırinden fark{ı olabiıeceği gerçeğima antama.

@ Yazma Becerileri 2

Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, slTaslnda ve sonrası aşamalarda yapılacak

uygulamalar konusunda farkındahk yaratma; açımiama yaparak yeniden yazma; yazdıklannı göz-

den geçirme becerisi; yazdlklarınl kendi kendine değer[endirme; akran değertendirmesi; kompozis-
yon ve ödev raporu yazımı.

@ Dinleme ve Sesletim 2

Not alma, öngörüde bulunma, beL[i ve aynntılı bitgiye ulaşma, bağlamdan antam çkarma, içeriğin

özünü antama gibi dinleme a[t-becerileri; fonetik; mütakatlaı fi[mter, şarkılaç konferanslar, televiz-
yon programları ve haber yayıntan gibi çeşitti atanlardan altnan değişik ingi[izce aksanlarını içeren

özgün dinleme materyai[erine odaklanı[ıı

Se*an tRoĞLu
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@ söztü itetişim Becerileri 2

ileri düzeyde söztü iletişim kurma becerisinin getiştiri(mesi; röportajlar, sunumtar ve tarllşmalar
gibi sözel etkinlıkter yoluyla duygu ve düşünceterini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin
geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönetik tekniklerin ve stratejileİin tanltıtmasl ve uygulanmasl

yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştiriLmesi.

@ İngiIizcenin Yapısı

İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşk tümce yapıları; zaman, kip, görünüş,

çatı ve bunlann bağlama uygun ku[lanımları e[e a[ınacaktıı

III. Yarıy!

@ 0ğretim Teknolojileri

Eğitimde bitgi teknotoji[erı; öğfetim süreciVe öğretim teknolojilerinin slnıfland|n[ması; öğretim tek-
notojiterine itişkin kuramsaI yak[aşımlar; öğıenme yak[aşımtarında yeni yöneIim[er; günceI okurya-

zarıklar; araç ve materyaI otarak öğretim teknolojileri; öğretim materyaLlerinin tasarıml; tematik
öğretim materyali tasartama; alana özgü nesne ambart oluştuIma, öğretim materyati değertendir-

me ö[çüt[eri.

@ Öğretim İtke ve Yöntemleri

Öğretim itke Ve yönlemleriyte itgili temel kavram[ar; öğretim-öğrcnme ilkeleri, modelıeri, strate-
jileri, yöntemLeri Ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim Ve öğrenmede içerik
seçami Ve düzenlemesa; öğretim materyaııeri; öğretimin ptanlanmas| Ve öğfetim plan{an; öğretimle
ilgili kuram ve yaklaşlmlar; etki[i okulda öğretim, öğrenme Ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme-

lerin değertendiı,aImesi.

@ İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımtarı

İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin antamı; İngilizce öğretiminan amacıye temel ıtkelerı; İngıhzce

öğretimınin tarihçesi: öğrenme Ve öğretim yaklaşım[arının ingitizce öğretımine yans|ma[arı; ingihz-
ce öğretiminde lemel beceriler; sınıf-içı uygulama örnekteri; ingılizce öğretıminde güncel eğilimter
Ve soruntar; etkili bir ingalizce öğretiminln biteşenlerı; ingiLizce oğretimine sosyat, küttürelve eko-

nomik açıdan bakış.
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ingiliz, Amerikan edebiyatl ve orjinaIyazlm diti ingitizce olan edebiyatln küttüre{ tarihi; metin ince-
lemede kutlanllan temel terim ve teknikteri başllca metin türleri; önemli akm ve dönemteç farklı
dönemlere ait çeşitli türLerdeki kisa öykü, şiiı tiyatro oyunu Ve roman 9ibi eserlerin içeriği ve biçe-
mi; edebiyatn yaşam anlayİşlmıza katktarı; metinlerin Ve edebi sanattann eleştiret inceıenmesi Ve

yorumİanma5ı.

@
Diı bilimse{ anğliZin temeı kavĞmıan; farklndaLk yaratma, di{ ijğrenciterinin Veriıeri üzerine yanhş

çözümLemesi, durum çalışması ve karşılaştırma[ı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile di[in

doğasına, yapısına ve kullanımına iLişkin kavramtar; bir sislem olarak diiin biteşenleri; dit bitimset

edinç Ve edim, dit bitimin att datları, dil bilgisi ıürıeri, diI evrenseıleri, dilsel yaratıollk, dit bilimset
nedensiZlik, işaret dilleri, yapay diller ve canılıar arasliletjşjmi beyin ve di1, yanaltaşmave ettitik, ditin

evrimi, insan di[i işleyiş modellerı, di{ kullanımıve diLbozukLuk[arı ile ilgiii araştırmatar (örneğin; Eş
zaman[ı dinleme ıesti, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbitgisi, akuslik, duyuşsai Ve söyteyiş ses-
bilgisi, konuşma organiarı, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfleı uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü,

üçtü üntü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbi[im, ses örnekle.i, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz
harf kümeleri, sessiz harfleı parçaLar üstü, vurgu v€ ezgi; anıambilimi, anlam bileşenferi çözüm[e-
mesi, anlamsal itişkileı aniamsal il;nti, an[am ve gönderme. eşdizimlilik.

a
\\1
^\\\

@ Eteştirel 0kuma ve Yazma

ingiliz djti eğitimi alanından seçilen güncet çaiışmaları irdeleyerek özetieyebiıme ve/veya rapor{a-
yabilme; çalışmalaıı kendi bağlamı çeıçevesinden inceleyebilme ve bi[ginin yerelleştirilmesi; aynı

konuda Iarklı görüşleri savunan metinteri karşlaştlrma ve bunları sentezleyerek kendi öz9ün me-
tin[erini üretebilme.

IV. Yarıyı1

Tüık eğitim tarihinin konugu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devtetlerind€ eğitim; ilk Müslüman
Türk d€V[etlerinde eğitim;Türkiye setçuktu[an Ve AnadoIu Bey[ik[erinde eğitim; osmanlı Devleti'n-
de eğitim: ilk yeni(eşme hareketterine kadar eğitim sistemi; ] 3-] 8. yüzylı(arda osmantı coğrafyası
dışındaki Türk devletlerinde eğitim; osmanll Devieti'nde TanZimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareketieri; İanzimal'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; ge[eneksel eğitimin
yeniden düzenlenmesi; l9-20. yüzyıtiarda Avrasya'daki diğer Türk devtet ve toptütuklarİnda eği-
tim; milli mücade[e döneminde eğitim; Ti]rkiye cumhuriyeti'nde eğitim: Türkiye eğitim sistemin!n
temetleri, yap]sl, kuru[uşu ve geiişimi; başlangıctndan bugüne öğretmen yğtiştirme süreci; 21.

yüzyılda Türk dünyasinda eğiİim; ortak hedefleı di(ve a[fabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

B
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@ Eğitimde Araşttrma Yöniem[eri

Araştlrma yöntem[eriyte itgili temeL kavram[ar ve ilkeLer; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob-

temi Ve örneklemi belirleme, Veri toplama Ve analizi, sonuçları yorum[ama); veri toplama araçta-

nnln genel öze[{ıkleri; Veriterin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez Ve veri taban[ar|na erişim;

araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araşttrma

desenleri; niteL araştırmada örneklem, veri topiaırıa, veriterin analizi; nitel araştıımada geçeıLik ve

güVenLik; makate ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerin€ Ve etiğine uy_

gun a.aştıİma raporu hazrlama; eğitimde aksiyon (eylem) araşt,rması.

