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,] LıSAN§

I. Yarıy{

Eğitirİıe Çıriş

Eğitim Ve öğretimle ilgi[i temeI kavramLar; eğitimin amaçları ve işlevteri; eğitimin diğer alan[arla
ve bilimterte ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyat, kültüret, tarihi, potitik, ekonomik, fe{sefi ve psiko-

lojik temelle.i; eğitim bitimterinde yöntem; bir eğitim Ve öğrenme ortam| otarak okut ve sınf;
öğretmenlik mesleğive öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzylda eğitim[e

itgili yöne{imter.

@ Eğiıim Fe{sefesi

Felsefenin temel konulan Ve sorun alan[an; varlık, bitgi, ahtak/değerler felseİesi Ve eğitim; ıemel
fetsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm. rasyonaıizm, pragmatizm, varoluşçuluk,

aıalitik 
'elsefe) 

ve eğitim; eğitim felseİesi ve eğitim aklmlarl: Daimicitik, esasicilik, ilerlemeci[ik,

varoluşçu eğitim, eieştirevradikat eğitımi i5iam dünyasında ve Batüda bazl felsefecilerin (Platon,

Aristote[es, socrates, J. Dew€y, ibn-i Sina, Farabi, J. J, Rousseau vd.) eğitim görüşteril insan doğa-

sı, bireysel farktılıklar Ve eğitim; bazl siyasi Ve ekonomik ideolojiler açlslndan eğitjm; Tüıkiye'de mo-
dernleşme sürecinde etki[i olan düşünce aklm[an ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

@ Atatüık İlketeri ve İnkılapTarihi t

Osmanl Devleti'nin yıkı[ışını hazırtayan iç ve dış sebepter; XlX. Yüzylda Osmanl Devteti'nde yenitik

hareketleri; osmanb Devteti'nin son dönemindekj fikir aklmları; )(x. Yüzyllln başında osman[ı Dev-
ıeli'nin sıyasi Ve askera durumui l. Dünya savaşl Ve Ermeni meseiesi; Aıadolu'nun işgali Ve tepki[er;
Mustafa KemaI Pa5a'nın 5amsun'a çıklşl Ve faatiyetlerii kongre[er dönemi ve teşkilatlanma; son
Osman[ı Mebuslar Meclisi'nin açülış ve Misak-ı Mitlfnin kabulü; Milli Mücadele'ye hazırlık ve bu ha-
zlrllğln maddi Ve manevi temeller; TBMM'nin açtlşü Ve faaliyetleri; sevr Antıaşmasl; Güney Ve Doğu

cephelerindeki mücadele[er; düzen[i ordunun kuruluşu, yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaş-
laı Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın topIanma5ıve Banş AntLaşma5ı'nın

imzalanması.

@ Yabancı Di[ l

şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileıa; sözel
beceriler (kendini tanltma, bir şeyi/yerj larif edebi[me, yoı tarifi verebilme, kişisel bitgilere yöneUk

soru ve cevap kallptarl); okuma beceriteri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçtarında, atış-veriş

ü

sed(an
BiEirat
ASLI

a(
ln

3
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yerieıinde iiste/etiket okuma, solu 50rma Vb.);yazma beceriteri (klsa mesaj yazma, posİer içeriği

yazma, form doLdurma)i dinleme becerileri (yoı ta.ifi, yer/kişi tarifi vb.).

& Türk üili 1

Yaa diii ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazıtıve söztü anlatımın özelLikteri; paragraf oluştur-

ma Ve paragraf türleri (giriş, geıişme, sonuç paragraRarD; düşüırceyi geliştirme yolları (açık[ama,

tartışma, öykğLsme, betimlem€; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşıtaştırma vb,

uygulamalarr; metin yapl5ı (metnin yapl5at özeltikleri, giriş-gelişme-sonuç böLümteri); metinse1-

lik özetiikteri (bağlaşükılk, tutartlllk; amaçlıtık, kabuL editebitirlik, durumsallük, bilgiset[ik, metin[e-

raraslhk); melin yazma (tas[ak oluşturma, yazma, düzelİme ve paylaşma); bitgilendiricj-açlklaylcl

metin yazma; öyküleyici metin yazma; betim{eyici metin yazma; tarİlşmacl ve ikna edici metin

yazma.

8iIişim Tekııotojiteri

Biıişim tekno|ojileri Ve bilgi-iştemse1 düşünme; problem çözme kavram[arı ve yaklaşımtarı; algo-

ritma ve akış şemalan; bilgisayaf sistemleri; yazllım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim

sistemlerinin temetleri, 9ünceI işietim sistemleri; dosya y6nelimi; yardımcl programlar (üçüncü

parti yazlLlm[ar); kelime iglem program[arı; hesaplama/tablo/grafik programlan; sunu pİogramları;

ma$üstü yayüncıllk veri tabanlyönetim sistemleri; web tasarım!; eğitimde inlernet kullanlml; i[e-

tişim Ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif haklafl; balgisayar ve

internetin çocuklar/gençler üZerindeki etkileri.

@ Erken Çocuk[uk Eğitimine Giriş

Erken çocuklılğun tanüml Ve ilkeleri; erk€n çocukluk eğitiminde temel o|an görüşler ve tarihsel ge-

ıişimi; Türkiyede Ve dünyada erken çocuk[uk eğitimii çocuğUn ge[işimsel özelLikleri ve gereksinim-

|eri; okul öncesi öğretmeninın özelıikleri, okul öncesi eğitim kurumlainln çeşitleri (anaoku[u, kreş

vb.), fiziksel, sosyalve eğitsel ortam özellik[eri; erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü Ve önemi.

@ ÇocukSağlığıveilkyardım

çocuk sağ[tğınln tanlml; ülkemizde ve dünyada çocuk sağiığlnın durumu; anne kamında çocuk ge-

lişimi; hamitetikte 9eçiritebiLecek hastatk Ve kaza[arln çocuğun getişimine etki(eri; 0-8 yaş çocuk-
lannın fiziksel getişimi (diş, boy, ki(o) ve takibi, 0-8 yaş çocuklarında görülen çocuk hastaltklar|

(ishalve solunum yoiu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü ha5tatık[ar, paraziter enfeksiyonlar

vb, ); aşılar; kadlnln yaşam dönemlerine göre sağllk sorunlarl; aile ptan[aması; kırık-çıkık, yanma,

yaralanma, böcek sokması, zehirLenme, yabano cisjm yutma Vb- durumlarda öğretmenin yapması

gereken ilk yardım.

r.9!",l

sgİkan



II. Yarı]tll

EğitIrn 5osyolcjisi

sosyotojinin temeI kavramları: Toplum, sosyat yap|, sosyal olgu, sosyal otay vd.; sosyolojinin ön-
cüleri (ibn-i Hatdun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.),,/e eğitim görüşıeri; temet

sosyolojik teoriıer (işlevselcilik, yapısa[cıllk, sembotik etkiteşimcitak, çat§ma kuramt. e[eştireIteori,
fenomenolo;i ve etnometodoloji) açEından eğitim; toptumsal süreçler (sosya[[eşme, sosyal taba-

kalaşma, sosyal harekettilik, sosyaL değişme vd.) ve eğitim; toplumsat kurumlar (aiie, din, ekono-

mi, siyaset) Ve eğitim; Türkiye'de sosyotojinin Ve eğitim sosyotojisinjn getişiml (ziya Gökatp, ismai(

Hakkt Battacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyat, kültüret, ahtaki bir

sistem ve topluluk olarak okul,

Psikotojjnin Ve eğitim psikolojisinin temet kavramlan; eğitim psikolojisinde araştlrma yöntemleri;

ge[işim kuramları, getişim a[anları ve gelişim süreçteri; getişimde bireyseI farkt[lk[ar; öğrenmeyle

itgili lemet kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktör[er; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ-
renme kuramlart; öğrenme sürecinde motivasyon.

@ atrtllrt İlkeleri ve İnkıtapTarihi 2

Siyasi atanda yapün ankllaptar (saltanaln kaldlrılması, cumhuriyet'in i{anı, Halifeliğin kaldlnlması

vb); sosyat alanda yapıtan inkılaptar (Şapka inkı[abı, Tekke ve zaviyelerin kapatlımasl, ıakvim, saat
Ve soyadl Kanunu ); eğitim Ve küttür alanlnda gerçekleştirilen inkllaptar (tevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkllabl, Türk Tarih ve Dil inkılabü; hukuk alanında yapllan inkllap[ar; Atatürk dönemi çok partili

hayata geçiş denemelerive tepkiler oerakkiperver Cumhuriyet Flrka'nın kuruluşu Ve kapaİllmasü,

Şeyh sait isyant ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasat hayata geçiş de-

nemeleri (serbest cumhuriyet Fırkasfnln kuruluşu, kapatl[ma9 Ve Menemen 0layı); Cumhuriyet

dönemind€ Türkiye'nin ekonomik kaynaktan ve politikası (İzmir lktısat Kongresi); Atatürk dönemi

Illrk d§ polıtikasl (Nüfus Mübadelesi, Miftetter cemiyeti'ne üyelik, Ba[kan Antantıve Sadabat Paktı);

Ataİürk dönemi Türk d§ politikag (Montrö Boğaztar Sözleşmesi, Hatay'ln Anavatan'a katllmasl,

Türkiye'nin diğer ütkelerle olan ikiti münasebetteri); Atatürk düşünce sisteminin tanlml, kapsamlVe

Atatürk itkeleri; Ataıürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yltlan, 1 960 ve 1970'li yttarda

Türkiye, 1960 sonrasü Türkiye'nin d|ş poljtikası.