@ İngitizce Öğretim Programtarı

Öğretim programiany|a ilgiti temel kavramlar; İngi{izce dersi öğretim program{annln geçmişten gü-

nümüze getişimi; güncet ingitizce dersi öğretim programlnln yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaç-

tadığı beceriler; öğrenme ve att öğrenme ataniarı; kazanımların sınıflara göre dağıfumı ve sınırları,

diğer dersterle itişkisi; kademler arasındaki ingitizce dersi öğretim program[artnln ilişkisi; kultanılan

yöntem, teknik, araç-gereç ve materyal[er; ölçme değerlendirme yakıaşlml; öğretmen yeterlilikıeri.

@

@

İngitiz Edebiyatı 2

İngiiiz ve Amerikan edebiyat| ve orijinaI yazım diti İngitizce olan edebiyatın iarktı dönemleıinden

yazar ve eserler; ingilizce yazı[mış edebiyatln dönem[eri Ve teme[ akım[arl, çeşitli dönemlere ait

örnek metinler kULlanılarak bu edebiyatLardaki temei kavramlaı terimleı teknikle.; edebi, felse{i

ve bilimsel akım[ar.

Dilbilimi 2

Dil öğrencilefinin veri[eri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmaLı ana diI

ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yaplslna ve kullanımlna i[işkin kavramlar; biçimbit9isi:

bağımlıve bağımsız biçimbirim, karmalaı çekim Ve türetim biçimbirim[eri, biçimbirimsel analiz, bi-

çimbitgiset dit tipLendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının inceLemesi, biçimbilimsel sesbilim
değişkentigi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel diI

bi[gisi, yönetim ve bağtama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterjm, sezdirim, ko-
nuşma ilkeleri, sözeylem ve ince[ik; toplumdi(bitim;ağız, kesit, biçem; söylem: metinsetlik ölçütleri,

bağlaşıklık ögeleri, söytem bağlantı[an, işlevter, söylem durumu, kurumsal söylem.

@ Dit Edinimi

Birinci ve ikinci dii edinimi kuramları (davranışçhk, doğuştanhk, bi[gi işlemteme, bağlantıcı mo-
detter, etkileşimselyak[aşm); ana diı ile erek dilin gelişim evreleri Ve 5üreçleri; durum çalışmaları,
bütünce verilerinden ana ve erek dil ku[tan|mlannın karşılaştırmaL çözümlemesi, sınf içi ikinci dit

etkiteşiminin kaydlan Ve çevriyazlsl aracıhğıyla çocuklardaki Ve yetişkin(erdeki ikinci diı edinimi-
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nin karşllaşttrmas!, ana dil ediniminde gelişim aşamalan, ikinci diıdeki biçim-s6zdizimset gelişim

evreleri, ikinci dit edinimi süreçleri. ikinci dit ediniminde öğrenen özeltikleri ve nihai kazanımdaki

bireyseL Iarkıttıktar (ömeğin; kaşiLak etkisi, dityeteneği, zeka, edinim yaşl, motiYasyon Ve tutum, öğ-
renen tercihleri ve inançları), ikinci dilve yabancı dil öğrenim bağiamtann|n farktlllğl (ömeğin: doğat

Ve örgün eğitim ortamiarl).

V. Yarryı_l

@ sınıl yöneiimi

Sınıf yönetimiyte itgiti temeL kavramlar; sınıfın fizikseL, sosyat ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları
ve sınıfta disiplin; sınf disiptini ve yönetimiyle iLgili modeller; sın|fta öğrenci davranıştannln yönetimi,

slnlfta i{etişim ve etkiteşım süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; slnlfta zaman yönetimi; stnüa bjr

öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-Veli görüşme[erinin yönetimii otum[u sınıf ve öğrenme

ikljminin oluşlurulması; okuI kademelerine göre sınf yönetimiyle itgiti örnek oLaylar.

@ Eğitimde Ahi6k va Etik

Aht6k ve etikte i{gili temet kavramlar Ve teoriler; etik i[ke, etik kurat, iş ve mestek ahlakı/etiği; sos-
yaa, küıtürel, ahtaki, etik yönleriyte öğretmen[ik mes{eği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim,
öğrenme Ve değertendirme sürecinde etik ilketer; eğitim paydaşianyla (işveranlerlyön€ticilef, mes-
lektaşlar, Velileı meslek kuruluşları ve toptumta) itişki{erde etik itke{er; eğitim/okul yöneticileri, Ve-
liler ve öğrencilerin ahtakj/etik sorumıuktarl; iş Ve meslek hayatlnda etik düşl davranıştar; Türkjye'de
kamu yönetimi, eğitim Ve öğretmenter{e itgiii etik düzenLeme[er; okulda ve eğitimde €tik dışl dav-
ranlşlar, etik ikitemıer, sorunlar ve çöZüm yoliarı; okulda ahlak/etik eğitimi Ve etik kurullar: ahtaki/

etik bir {ider olarak okuI müdürü ve öğretmen.

@ Çocuktara Yabancı Dil Öğretimi t

Erken yaş dil öğrenenleri (5-] 2 yaş) iıe diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (diLyapısı, be_

cerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açslndan) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler;
erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemteri (görset, işitse[ ve duyuşsa[) v€ stratejileri (örn.: üstbı
tiş, bitiş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteter (örn,: yapboz, hik6ye,
oyun Ve benzetim), görsel-işitsel aıaçtar (örn.: resim, gerçek nesneLeı karikatür, kukla ve şarkı[ar)
geliştiriımesi; öğrenenlerin diIseViyelerine ve biIişse|, duyuşsal gelişimlerine uygUn öğ.etim nokta-
[arının seçimi, sıralamasl, materyaI uyarlamas| Ve değerlendirmesi.

Dinleme, konuşma, sestetim ve sözcük öğretiminin farkİ evreleri ve teknikleri; dil farkındalığınln
ve öğretim beceriıerinin değişik yaşta Ve dit yeterliiiğinde öğrenen gruptar için geliştirilmesi; farkh

yeteftiljk düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikteri.
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Dil öğ.etiminde edebayatln kullanlmlna odaklanthr; ingiliz ve Amerikan edebiyatl eserleranden Ve

orijinaiinde yazlm dali ing'l'zce olan eserlerden seçiten klsa hikaye Ve roman örnekleriVe bU iki tü-

rün diğer türlerden farkiı özellikterj; her dii düzeyinde gençLer ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına

değişik yaktaşımlar; edebiyat ve dat öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hik6ye ve roman) kuram ve

uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi m€tinlerin içerik zenginliği ve dilset özettikter dikkate

aL|narak incelenmesi; küttür öğretimi yöntemlerinin k§a hikaye ve roman kutlanlml yotuyta belirti-

ten alanlarda incelenmesi: karşılaştırmat ve karş(sal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne

ve ürünter; atasözleri Ve deyimler, kü[türel değerıeri taşıyan ka{lpıaşmlş ifade{er; toplumsal yapılaı

roller ve ilişki[er; gelenekler/görenekler/adet[er; inançlar, değerle( yasaklar ve tabulaı toplum[ara

özgü bat|l inançlar; siyasi, tarihiVe ekonomik özgeçmiş; kü[türet kurumlar: mecazi/ çağnşlmsaLyan
anıam, mizah kullan]ml.

VI. Yarıy!

@ Eğitiınde ötçrne ve Doğerlendirnıe

Eğitimde ötçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değertendirmeyle itgiti temel kav-

ramtar; ötçme araçtannın psikomeırık (geçertik, güVenirtik, kuttanıştılık) özettikteri; başan testleri

geLiştirme Ve uygu[ama; test sonuçtannln yorumlanması ve geri bildirim Verme; test ve madde pu-

anıannln anaLizi; değerlendirme Ve not verme.

@ Türk Eğitim Sisİemi ve okul Yönetimi

Eğitim 5ı5temlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yaplsl; Türk eğitim sistemini düzenleyen

temeLyasalar; Miln Eğitjm Bakan[ığınln merkez, taşra Ve yurİ dlşt örgütü; Türk eğitim sisteminde

öğretim kademeleri; Türk eğitim sisıeminde insan gücü, fiziki, teknotojik ve finansat kaynaktar;

Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme gjrişimleri; öı-güt-yönetim teorilerive süreçleri; sosyat

bir sistem Ve örgüt otarak okul; insan kaynağlnln yönetimi; öğrenci öz[ük işteri; eğitim ve öğretimle

ilgili işler; okut iştetmecitiğiyte ilgjli işier; okul, çevre, toplum ve aite itişkileri; Türk eğitim sistemi ve

okutta itgiti qüncel tanışma ve yönetim[er.

Erken öğrenen (5-12 yaş) gruplan için farkLl izlence türLeri (hikaye temelti, içerik temelti, tema te-

me[[i, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkiti kullanlml, gnf yönetimi, diI

sunumu Ve ahştrmalan.
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@ İngitizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2

okuma, yazma ve diı bitgi5i öğretiminin fark[ evre{erinin Ve teknik[erinin detayll inceıenmesi; deği-

şik yaşta ve diL yetefliliğinde öğrenen gruptan için diL farkındalığının ve öğretim becerilerinin gelişlF
.ilmesij farklı yeterti[ik düzeylerine uygun ders pianlama ilke ve teknikleri.

Diı öğretiminde edebiyatln kullanımlna odaklanılır; ingiIiz ve Amerikan edebiyatl eserteranden ve

orijinatinde yazlm diti ingilizce otan eserterden seçiıen şiirYe tiyatro oyunu örnekaerinin analiziVe bu

aki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikler; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek
etkintikt€r; şiir Ve tiyatro oyunu kullanlmtve kü[türel ögelerin öğretjmi: karşlaştrmah Ve karşltsat
açıdan ana ve erek dil Ve kü[türündeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, küttür€l değerte-
ri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toptumsaL yapılaı ro[ler ve ilişkiler; 9elenekler/görenek{erl5detler;
inanç, değeıler, yasaklar ve tabu[aı toptumtara özgü batll inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik öz-
geçmis; kültürel kurumlar; mecazi/çağaşımsaI yan anlam, mizah ku{lanımı.

VII. Yarıyrl

@ Öğretrııenlik üygıı[aınası 'l

A[ana özgü öğretim yöntem Ve teknikıeriyte itgiti göztemter yapma; alana özgü özetöğretim yöntem

ve teknik[erinin kuttanltdlğı bireyseLve grupla makro-öğretim uygulamalafl yapma; alana özgü et-
kintik ve materyaI geliştirme; öğretim ortam[arını hazırlama, slnıfl yön€tme, ölçme, değerlendirme

Ve yanstma yapma.

@ Özet Eğitim ve Kaynaştırma

ozeLeğiıimle itgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri Ve tarihsel gelişimi; özet eğiıimte ilgitiya-
sat düzenlemeler; özel eğitimde tanı Ve değertendirme; öğretimın bireyseLleştirilmesi; kaynaştırma
ve destek özel eğitim hizm€tleri; ailenin eğitime kal|lıml Ve aileyle işbjrliği; farkh yetersizlik ve ye-

tenek gruplarlnln özellikteri; farklı grupLara yönetik eğitim yaklaşlmtan ve öğretim stratejiteri; s,nlf

yönetiminde etkiIi stratejiIer Ve daVranlş yönetimi.

@ lopluma Hizmet Uygulamaları

Top[um, top|uma hizmet uygulamaLarı Ve sosyaI sorumluluk kavramtarı; toplumsal ve küttüreı de-

ğerter yönünden sosyal sorumlu[uk projeleri; günceI toplumsa{ soruntarı belirleme; belirlenen top-
lumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel Ve grup olarak sosyal sorumtuluk
projeterinde gönüllü o[arak yer alma; çeşitii kurum ve kuru[uşlarda sosyal sorumtuluk projelerine
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katülmai panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimseL etkinliklere izteyici, konuşmacı ya da

düzen[eyici olarak katı[ma; sosyal sorumtuluk projelerinin sonuçlannü değerlendirme.

@ İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

İngilizce öğreiiminde ders içeriği ve gereçleri tasanmı teori ye i{keleri (örn.: İngilizce öğretiminde

içerik ve gereç seçlmi, üyarlanmas|, 9e[|ştıritmesi ve değeriendırilmesı) ve İngilizce ders kitabı kul-
lantmlna taraf ve karşİt o[an temeı görüşier; yöntem, ideoloj; Ve ders kitabı yazan arasındaki ilişki;

ders içeriği Ve gereçlerinin seçimi iıe iigili format: öğrencinin diiyetertitİği, öğrenilebi[ir[ik, kutlanım

kotayüğı, kültüreI içerik, itetişimsetetki{eşimin uygunluğu Ve diI kuLlanlml, öğrenciterin birbirıeriyle
ve öğretmenLe etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazfu oıantik, gerçek dünya bağta-

mında konuşlanmış gereçler; dil öğ.etimi için gereç uyarlaması Ve geliştiriımesi, beıirli öğ.enme
ihtiyaçlanna Ve öğ.eiim ortamtanna göre ders kiİabl gereçlerinin uyarlanması, inglIizce öğretmeni
adayıannln kendi iiğretme gereçlerini Ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ih-
liyaç{anna ve mevcut okul ortamına göre tasarlamatarı; İngilizce içerık ve gereç değerlendirmesi,
ingiiizce ders kitabının iDÖ sınıf ortamında kullanımı ite ilgiti dil gereçteri ve ders kitabı değertendir-

me kriterleİi Ve lçerik Ve gereç tasarlmı üzerine güncet iDE yöntemteri.

@ Çeviri

Bu ders kapsamında farklı metin türlerinde Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriler öneri[mek-
ıedir; çeviri sürecinde diI bilgiseIyapıve bağlam ilişkisi inceienir; öğretmen adaylannln iki dil ara-
sındaki benzerlik ve farktılıktara iiişkin farkındalıklarının artırıLması amaçtanır; çeviri yak[aşım[an ile
metin tüılerj arasındaki uyum vurguianıı

VIII. Yarıyü

A[ana özgü özet öğİetim yöntem Ve ıeknikleriyle itgiti 9öztem yapma; alana özgü özei öğretim yön-

tem Ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygu[amalan yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabilme; dersle i[gi[i etkinlik ve materyai geliştirme; öğretim ortamlarınl hazırlama; sınıfı yö-

netme, öLçme, değerlendirme ve yans(ma yapma.