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipLer (can, coutd, may, must vb.); bu zamantarda ve kip[erde ko-

nuşma, okuma, yazma Ve dinleme becerileri; sözel beceriLer (iokanta Ve restoranlarda soru sorma.

yemek 5iparişiVerme Vb.); okuma beceriıeri (intemet hava durumu raporLan, yemek üarifi, afiş/poster

ü

Serkan

İAs

@ Eğiİirn Psikotojisi
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@ Türk Diti 2

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazı[arda tanım, kavram Ve terimlerden yararlanme;

nesneIve ijznel anlatlm; akademik metinierin yaplsı ve tüİ[eri (maka[e, rapor ve bitimsel özet Vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğruLama, savunma ya da karşıçıkma); bilimsel raportann ve

makalelerin biçimsel öze[likleri; rapor yazmanln basamak[arı; açtktama, tarİtşma, metinler arasü

ilişki kurma, kaynak gösterme (atıfyapma V€ dıpnot gösterme, kaynakça otuşturma); baştık yazma,

özetleme, anahtar kelime yazma; bilimseı yaz|ıarda dikkat edilecek etik i[ke[er; akademik metin
yazma uygulama[arı.

@ Erken ÇocukIuk Döneminde GeIişim

36-72 aytk çocukLarln fiziksel, motoı bilişseL, dit, sosyal-duygusal, kişilik 9etişimi, ahlak geıişimi

ve cinse{ gelişim alanları ile ilgiIi temei kavramtar; itgili ge{işim kuramlan; gelişim alan[arını etkile-
yen faklörıer; getişim özeltikleri; getişim atanlarının ilişkisi.

@ Bebektik Döneminde Ge[işim ve Eğitim

Ge{işimin temeIkavramlan ve ilkeleri;doğum oncesiVe doğum sonrasl özeltikleri; yeni doğan (sağ-

lık, bakım, beslenme)ı bebeğin 9etişiminde sağLk, bak|m ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğu-
nun gelişim alanları (motor, bitişsel, dit, sosyalduygusat) ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36

ayhk çocukler için okuL öncesi eğitim programlnln tem€t özellikteri, ilkeleri, göstergeleri, ortam

özeltikleri, etkintikteri, eğitimin planlanmasl (ay[k eğitim ptanl, günlük eğitim akışıve etkintik ptanı),

uygulanması ve değertendiri[mesi.

III. Yarıy_ıl

Türk Eğitim Taı,ihi
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metinLeri Yb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yaab yol ıarifi verebilme, e-postrdavetiye yazma

vb.);dinleme becerileri (hava durumu nporu, yemek tarifr vb.)"

Türk eğitim tarihjnin konusu, yöntemive kaynakları; iLk Türk devLeiterinde eğitim; itk Müsıüman
Tü rk devtetIerinde eğitim; Türkiye SelçukluIarıve Anadolu Beylikl,erinde eğatim; 0smanlü DeVleti'n-

de eğitim: ilk yenileşme hareketlerine kadar eğjtim sistemi; 1 3- 1 8. yüzyltarda osman[l coğ rafyası

dışındaki Türk devLetlerinde eğitim; Osmanll Devleİi'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareketleri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin
yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyılLarda Avrasya'daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği-
tim; mitLi mücadete döneminde eğitim; Türkiye cumhuriyeti'nde eğitim| Türkiye eğitim 5isteminin

temelleri, yaplsl, kuru[uşu ve gelişimi; baş[angıclndan bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2].
yüzyLda Türk dünyaslnda eğitim; ortak hedefler, diLve atfabe birliğj, ortak tarih yazma çalışmaları.



@ Eğiiimde Araştırrna Yöntemlerı

Araştlrma yöntemıeriyle iIgiIi temet kavramlar ve ilkeler; araştlrma süreci (sorunu fark etme, prob-

lemi ve örnek{emi belirleme, Veri toplama ve anatizi, sonuçları yorumlama); verı topLama araçta-
rının genel özellikleri; verilerin analizi Ve değer[endirilmesi; makale, tez ve veri taban[arına erişim;

araşİrma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigma[ar; nicelve niteı araştlrma
desen[eri; nitel araştlrmada örneklem, Veİi topiama, Verilerin analizi; niteI araştırmada geçerlik ve

9üvenlik; makate ya da tez inceleme, değertendirme ve sunma; araştırma ilkelerine Ve etiğine uy-
gun araştlrma raporıJ hazırlama; eğitimde aksiyon (eyLem) araştlrmasl.

@ Erken Çocuktukta Fen Eğitimi

Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tan|mt ve önemi; fen eğitiminde ilke Ve standartlar; bi-
limsel süreç beceriıeri; bitimin doğası, fen eğıtimi kavramLannl ve bilimset düşünme beceriterini
öğretme teknikleri ve yöntemteri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi; erken çocuk-
tuk eğitiminde kullanılan fen programları (!Vings of Discovery, Tool Kit for early chitdhood science
education, Etler Hamurda); teme[İen eğitimi kavramlannın kazanılmasl; fen etkinıikleri planlama

ve uygu(ama.