ükıllşrcş ft*hbeılik

Rehbertik ve psiko{ojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik mode{inin
felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamtı gelişimset RPD programü; temel hizmetteri/müda-
haleleri; sınf rehbertiğinde öğretmenterin rol ve işlevi; RPD hizmetleıi kapsamında eğilsel, mesleki,
kişise[ ve sosyal a{anlarda kazandınlacak yeterlikler; okul yönelicisi Ve öğretmenler|e rehber öğıet-
men ve psikolojik danışman arasındaki i§biıtiği; 5lnf RPD pLan ve program|arının hazlrlanmasl Ve

uyguIanma5!,
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@ İn9itizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değertendirme

Dil beceriLi öğretiminde farktı yaş grupları ve dil düzeyteri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yön-

temieri; dit becerilerini ölçmeye ve değertendirmeye yönelik itkeler; okuma, yazma, dinleme, ko-

nuşma, ketime bitgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ötçütme5inde kul[anı[an soru türleri; sınav hazırlama

tekniklerive değerlendirme ötçütleri; çeşjt[i soru ömeklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme

çaı|şmatarı.

1l.x

seüan



Açık ve Uzaktan Ögrenme

Açlk Ve uzaktan öğrenmenin temel kavram[art ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin 9etişimi;Tür-
kiye'de uzaktaı eğitimin gelişimi; uzaklan eğitimde öğrenen Ve rehber rolLeri; uzaktan eğitimde

kuttanıtan teknotojiler; aç|k ve uzaktan eğitimjn yönetımi; açk Ve uzaktan öğrenmede sıntf yönetimi

ve bileşenlefi; açık eğitim kaynaklarıve dünyadaki eğitim{er; kitlesel açtk çevrimiçi ders[er; kişiset-
leştiritmiş öğrenme ortamlan;açıkve uzaktan eğitim[e ilgiti sorunlar ve bunların çözümü;öğretmen
yetiştirmede açk ve uzaktan eğatim uygulama[arı; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma-

teryati gelişlirme Ve öğrenci destek hizmetteri; farklı öğrenme durumtarü için öğretim 5tratejilerinin

belirlenmesi; uzaktan eğitimde araşttrma ve değerlendirme,

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemLeri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dö-

nemi gelişim alanlarıve özellik(eri; ilk çocukluk dönemi ge[işim a[antarıve özeltikleri; son çocukluk
dön€mi geiişim alantarı ve özeltikleri; ai[e yapısı içinde çocuk; okuIsistemi içinde çocuk; çocukluk
dönemi uyum ve davranım problemLeri; özel gereksinimieri o[an çocuklar,

0ikkat Eksikliği ve 1-1ipğrakilvite 3ozukluğu

Dikkat eksiktiğive hiperaktivile bozukluğunun (DEHB) tanımıve özellikleri; DEHB'nin temel b€[ir-

titeri (dikkat eksikliği, aşlrl hareketti[ik Ve dürtüsettik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyat, duygusal

ve okul başarısı yönünden etkilerı; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB

tipleri; DEHB o{an çocuktara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendiıitmesi; DEHB otan

çocuklaan eğitimii okul-ai(e işbirtiğinin sağ[anması.

Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temet kavramlan; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar
ve görevter; çocuk Haklan sözleşmesi ve İnsan Haktan Beyannamesıi öğretmenterin idari ve yargısal

denetimi; 1iirk Eğitim sistemini kuran ve düzenleyen temelyasa[ar; eğitim paydaşlannln görev, hak

ve sorum[utuktarı.

Eğitim Anıropo(ojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramlarl, t3rihçesi Ve yöntemi; sosya[-kültürel antropolojide temet
yaklaşımlar; ant.opolojik yönden eğitjm v€ eğitim antropolojisinin temeı kavramlart: kültüı küt-

türleşme, kültürtenme, uyarlama, alt kültür, karşlt kğ{tüı ortak küttür Vd.; eğitimin kültürel teme(-

leri ve iş[ev[eri; kültürler arası farkl|[aşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okut, okut
kültürleri Ve etnografileri; medya, kiıte iletişim araçıan, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme,
külıüret etkiteşim, kültürel okuryazarhk Ve eğitim; Türk küttür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı

edebi eserlerde eğitam; Türk aite yaplslnda ebeveyn ve çocukların rolLeri.
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Eğitira Tarihi

Anlik dönemde (Eski Mlstı Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan Ve Roma uygarLıktarın-

da) eğitim; orta Çağ Ve Yeni Çağda Doğu. Batı ve isLam toptumtarında eğitlm; Rrjnesans, Reform,

Aydın{anma Harekelteri ve eğitim; Endüstri Çağİ ve Modern Dönemde eğitim; is{am küttür Ve me-

deniyetinin Batı medeniyeti iıe ilişkileri; milli/u[us devietterin doğmasıVe milti eğitim sistemlerinin

9elişmesi; post-modern toplum tanlşmalart Ve eğitim; Antak dönemden bugüne dünyada eğitimde

yaşanan temel değişimler Ve dönü§ümler.

Eğitimde Drama

D[ama Ve yarattcı draman|n temel kavramlan (drama, yarahcıhk, yaraİcı drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojisi, itetişim-etkileşim, roI oynama, doğaçlama, eytem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,

pandomim vb.); yarattcl dramanln aşama[arl, boyutlan Ve öğe{eri; rol oynama ve doğaçtama; yara-

tlo dfamanln tarihçesi; top[umsal olayla. ve yaratlcı drama itişkisi; eğitimde dramanln uygulama

basamaklan; eğitimde dramada yararlanılabitecek kaynaklar; yaratıct drama ders pıanının hazırlan-

ması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

Eğitimde Program Dışı Etkin{ikier

x 16

Eğitimde İormatprogram ve program dışı etkinlikter/ örtük program kavramları; örtük programla

iLgiti yaktaşlmlar; biLişset ve duyuşsa( alan öğrenmele.i Ve öftük program; bir ritüet yeri otarak okul;

okulda program dlşı etkinlikter otarak okuI törenteri; okutda sosyal, kültüret, sporıif Ve sanatsat et-

kin[iklerin önemi Ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi

açısından program dış (anma, kuttama, buıuşma, mezuniyet Vd.) etkinlikter.

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle ilgi[i temel, kavramlar; program geliştirmenin teorik temetleri; Program tür-

leri; öğretim program[arının İelsefi, sosya[, tarihi, psiko[ojik ve ekonomik teme[[eri; program 9e-
liştirme Ve öğretim programtannın özetlikteri; program geliştirmenjn aşamaları; programln temel
öğeıeri (hedef, içerik, sİreç, değerlendirme) Ve öğeter ara5ındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandın[ma-
sü Ve programln öğeleriyle itişkisi; lçerik düzenleme yaklaşlmtarl; eğitim ihtiyaçlarlnın betirlenmesi;
program geliştirme süreci ve modelLeri; eğitim programl tasartm yaklaşlmlan; program değerten-
dirme modelleri: program okur-yazartlğl; öğretim program[arının geliştiritmesinde öğretmelerin

96rev ve sorum[u(uklan; MEB öğretim programlarünln öze[[ikleri; öğretim prograrntartnln uygu[an-

masü; dünyada Ve Türkiye'de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

Eğitimde Proje Hazırlama

Proje kavraml ve prqe türteri; öğretim program[an Ve proje tabanlı öğrenme; okullarda prqe prog-

ramlafl frÜB|TAK, AB ve diğerleri); pro.ie açjn konu seçimi; literatür taramast; projede manllksal

çerçeve; projenin plan[anması ve yönetjmi; projede bilimset yöntemin uygulanmasl; proje raporu
haz|rlama ve geLiştirme: proje raporunu sonuçLandırma; proje değertendirme ve iyi ömeklerin ince-
lenmesi;proje sunumlan, poster Ve broşür tasarlama teknikıeri,
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Eleşlirel ve Analitik ıüşünme

Temel kavramlar Ve tanlmlar; düşünme organl olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin

gruptandırılmasl; istemsiz düşünme ve özellikteri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşün-

menin yöntemleri; eteştiret ve analitik düşünme; e{eştiret ve analitik düşünmenin temel özeltikleri

ve kriterteri, eteştiret ve analitik düşünmenin aşamalan; eteştiret ye analitik düşünmeyi etkileyen

faktörter; eıeştiret Ve anatitik düşünmenin kapsamı; eleştireIve analitik okuma; eteştireIVe analitik

dinleme; eleştiret Ve analitik yazma,

Hastaned€ Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre getişim özettikLeri, ilgi Ve ihtiyaçları, ruhsal durum[a-

rı; hastane persone[i, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazlrlaylcl eğitjm, teşhis, tedavi

Ve ameliyata hazlrlama; hastanede yatan çocuklara yiineıik oyun, müzık, sanat, drama, matematik,

hikaye Vb. eıkintik pLanı hazırlama ve uygu[ama; hastane okut[a.l ile öLümcüi hastallğı olan çocuklar,
aileLeri ve personeI araslndaki etkileşim.

Kapsayıcı Eğitim

Kapsaycıhk Ve kapsayıcıhğın içeriği; kapsaylcl eğitimi tanlml, içeriği ve önemi; kapsaycı eğilimin
hukuki dayanakları; ulusaI ve ulus[ararasl mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standart[ar;

kapsaylcl eğitimde öğretmen rolleri; kapsaylcl iiğretim programlVe materyallerii kapsaylc] eğitimde
tutum ve değerier; kapsayrci okul ve slnıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırtama; kapsayıcı
eğitim uyguaama{arı: öğrenciLeri farklılaştıran öZeLiikter, etkiti iletişim, kuilanllan di[, psiko-sosyat
destek, öğretimi fark[laştlrma ve örnekler, yöntemLer ve teknikter, öğretimi pıanLama, ders mateT-
yalterinde kapsayıohk ve kapsaylcı etkin[iklerin seçimi; ders tasartama uyguLama[arı.

Karakter ve Değer Eğitimi

Kavramsat çerçeve: Karakter, kişiti|dşahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakİer getişimi
Ve eğitimi; karakteİ getişiminde Ve eğitiminde aile, çevre ve okut; değerlerin tanlmlVe sınıflandln{ması;
değerlerin kaynaktan ve bireysel, toptumsal, küttürel, dini, ahlaki temelleri; karakter Ve değer eğitimi
yaklaşım ve uygulamalan; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farktılaşma ve birtikte yaşama
kültürü; eğitim felsefesi Ve hedefleri yönünden karakter Ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde
öğretim yiintemleri Ve teknikleri; modeü,n Ve çok kültürtü toptumlarda değerler krizi Ve eğitim; ınsa-
ni-kü[türe[ kalknma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim Ve küttür tarihinden değer eğitimiyle itgili
örnekteı Türkiye'de değerter €ğitimi uygulamatan ve araştırmalan; karakter ve değer eğitiminde rot
modelotarak öğretmen.

Xarşılaşiırmalı Eğitim

Karşılaştırmatı eğitimin tantmı, kapsamı, tarihçesi; karşliaştlrmatl eğitimde yöntem Ve araştlrma;
farktl ütketerin eğitim sistemlerinin yapl, işleyiş, okui kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finans-
manl, eğitimde özelteşme, eğitimde potitika oluşturma, pLanLama ve uygulama yönterinden kar-

şlaştlrdmasl; farklı ütketerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farkL ülkelerde eğitimde
reform ve yenileşme girişimteri; farklı ülketerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis-
temleri; eğitimde küreselteşme Ve ulustararasdaşma; eğitimle i[9ili utuslararası sınavlar, kurumtar
ve kuruluşlaı
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M!kr* **ıotim

Elkili öğretim Ve öğrenmeyte ilgiii temel kavramlar Ve itkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tu-

tum, roı ve davranşları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsaml, yararlan ve sı-

n!rıtıktan; konuya uygun aktif öğreıme etkinlikteri hazlrlama; sınıfta örnek ders aniatma uygula-

malarl; ders sunurniannın videoya kaydedilmesi; kayıllardan yararlanarak deısin değerlendirilmesi;

hazlrıanan etkinIiklerin ve ders anla(ımiarınln geliştirilme5i.

Mı}an §ğititıi

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türteri; Türk mü-

zeciliğinin getişimi; dünyada müzeciliğin tarihine geneI bir bakış; müze, sanat, kütlür ve uygarl|k

iıişkisi; müze Ve sanat eğitimi; müze Ve toplum; müzelerin tarih bitincine katkısı; tarihi eserlere

sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecitik.

ükul üışı ü!Şrenrtıe ürişrı,ıları

Ugfenrİı§ ijuçluçu

Öğrenme güçlüğünün tanlml, öZe[[ikleriVe sınıflandırıimasi: Eğitseı, psikotojik, tıbbi etmenter; yay-
gıntık ve görülme sıkllğı; öğ.enme güçtüğünün nedenleri; erk€n müdahale; müdahaleye tepki mo-
deli; tarama/ianılama: tıbbi, gelişimselve eğit5eI tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan
özeltikleı; ekip ve işbirtjğij eğjtim-öğretim ortam|arl; bitimsel dayanağı olan uygutamatar; okuma,
yazma ve matematik beceriıerini destekıeme; akademik olmayan beceriaeri destekleme.

Öğr*lirni §ireysetLeştirıne ve üyaı-{aıııa

Bireysel[eştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yap(ması gerekenler: müfreda-
ta dayalı değerlendirme, kaba değertendirme, ölçüt bağımfu ölçme aracıhazır[ama, değer[endiımede
uyulmasıgereken kurailar; uzun dönemlive kısa dönem[i öğretim amaçları belirleme; kaynaştııma/

bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapı[abilecek düzenlemeler; öğretimi Uyarlama; kaynaştırma/

büıünleştirme s,n,flarında bireyselleştirme ve uyarlama örnek[eri.