@ Erken Çocuklukİa Matematik Eğitimi

Erken çocukluk döneminde matematiğin tanlmlve önemi. matematik eğitiminde itke Ve standart[ar;

matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikteri ve yöntemleri; mate-
matik eğitimi Ve oyun; matematık programlarl (Buiıding Bıocks, STEM, GEMS (Great Explanaıaon in

Math and Science, Big Maths for Litt[e Kids); temel matematiksel kavramlannın kazanılması, prob-

tem çöZme, eşleştirme-karşllaştlrma-slnıflandırma-sıra[ama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma,

say kavramlnln öğretim aşama[a.l, sembo[{eı iştemieı geometri, mekanda konum, ölçme, Veri

anatiz-grafik/olaslt|k; matematik etkinhkteri p[an[ama ve uygu[ama,

@ 0kut 0ncesi Eğitim Programları

Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim program-

[arının tarihselgelişim süreci; 1iirkiye'de uygulanan 3-6 yaş okuL öncesi eğitim programının temel

özettikteri, ilkeleri, kazanımlar, göstefgeleı oftam özelllkleri, etkintikteı programda kullanılacak

formlar, planlama (aylk eğitim ptanl, güntük eğitim ak|ş Ve etkinlik ptanD, uygulama ve değerten-

dirme; okut öncesi eğitim programı lle ilgiti sınıf açi uygulamat çalışmatar,
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IV. Yarıyrl

@ ÖğretimTeknolcJlıeri

Eğıtimde bitgi teknotojileri; öğretim süreciVe öğretim teknolojilerinin sınıflandınlması; öğretim ıek-
notojalerine itişkin kuramsaI yak[aşlm[ar; öğrenme yaklaşım[arında yeni yönelimIer; günceI okurya-

zarlık[ar; araç ve materyaı olarak öğretim teknolojiteri; öğretim materyalterinin tasanml; tematik

öğretim materyatj lasarlama; alana özgü nesne amban oluşturma, öğretim materyali değertendir-

me ölçütıeri,

@ Öğretim iıke ve Yöntemleri

Öğretim ilke ve yöntemleriyte itgiti temel kavramlar; öğretim-öğrenme i[ke[eri, modelteri, straıe-
jileri, yöntemteri Ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç betirlemei iiğretim ve öğrenmede içerik
seçimiVe düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanmasl Ve öğretim planları; iiğretimle
i[gili kuram ve yaklaşüm[ar; etkili okuLda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınf içi öğrenme-

terin değerlendirilmesi,

@ Topluma Hizmet Uygu[amaları

Toplum, topLuma hizmet uygulamaLarı ve sosyaI sorum[uluk kavramtarı; toptumsal ve kültüfeL de-

ğerter yönünden sosyat sorumlutuk projeleri; güncel toptumsal sorunlan belirteme; belirlenen top-
lumsa| sorunlann çözümüne yönetik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyaI sorumluluk
projeterinde gönültü otarak yer a[ma; çeşit[i kurum ve kuruluştarda sosyal sorumtuluk projeterine

kailma; panet, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkintiklere izleyici, konuşmacı ya da

düzenleyici olarak katltma; sosyal sorumluluk prolelerinin sonuçlannl değerlendirme.

Erken Çocuktukta Müzik Eğitimi

0ku[ öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik Ve eğitim itişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi
Ve müzikal beceriteri; oku[ öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kUllanlmı Ve

buna uygun repertuar oluşturma; çocuk şark(arlnln tanltlmt ve analizi, çocuk şarkl[annİn seçiminde
dikkat edilecek ij[çütle.; okul öncesi çocukLarına şarkı öğretme teknikleri; okut öncesi eğitim ku-
rumtarında müzik eğitimi ite i(giti eğitim ortamı ve donanımın otuşturulması; müzik etkintikteriyle
bütünleştiriImiş 5armaI eğitim modeIi.

@ Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi

Erken çocuktuk döneminde oyunun eğitselve ge[aşimsel değerleri; oyunu, çocuğu tanıma ve değer-
lendi[mede Ve etkili bir iiğretim yiinl€mi olarak kul{anma; oyunun tanlml, önemi, gelişimi, top[um-
saI ro[ü, oyun kuram[arı, oyunu etkileyen faktörie( oyunu destekleme, oyun etkin[ikleri planlama
ve uygu[ama.

,:i}wffi,
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@ Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

Drama teriminin tanım| Ve anlaml; psiko-drdma, yaratücı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kav-
ramLar; drama-oyun itişkisi; eğitimde drama uyguLamalarınln tarihçesi; eğitimde dramanın yaplsı

ve uygutanma aşamalan; dfama ortamü ve öğretmen nitelikteri; dramanın değerlendirilmesi; alanın

eğitim amaç[anna uygun drama örnek[eri, örnekter geliştirilmesi ve uygulanması.

V. Yarıyrl

@ rıırx Eğitirn sistemi ve Okııi Yönçtimi

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yaplsl; Türk eğitim sistemini düzenleyen
temel yasalar; Mitli Eğitim Bakanhğınln merkez, taşra Ve yurt dlşl örgütü; Türk eğitim sisteminde
öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknotojik Ve finansal kaynak[ar;

Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimteri; örgüt-yönetim teoriteri Ve süreçleri; sosyaI
bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağlnln yönetimii öğrenci özlük işteri; eğitim ve öğretjmle
itgiti işter; okut iştetmeciıiğiyıe iıgiti işter; oku[, çevre, top[um Ve aite itişkiteri;Türk eğitim sistemiVe
okutta itgiti güncet tartışma ve yönelim[er.

@ Eğitimde Ölçme ve Değerleııdirme

Eğitimde ölçme ve değertendirmenin yeri ve önemi; ötçme ve değertendirmeyte ilgiti temel kav-

ramLar; ölçme araçlannln psikometrik (geçertik, güvenirtik, kuttanışLılık) özetlikteri; başan testleri
geliştirme Ve uygulamai test sonuçlarlnln yorumlanması ve geri bi[dirim verme; test Ve madde pu-

anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

@ Erken Çocuklukta sanat Eğitimi

sanatın tanlmt Ve işlevi; sanat eğitimi tarihi; çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri Ve önemi; bir

sanat eserini tan|yabitme ve değertendirebiime; erken çocukluk döneminde yaratlc(lk Ve sanat eği-

timinin tanlml ve önemi; getişim evrelerine göre çocuk resmi ve özelLikiera; okut öncesinde sanat

eğitimi yöntem Ve teknikleri, kuLLanılan malzemeler; müzede sanat eğitimi; erken çocuktuk döne-

minde yaratlct[lk Ve sanat eğjtimi ite ilgiti kuram ve uygu[ama[ar; çocukların yaraücı ifade beceriieri-

ni Ve estetik farklndatlklarlnl destekteyen programların hazırlanmasıve uygulanması.

@ Çocuğu Tanıma ve Değer[endirme

Çocuğu tanlmanln amao Ve önemi; farkll açdan çocukları tanıma, çocuklan tanlmğ ilkeleri, çocuk-
lan tanlmada kullanllan teknikler Ve özellikleri (gözlem, otay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretle-

ri);erken çocuklukta kultanllan testter (gelişim testleri, projekti{ testteı zeka testteri); çocuğu oyun

ve resim yoluyla tantma; portfolyo (getişim dosyasO Ve dökümantasyon.
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@ Erken Çocuktukta Öğrenme Yaklaşımları

Öğrenme iıe ilgiti teme[ iLke ve kavramlar; erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkil,eyen faktörter
(geri bitdirim, motivasyon, pekiştireçter); öğrenme kuram Ve yaklaşlmLan (Davranlşçı öğrenme ku-
ramlan, BilişseL Kuram[aı sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları} erken ço-
cUkluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam Ve eğitim içeriği düzenlemeLeri.

VI. Yarıy]l

@ Eğitimde Ahf6k ve Etik

Ah{6k ve etikte itgiti temeI kavramlar ve teoriier; etik itke, etik kura[, iş ve meslek ahlak/etiği; sos-
yal, kültürel, ahtaki, etik yönleriyte öğretmentik mesteği; eğatim Ve öğrenme hakkl eğitim, öğretim,
öğrenme Ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitjm paydaştarıyla (işverenlerlyönetici[er, mes-
iektaşlar, veliler, meslek kuruiuş[an Ve loplumla) iljşkiterde etik ilketer; eğitim/okul yönetici[eri, Ve-
li[erVe öğrencilerin ahtaki/etik sorumLuktafl; iş Ve meslek hayatlnda etik dlşü davranlş[ari Türkiye'de
kamu yönetimi, eğitim Ve öğretmenlerie ilgili etik düzenlemeler; okutda ve eğitimde etik dışı dav-
ranşlar, etik ikilemle( sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi Ve etak kurutLar; ahtaki/

etik bir tider otarak okuImüdürü Ve öğretmen.

@ sınıf yönetimi

sln|f yönetimiyte itgiti temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyat ve psikolojik boyutları; slnıf kuralları
ve sın|fta disiptin; sınf dasiplini ve yönetimiyte ilgili modeLler; sınlfta öğrenci davran§lannln yönetimi,

slnfta iletişim Ve etki[eşim süreci; slnlfta öğrenci motivasyonu; sınfta zaman yönetimj; sünlfta bir
öğretim [ideri otarak öğretmen; öğıetmen-veli görüşme[erinin yönetimi; olumlu gnlf ve öğrenme
iktiminin oLuşturuLması; okul kademeterine g6re sınıf yönelimiyte ilgiti örnek oıayLar.

@ Erken Çocuktuk Dönemi Çevre Eğitimi

Çevre eğitimiyte ilgili temel kavramtar; çevre eğitiminin önemi; okut öncesi dönemde çevre eğitimi;

okul öncesi dönem çocuklan için çevre eğitimi etkinlikteri planlama ve uygulama (doğada yaşyan
cantllar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirtitiği, doğat afetier vb.).