§ürdüriilşbii!r Kalkınrna v€ rğiıin,ı

sürdürüiebiiirlik kavramıve kulianım aianları; sosyalbilimler ve fen biLimleri yönünden sürdürüle-
biLirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebitirtik; eğitjm Ve sürdürütebiıirlik; insanltğin ge-

leceğive sürdürü[ebitiriik; göç, yoksulluk Ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre

Serkan DEM
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0kuIdlşteğitim Ye öğrenme kavramları; okul dlşıöğrenmenin kapsamtVe önemi; okuIdlş orlam-
iarda öğretinı; okul dlşl öğrenme ortamlanna uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğ-
renme, isiasyon 1ekniği vb.) Ve öğretim materyatler]i okuı dtşı öğr€nme oıtamtafi (müze[er, bi[im

merkezleri, hayvanat bahçe[eri, botanik bahçeaeri, p[anetaryum[ar, sanayi kuruluşları, milti parklar,

bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dlşl öğrgnme alan Ve ortamlannün getişıi-

riimesi; okul dlşl öğrenme etkanıikierinin planlanması, uygulanmas! ve değerlendirilmesi.



sorunlan ve sürdürülebitirtik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sis-

tem Ve doğaı çevre; teknolojik gellşmeıer, tüketjm ahşkantktarı ve çevre; sosyal sorumLuLuk çaiiş-
ma[arı, somut ve somut olmayan kültü.e[ miras yönünden sürdürülebilirtik; insan-doğa ilişkiterinin

sürdürülebitir{ik ekseninde yeniden düşünü[me5i.

Yetişkin Eğitimi ye Hayai Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanlm| Ve kapsaml; yetişkin eğitimiyte itişkiti kavramlar (sürekli eğitim, hatk eği-

limi, yaygln eğitim, mestekieğitim yd.); 'liirkiye'd€ yetişkin eğitiminjn tarihsel gelişimi; yetişkin eği-

timiyte ilgiti yaklaşlm Ve mode[[er; yelişkinter ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacl, kapsaml

V€ tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
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Bağım[ı[ık ve 8ağım[ılıkla Mücadele

Temel kavramlar Ve tanlmlar; bağlml][ık türieri (madde bağımlıtığı, teknotoji bağımlıtığıvb.); bağım-

tı[ığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazlrlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağ[am-

da risk etmenteri; bağımİ çocuk, ergen Ve yetaşkinterde iletişim beceriteri; bağlmtıLkta sosyal hiz-

metin rolü; bağımtıtık i[e i[gili modeller; bağımlılığı önleme çabas|; bağımlılığın sonuç[arı; bağımlılık

i[e mücadelede uLusalpolitika Ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

Beslenme ve 5ağlık

Doğatve sağtıktı beslenme; obezite ile mücade[e;9ıda katkı maddeteri; sağtlktıyaşam Ve egzersiz;

büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımtıhkta mücadete (tütün, a[kol, madde bağımtıtığı

vb.); trafik, afet Ve i{kyardlm.

Bilim, felsefe, bitimset yöntem;Antik Yunan, 0rtaçağ Avrupasl, skolastik felseİe ve bilim; ls{am küL-

tür coğrafyasında bi[im ve felsefel Mezopotamya'de bilim; Rönesan5 Avrupası'nda bilim ve felsefe;

aydıntanma çağında balim Ve felsefe; bilimlerin sln]flandlnlmasl; bitim, bilimcilik (bitimizm), ideoloji,

etik ve din itişkiteri; bitim ve paradigma[ar; Viyana ve Frankfurt düşünce okullan; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıttarda bilim eleştiri[eri.

Bilim ve Araştırma Etiği

Bitim, bitimin doğasl, ge[işimi ve bilimsel araştırma; etik kavramlVe etik teorileri; araştlrma ve yayın

etiği; araştlrma sürecinde etik dışl davran§tar Ve etik ihlall€ri; yazarlık ve telifle ilgiti etik sorun[ar;

tarafı yayln, editörtük, hakemlik Ve eıik; yayln etiği Ve yayın sürecinde etik dlşl davranlşlar; araş-
tlrma ve yaytn etiğiyte i[gili yasal mevzuat ve kurutlar; etik ihlatlerin tespitinde jzlenecek yolLar; 5lk
görülen araştlrma, yayln etiği ih[alleri Ve bun[arı ön[emeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve ğirişimcilik

Ekonomi biliminin temeI kavramlarıve ekonomik sisİemler; işletme ve iş(etme yönetimanin temel

kavramları; iştetmenin kurULuşu, amaçlarl Ve hukuki yapl9; jşletmeterde yönetim süreçleri ve iştev-

teri; insan kaynaktan ve diğer kaynakların yönetim'; girişimcive girişjmcitik kavramlarü, girişimcitik-

te başan faktörleri; girişimcitik küttürü, 9irişimci[ik 5üreci ve girişimcitik türleri; kariyer ptanlama,

özgün fakirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent Ve Marka Kurumu; snai Mütkiyet Kanunu; küçük Ve

orta boyut[u jşletmeler; küçük işletmele.de yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri getiştirme, yenitik

Ye inovasyon, iş planı yapma, iş ptanlnın öğeleri, yazılması ve sunumu; belirLi bir alanda ve konuda
girişimcjlikle i19iti bir proje hazırLama.
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Ge[eneksel Türk E[ §anaiları

GelenekseI Türk sanatlanyta itgili terim Ve kavramlar; ge{eneksei Türk sanailartnın önemi; birey,

toplum Ve ülke ekonomisine katkılan; Gelenekset Türk sanatLannln tarihi getişimi (Huniar, Gök-
türkler, Uygur[ar, Selçuklular, Beylik[er ve osmanlı Dönemi); Ahilik Ve Lonca Teşkilah; cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlarlyla itgili kurum Ve kuruluşlari gelenekseL sanatlann hammadde ve yapım

tekniklerine göıe sınıflandırılması; gelenekset dokuma (hah-kıtim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,

cam (Vitray, zücaciye, boncuk Vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş Ve altın Vb.) sanat[art; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatLan; çini-5eramik ve taş işlemecitiği sanatlan; gelenekset

Türk sanallarlnln eğitimi, üretimı Ve pazarlanmasl.

İnsan hakları kavramıve tarihi gelişimi; insan hak[arının türleri; demokrasi anlayışları, itkeLeri, yak-

laşımlarıve insan haklan; demokrasi eğitimiVe demokratik eğitim; aile ve demokrasieğitimi; insan
hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğiıim ve demokrasi eğitimi; itkokuleğitim programıve demokrasi
eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okuI

ve sınlf ortamü.

insan ilişkileri ve ileiişim

lnsan[ar arası ilişkiLerin tanımı ve 5ınıflandırı[ması; insanlar arası itişkilerte ilgili kuramsaI yaklaşım-
tar (psikanalitik, bağıanma, çağdaş teoriier); kişiierarası iLişkiterle ilgiıi kuramsalyaklaşlmlar (sos-
yat, psikotojik, bitişsel kuramtar); getişimsel süreç o[arak kişilerarası itişki[er (bebeklik ve çocuktuk
dönemleri, ergentik ve yetişkintik dönemteri); insanlar arası ilişkiterde etki[i o[an faktörler; cinsiyet,
cinsiyet rolleri ve kişiı€rarasl ilişkiıer; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; ite-

tişim ve itetişım hataaan; etkila iletişim becerileri; kişiLerarası problemler, çatışma ve çatlşma çözüm
yaktaşlmlan; kültürler arasl farkıLaşma yönünden insan iLişkiLeri.