@ Çocuk Ruh Sağtığı

Ruh sağhğlnln tanlml, önemi; ruh sağlüğlnln tarihsei gelişlmi; ruh sağtlğı ite ilgi{i kuram{ar; ruh sağ-

tığı yerinde olan ve olmayan bireyterın özellikleri; çocuklarda görülen davranış Ye uyum problem-

lerinin lkekemelik, konuşamamak (mutizm), a[t ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis),

parmak emme, tımak yeme. saldlrganllk, kıskançtık, tikleı inatçltlk, uyku bozukluklan, beslenme
alışkan[ığı bozuktuğu, korku, dikkat eksiktiği Ve hiperaktivite, okuI korkusu, hırsızlık, ya[an söyte-

me] tanısı V€ tedavisi; ai[e içindeki özei durumların (boşanma, üVey anne-baba, ebeveynin ö[ümü

vb.) çocuğun ruh sağtığına etkileri.
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Dünyada Ve Türkiye'de çocuk edebiyatlnln geLişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarlyla

tanışmanln önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk
edebiyaıl eserlerinin jştevi; çocuk edebiyatı yapltlarında bulunması gereken özeliiklerin (tasarım,

içerik ve eğitsel) örneklerLe incelenmesi; nileliksiz çocuk kitaplannın örneklerle gösteritmesi ve

bun[arın çocukların getişim özetlikLeri üzerindeki o[umsuz etkilerinin tartı§ılmast; öğretmen aday-

iannın, okuduğu-incetediği kitaptann yaş 9ruptanna 9öre çocuklara uygunLuğunun ve bunLarın

çocukların hangi ge{işimlerine katk sağlayacağlnln belirlenmesine yönelik çalışmaLar; çocuklara
sestenen çeşitLi edebi yazlnsal türlerin (desıan, masai, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçterin
(saylşmaca, tekerteme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katklarünln belirlenmesi.

VII. Yarıyıl

@ Öğretmenlik Uygulaması I

.Atana öz9ü öğretim yöntem Ve teknikleriyle itgiti göztemteryapma; alana özgü özel öğretim yöntem

ve tekniklerinin kullantldlğ| bireysel Ye grupla mikro-öğretim uygulamalan yapma; atana özgü et-
kinıik ve materyal geliştirme; öğretjm ortamlarını hazlrlama, slnlfl yönetme, ö[çme, değerlendirme
ve yansltma yapma.

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitjmdeki yeri; gelişimsel rehberiik modelinin
felsefesi, amad, ilkeleri ve programı (kapsamlı 9eLişimse{ RPD programü; temel hizmetleri/müda-
haleteri; sınıf rehb€rliğinde 6ğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki,
kişisel ve sosyat atantarda kazandınlacak yeterlikler; okuLyöneticisi ve dğretmenlerle rehber öğret-

men ve psikolojik dan§man araslndaki işbirtiğj; slnf RPD plan ve programLarlnln hazır{anması ve

uygulanması.

Kavramsal çerçeve: Karakteı kişitik/şahsiyet, değer, erdem, ahiak, huy, mizaç vd.; karakter getişimi

ve eğitimi; karakter geIişiminde Ve eğitiminde aile, çeVre Ve okul; değerteran tanlm ve sınıflandırılması;

değerlerin kaynaklan ve bireysel, top[umsat, küttüret, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitami

yaklaşım ve uygulamalaa; karakter Ve değer eğitiminde kültürterarası farklılaşma ve birlikte yaşama

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

öğretim yöntem{eri ve teknik[eri; modern Ve çok kültüriü toptumlarda değerler krizi ve eğitim; ]nsa-

ni-küttürel kalklnma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyLe iıgiti

örnekleı liirkiye'de değerter eğitimi uygulamatarı ve araşilrmalan; karakter Ve değer eğitiminde rol
modeLolarak öğretmen.
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@ Okula Uyum ve Erken Okuryazartık Eğitimi

okuLa hazrbu[unuşluğun tanıml Ve hazlfbuıunuşl!ğu etkileyen faktörler; iıkokula hazrtEın boyutla-

rı (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişset, di[, öz bakım becerileri), oku[a hazlrbutunuşluk yeterlitiklerinin

kazandınlmasına yönelik etkin[ikler hazırlama; oku( öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırük ça[ş-
maıannln önemi, temeL kavramiar, okuma yazma yaklaş]mlafl, okuma kazanlmınt etkileyen etmenter,

okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken okuryazarlık, okuma beceriteri ve alt alanlani atfabe bitgisi
(alfabe öncesi aşama, lo9ografik düzeyi, kısmi atfabe aşaması/yan fonetik düzey, tam alfabe aşaması,

birleştiı,itmiş alfabe aşamas/telaffuz), fonotolik süreç beceriteri (ses farkındabğı ses haiızası, ses ku[-

lanımı), sözel diIbecerilerive sözcük bilgisi gelişimi; yazmaya hazıriık (yazı farkındalığı), okul öncesi

eğitim programlna uygun okuma yazmaya haztrhk etkinliklerj planlama, uygulama ve değerlendirme,

VIII. Yarıy{

@ Oğretmentik Uygulaması 2

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikteriyte itgiti göztem yapma; alana özgü özetöğretim yön-

tem Ve tekniklerini ku[lanarak mikro-öğretim uygulamaLan yapma; bir dersi bağımız bir şekiLde
planlayabi[me; dersie ilgiti etkintik Ve maleryal geliştirme; öğretim onamlarınl hazırLama; sınıfı yö-

netme, öiçme, değerlendirme ve yansltma yapma.

Özet eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğjtimin iıkeleri Ve tarihsel ge[işimi; özel eğiıimte itgiti ya-

sal düzenlemeler; özel eğitimde tanı Ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaşttrma

Ve destek özeIeğatim hizmetleri; ailenin eğitime katttlml ve aileyte işbirtiği; Jarklı yetersizlik ve ye-

tenek gruptarınn dzel{ikleri; fark[ı grup[ara yönetik eğitim yaktaşımlan Ve öğretim stratejileri; slnıf
yönetiminde etkiLi sıratejiLer Ve davrantş yönetimi.

@ Erken Çocukluk Eğitimi Poıitikaıarl

Türkiye de Ve dünyadaki erken çocuk[uk politika[arlnl tanıma Ve bu politikalann uygulamalannı in-

celeme; erken çocukluk poliıika[arı bağLamında öğretmen adaytarlnln mesleki aıgı V€ antayıştarınl

oluşturma; erken çocukluk politikalan kapsamlndaki konuLara i[işkin anlaylş 9etiştirme; erken ço-
cukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini açıklama; fark{ı erken çocukluk programlannın gelişimi,

amaçları ve kapsamı ite llgati karşlLaştlrmalar yapma; erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına
giren konuLarda utusal ve ulus{ararası örnekleri ince[eme.
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Açık ve Uzakian Öğrenme

Açlk ve uzaktan öğrenmenin temel kavramlarıve fetsefesi; dünyada uzaktan eğjtimin getişimi; Tür-
kiyede uzaktan eğitjmin gelişimi; uzaktan eğitjmde öğrenen ve ıehber rolieri; uzaktan eğitımde
kultanıtan teknolojiler; açlk Ve uzaktan eğjtimin yönetimi; açtk ve uzaktan öğrenmede slnlf yönetimi
Ve bileşenfe.i; açlk eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimter; kiİteseı açk çevrimiçi dersLer; kişisel-
teştirilmiş öğrenme ortamlan; açlk Ve uzaktan eğitimte iıgjli sorunlarve bunlann çözümü; öğretmen
yetiştirmede açlk ve uzaktan eğiıim uygutamalan; açık ve uzaktan eğitimde bifeyset öğretim ma-
terya[i gelişıirme Ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumlarl için öğretim stratejiterinin
betirlenme5i; uzaktan eğitimde araştlrma ve değertendirme.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikotojisinin temet kavramlarl, tarihçesıve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebektik dö-
nemigeLişim alanlarıve özeltikleri; i|k çocukLuk dönemi gelişim alanlarıve özetlikleri; son çocuktuk
dönemi gelişim atanları ve öze[[ik|eri; ai[e yaplsı içinde çocuk; okulsistemi içinde çocuk; çocuktuk
dönemi uyum ve davranım problemleri; iizet gereksinimteri olan çocukLar.

Dikkat Eksikliği Ve HipğraktiVitğ Bozuktuğu

Dıkkat eksiktiği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanlmi Ve özeLtikteri; DEHB'nin temel betir-
tilerj (dikkat eksiktıği. aşln hareketiitik ve dünüsetLik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosya[, duygusaI

ve okuL başarısı yönünden etki[eri; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB

tipleri; DEHB otan çocuklara yaklaşım biçimteri; DEHB olan öğrencilerin yönLendirilmesi; DEHB olan

çocuklarln eğitimi; okut-aite işbirliğinin sağianması.

Eğiiirn i,{ukuku

Hukuk Ve yönetim hukukunun temet kavramtafl; yöneİjm hukukunun kaynakları; yönetimde haktar

Ve görevter; Çocuk Haklan S.iizteşmesi ve insan Haklafl Beyannamesi; öğretmenterin idari Ve yarg|sat

denetimi; Türk Eğitim sistemini kuran Ve düzen[eyen temel yasa[aü,; eğitim paydaşlannln görev, hak

ve sorumluluklan.