Kariyer Planlama ve Geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer ptanlama ve aşama[arı; bireysel kariyer ge[işimi, kariyer stratejisinin o[uş-

turuimasl; kariyer plantama mode[i, ilgili öğretmentik alan[arında kariyer seçenek[eri; özgeçmiş
hazırtama ve özgeçmiş çeşitleri, cV formatl Ve örnekleri, CV haarlamada dikkat ediıecek noktalar;
kapak yazlları, tanltlm mektuptarı, iş görüşmesi, amaçlarl, yöntem Ve t(jr[eri, göı,üşmeye hazı[ük
Ve görüşme aşamalart; 9öfüşmelerde karşltaşabilecek durumlar; soru tipteri, Vücut dilıbedensel
işaretler.

kültür ve Dil

Dit Ve küttürle ilgiti temet kavramlar; küttürün kaynakları ve öğeleri; sözlü Ve yazl! küttür; maddi
Ve manevi kültür; bireyset Ve top[umsat açııardan küttür; birleştirici ve aynştlncl oLarak kültür; kül
türlenme, küıtürleşme, küttüreI yay(ma Ve uyum; bi[işseı, sembolik, yapısa[-iştevseL yaklaşm[ar
açısından kü[tür; semboller sistemi olarak dit; bireysel açıdan dit ve dit edinimi; dilin insan bilincine
etkisi; kültür, di[, bi[iş ve realite arasındaki itişki; ditin biı9iyi ve küttürü laşıma, toplumsal ilişki Ve

itetişim kurma işlevi; dil ve küttürün gelişimi ve aktarımı; utusaL kimtik Ve dit; küLtür ve ditdeki değiş-
melerin dinamikleri; küttür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkıleşimi lartışmalan; mitti küttürter;

kürese[leşme, çok dittitik ve çok küttürtütük.
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Medya ükuryazer[ığı

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bi[inçli kullanımı; sosyaI medyanın bireyler İzerin-
deki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya Ve algı yönetımi; medya Ve

internete yönelik hukuki haklar ve sorumluıuklar; telif hakkı; kişilik hakkl; bilgi gizliliği; giztilik ihtali;

medyada diIkultanımı; haberlerin değerive nitelik analizi; popüler küttür; medyada kadın ye erkek
rolieı,i; tüketim küLtürü ve rekiam[ar; medyada steıeotipleştirme.

Mesleki ingilizee

Temet ingiLizce okuma-yazma-dinleme beceri[eı.i; çocuk geLişimi Ve evreleri i[e i[gi[i temel kavram-

lar; temeI eğitim Ve o.taöğretimıe iıgiti temeı kavramlar; eğitim bitimıeri ile ıtgi[i temeı kavram-

lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyaLog ömekleri; akademik içerikli metinlerj dinleme ve

anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmalaı vd.); profesyonel getişim amaçlı sözet
beceriler (kelime bi{gisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazıılama, cv oluşlur-
ma, kısa mesajyazma, ders hedefleri oluşiurma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçlari kuilanarak
yazlLü metinteri okuma Vb.); a{giLi öğretmenıik al3nlnda çeviri çalçmalaİ.

§aıxat vğ §§ıetik

sanat, güZel sanatlaı, Zanaat Ve kültür; sanat Ve eğitim; sanat, yaratlclhk Ye sanat eseri; sanal fe[-

seİesi Ve estetiki sanat ve estetik kuramtaı; sanal eıeştirisi; sanat tarihi, modern[ik öncesi, modern
ve post-modern dönem{erde sanat; sanat Ve topLumsat bğğiarn; sanat Ve 9ündelik hayat;Türk-is-
lam sanati-estetiği ve sanat eserleri; toplumsaI değişme sürecinde 5anat Ve zanaatçınln konumu;

Türkiye'de sanahn g9[işimi; 9ünümüZde sanat aılayş[afl; med€niyet in§asıVe sanaİ; sanat, estetik
ve ahiak.

Türk N,lalk üyurıları

Fotklorun tanımı; ritim ve a[9ılama çalışmatarı, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; hatk oyun[a-

nnda yöresei farklılıklar figür ça[ışmaları, yöresei figür[er, bar türü yöreseI figür öğrenme, halay ve

kaşlk türü yöresel figür öğrenme, horon Ve kafşlıama türü yöl.esei figür öğrenme, zeybek tüfü yö-

resel figür öğrenme; öğreniİen oyünlann, tavn Ve oynanlş şekilieri hakknda ça{lşmaıar; halk oyun-
l:rının sahnelenmesi, 5ahneleme türleri ve farklı[ıkları

Tünk İsaret üili

işaret diliyie itgiti temet kavramlar; Türk işaret diLi, tarihi Ve özeltikLeri; Türk işareİ dilinde harfler;

5e5 bitgisi; işaretin iç yapısı, eşzamantüLk ve aıdışk[ık; ses bilgisi açısından el a[fabesi; işaret dilinde

şekit bit9isi, işaretin yapllanışl Ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işarel diıinde söz dizimi;
sözcük dizilişi, cümle tür[e.i;soru cümLeleri; işaret dilinde anlambi[im; anlam ve gönderim, anlam
türleri, deyimLer;Türk işaıet diti ite karşıLklı konuşma.

Türk Kültür eoğrafyası

Kültür, insan Ve lopLum;Türk küttürü Ve Türk uygarilğ|; Türkter hakklndaki ilk etnografik kaynakiar;
Tarihte Türk devletleri; Iürklerde devLet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türk[erde halk inançtarı ve
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mitoloji; Türklerde insan ve mekin itişkisi; Türklerde sözlü, yazı[ı ve maddi kültür; Türkterde aite

yaplsl; Türk tarihinde yaşanan gdçterin demografik ve kültürel sonuç[arl; Türk kü[türünün yayılma

aianları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye'nin sahip olduğu somut Ve somut olmayan
kij[türel miras; doğatve küıtürel mirasün gelecek kuşaklara aktan[ması.

Türk Musikisi

orta Asya Ve Anadotu'da yaşayan Türk toplutuktarlna aiı müzik unsuftarl, Türk mitolojisi (insan.

yaradll|ş, dini ritüeller ve bayramtar vb.), Türk Hatk Müziği repertuarlndaki mitolojik unsurlar, Türk
Devlet Ve Topluluklannda Val otan müzik türteri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği Ve Türk sanat
Musakisinin gelişimi; müzikte itgitifarktı gelenek ve üslupların kaı,şıhkh etkileşimi; ça[gllar, besteci-
ler, icracılan ve örnek eserleri ite birlikte incelenmesi.

Türk Sanah Tarihi

Hun sanatt'ndan, Göktürk, UygUr, Kaıahanl, Gaznela, Büyük setçuktu, Anadolu setçuktu, Beytikler
ve 0smanlı dönemine kadar sanat üsluptarl, bu dönemtere ait mimari, heykel ve resim örnekteri
karştLaştlrmal olarak incelenir; cumhuriyet Dönemi sanatt'ndan başlayarak günümüz Türk sanat
eserleri Ve sanatçları.

23

ü

tj



@

x 24

Dil ve Toptum

Dil-Toptum itişkisi bağtamlnda temet kavramla. Ve teknik terimler; di[se[ toplu[uklarda coğrafi ve

sosya{ farklı[ık[ar; sosyal katmanlar Ve dılsel toplulukiar arasındaki itişki; ditde değişimter; dit ve

küttür; dit planlamasl.

ingilizcenin uluslararası diL o[arak kuLlanımı, ortak dil olarak ingilizce ve ingilizcenin dünya üzerinde
farklı kullanımlan; İngilizcenin u[us[ararası diI o[arak kul[anımının İngi[ızcenin öğretimine ve öğret-
men eğitimine yangmalarl; öğrenciterin diI Ve kü[tür arasındaki ilişkiye yönetik bİlinçlerinin geliş-
tirilmesi ve kültürün dil öğretimindeka yerinin irdelenmesi; ders kiıaplan, edeb? eserteı filmleı Tv
programları ve reklamlar gibi materyallerin incetenerek küftüret ögeterin değerlendirilmesi.

Edimbitimi ve Dil Oğretimi

Temel edimbilim kavramlan ve modelleri hakkında bilgi; incelik kuramını ingilizce öğretimin€ uygu-
tama; İngitizce'deki duruma bağlı siizcelerin öğretimi için matzeme hazırlama.

Ders kitablnda olması gereken fiziksei, eğitset, görset tasarlm ve diı anlatlm iizetlikleri Ve standart-
[ar; ders kitaplarının içerikterinin programa uyguntuğu; mevcut ders kitaplanndan bazllarlnln içerik,
diı, öğrenci seviyesıne uygunLuk, formaı, çekicitik. anlamtl öğrenmeye katk, öğretimde kutlanlm
kolaytığı vb. açılardan incelenmesi.

İn9itizce Öğretiminde Drama

Drama teriminin tanlmı ve aniamı; psiko-drama, yaratlcl drama, eğitici drama sosyo-drama vb, kav-
ramlar; drama-oyun itişkisi; eğitjmde drama uygulamalarınln tarihçesi; eğitimde dramanln yap|s|

ve uygutanma aşamalarl; drama ortamlve öğretmen nite[ikleri; dramanın değerlendirilmesi; atanln

eğitim amaçlanna Uygun drama örnek[eri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanmasl.

İngilizce Öğretiminde MateryaI Tasarımı

Atana özgü öğ.etim teknolojileİini kullanma; yazlllm tür[e.i Ve ku[[anım amaçları; atanın öğretimin-
de kullanılacak materyaılerin tasaflm Ve getjştirme iikeleri; materyaI ihtiyaçlarınln be[ir(enmesi; ikı
Ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; ça(ışma yapraktarı; saydam[ar; VcD, DVD, MP3
ve MP4 dosyaları Vb. öğretim materyalterinin geliştirilmesi; farkL öğretim maıeryallerine yönelik

sınıf ıçı uygulamaIann değerlendirıLmesı,
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İngitizce Öğretiminde Yeni Yaktaşım[ar

İnqiLiz Diti Ögretiminde ders tasanmı, ikinci/yabanc/uluslararası/özet amaç[ı/ akademik diI olarak

İngitizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaktaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaktı, gö-

rev odaktı, sorun odak[, bütünce odaklıdil öğretimi, çoktu zek6 ve bütüncül dit yaklaşlml gibi güncet

uygulamalar; ikincı/yabancı dit öğretimi ve dil öğfetiminde küttürün önemi, teknolojinin dil sınıfla-

rında kulianımı, gelişen dünyada ilelişimin yeri ve kğ[türler arast etkileşim.

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

ingitizce sözcük bilgisi, anlambitim ve söylem arasındaki itişkiteri anatiz etmelerine ve ingiLizce

sözcükteri bütünteşik dil beceriteri yaklaşımıyta öğretme b€ceri[erinin geliştirilmesine odaklanir;

öğrencitere ingilizce sözcük çeşitterini, sözcük oluşturma biçimLerini Ve sözcükLerin bağtam içinde
farklı anlam[arını değerlendirme f!rsatl Verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sıııfta
kutlanılabilecek çeşit[i metjn türleri,sözlük ve dertem gibi kaynaklar Ve sözcük öğretimi teknikleri
kapsanır; bu ders kapsamında aynca, İngitizce sözcük bitgisini ölçmede kuilanılabilecek sınavlar ve

öğrencilerin sözcük öğrenmeLerini destekIeyici öğretme/öğrenme 5tratejiIerine odak[anı[!r.

Kitıe itetişiminde ingitİzce

oğ.enciler, gazete, dergi tüfteri gibi h€m yazltl hem elektronik utusLar arasl kitle jıetişim araçtarİnl,

bun[arln türlerinj tanıyacak; uluslararasıkit[e ilellşim araçlaründa ingilizce'deki özet dil unsurtarının
farkında olup ve onları kutlanma becerilerini geliştirecekler; editdr mektupları, makaleler ve köşe
yaztLarını çözümleme, anatiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kille
ilelişim araç[arlnda yer alan haber ve makatelelin geçertiLiğini Ve güveniLirliğini farktı görüşlerle ve
toptumlarla kıyaslayabitecek; kitte iletişim araçlaflnda kullanltan üstup, ketime ve dit bitgisiyapılan-
nı kullanarak kısa haber, manşet, reklam, editör mektubu yazacak; aynl zamanda hedef ditin kendi
külıürünü yansltlrken dilini nasıl kuttandığını da örnekler[e anatiz edecektir.

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Eğitimde kuttanılan ölçme araçları ve özetıikleri; gelenekseI yaktaşımlara dayalı araç[ar: Yazılı sınav-
[ar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanılş tipitestleı çoklan seçmeli testler, eşleştirmeti testler, sözlü
yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: GözLem,9örüşme, performans değer-
Lendirme, öğrenci ürün dosyasl, araştlrma kağıtlarl, araştlrma projeleri, akran değer{endirmesj, öz
değer[endirme, tutum ölçekteri; öğrenci başansInln değer[endiriImeslnde dikkat edilecek hususlar;
öğrenme çlktlıannın değerlendirilmesi ve not verme.

Sosyoditbitim ve Dil Öğretimi

Ditin. konuşutduğu toplum bağlamında incelemesi olarak tanımLandlğl bu derste toplumdilbitimin
inceleme alanları ve biçimteriyte itgili bilgiler verilir; öğrencitere toptumda dilin değişik kuttanım-
lannln otduğunu ve bunların bölgeye, toptumsat sınıfiara ve etnik kökenlere 9ö.e na§ı değiştiği
aktan[lr; dersin sonunda öğrenciler bir toptumda dil kullanlmlnln nasıt değiştiğini dit öğretimiyte
ıop{umdilbıtimin nasıt ilişkitendiritdiğini kaVrayabitecektjı
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Söytem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

Dersin sonunda ingitizce öğretmeni adayLarının dit becerileri ve öğretmenlik uygu[amaLarı farklı
söylem türlerinde gerçek diIkullanımını ınceleyerek metinlerde tutar[ıl!k Ve uyumluluğu anatiz ede-
bilirıer; metinde uyumluluk ve tutarttlğln dil öğretimindeki yerjni irdeleyerek katks!nl tartlşabitirter;

söylem çözümlemesi Ve di[ öğretimi araslndaki bağlantlyı açıklayabilirteı

Tümteşik Dit Becerilerinin Öğretimi

Öğretmen adaylarının itetişimsel dil beceriterini bir ders ptanı d5hitinde ve tümteşik olarak öğretme-
{erini sağlayacak, öğretim yöntem Ve teknikierini öğrenmesi; okuma, konuşma, dinleme ve yazma

becerilerinin özetlikle ergen ve yetişkin slnıflnda bir ders planı içinde naslI bütün{eştirileceği, ders
hedeflerinde varsa, dit bitgisi, ketime Ve telaffuz gibi dil unsurlannln bu beceri temelti ders planına

nasll entegre edileceği konular üzerinde durulur.
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