Eğitim Antropotojisi

Antropolojinin konusu, temeL kaYram{ar], tarihçesive yöntemi; sosyat-küttürel antropolojide temel
yaklaşımtar; antropotojik yönden eğitim Ve eğitim antropolojisinın temel kavram[arl: Kültüı küt-

türleşme, kültürlenme, uyarlama, a[t kültüı karşİ kültür, ortak kültür vd.; eğilimin küttüret temet-
leri ve iş[evleri; kü[türler arasl farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama atanı olarak oku[, okut

küttürleri ve etnografi[eri; medya, kitte iletişim araçları, popüLer kültür ve eğitim; küreselleşme,

kütlüret etkileşım, küttürel okuryazarlıkve eğitim;Türk kü[ürYe medeniyet tarihinde söztü ve yazlh

edebi eserlerde eğitim; Türk ai[e yapısında ebeveyn ve çocuktarın rolleri.
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Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski Mlslı Mezopotamya, Anado[U, Hint, Çin, Anlik Yunan ve Roma uygarlıkların-

da) eğitim; orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batl ve islam toplumlarında eğitlm; Rönesans, Reform,

Aydıntanma Hareketteri Ve eğitim; Endüstri Çağl Ve Modern Dönemde eğitim; islam küttür ve me-

deniyetinin Batl medeniyeti ile iıişkiteri; miıti/uLus devletLerin doğmaslve milli eğitim sistemlerinin

gelişmesı; post-modern top[um larllşmalafl Ve eğitim;Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde

yaşanan teme1 değişim[er ve dönüşüm[er,

EğitimdĞ ğrş,İla

Drama Ye yaratıcı dramanln temel kavram[an (drama, yaratıqllk, yaratlcl drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojısi, itetişim-eİki{eşim, roI oyııama, doğaçbma, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukta,

pandomim vb,); yaratıcı dramanın aşamalan, boyutlan Ve öğeteri; rol oynama ve doğaçlama; yara-

tlo dramanln tarihçesi; ıoplumsat olaytaf Ve yaratlcl drama ilişkisi; eğitimde dramanln uygulama

basamaklan; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynak[ar; yaratıcı drama ders planının hazrlan-
masıve uygulanması; dramanın bireyset ve sosyal getişime katks.

Eğitimde Proçram Dışı Etkinlikter

x 14

Eğitimde formal program ve program dışl etkinLikter/ örtük program kavramlaıı; örtük programla

ilgili yaklaşlmtar; biljşsel ve duyuşsaIalan öğrenme{eri Ve örtük program; bir ritüelyeri o{arak okul;

okulda program dışı etkinlikler oLarak okul tören[eri; okulda sosyat, küttüret, sportif ve sanatsat et-

kin[iklerin önemi Ve yönetimij değerler eğitiminde örtük programın yerive önemi; değer{er eğitimi

açısından program dışı (anma, kutlama, buLuşma, mezuniyet vd.) etkinlikLer

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle iLgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program tür-

leri; öğrelim programlarının felsefi, sosyal, tarihi, psikotojik ve ekonomik temelleri; program 9e-
(iştirme ve öğretim programLarının öze[likleri; program geliştirmenin aşamalan; programln temel
öğeleri (hedef, içerik, süreç, değer[endirme) ve öğeler arasındaki i{işkiler; hedeflerin 5ınıflandınIma-
sıVe programln öğeleriyte itişkisi; içerik düzenLeme yaktaşlmlan; eğitim ihtiyaçlann|n belirlenmesi;
program geliştirme 5üreci ve modelleri; eğitim pfogramı tasarım yaklaşımları; program değerlen-

dirme modelleri; program okur-yazartlğ|; öğretim programLarln.n geLiştiİilmesinde öğretme[erin
görev ve sorumlu{ukları; MEB öğretim programlarının öze[[ikleri; öğretim programlarının uygulan-
masl; dünyada Ve Türkiye'de program geliştirmede yeni yak[aşlmlar ve yönelim[er.

Eğiliııde Proje i"{azırlama

Proje kavramlve proje türleri; öğretim programlarıve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje prog-

ramtan t|-ÜBiTAK, AB Ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede manhksal

çerçeve; projenin planlanması Ve yönetimi; projede bitimsel yöntemin uygulanma§; p.oje raporu

hazlrtama ve geliştirme; prqe raporunU sonuçlandırmal proje değerlendirme Ve iyj örneklerin ince-

lenmesi;proje sunumlan, poster ve broşür tasarLama teknikleri.
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Eleştlrel ve Analitik Düşünrne

Temel kavramlar Ve tanlmlar; düşünme organı otarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenan

gruptandırılması; jstemsiz düşünme ve özettikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemti düşün-

menin yöntemlerii eteştireı ve analitik dijşünme; eleştirei ve analitik düşünmenin temet özettikteri

ve kriterleri, eteştiret ve analitik düşünmenin aşamaları; e{eştirel ve analitik düşünmeyi etkiley€n

faktörler; eleştirel Ve analitik düşünmenan kapsaml; eleştireı ve analitik okuma; eleştirel Ve anatitik

dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

Kapsayıcı Eğitim

Kapsayıcılık ve kapsayBtlğın içeriği; kapsaycl eğitim: tanlmı, içeriği Ve önemi; kapsayıcı eğitimin

hukuki dayanakları; ulusal ve u[uslararasl mevzuat; kapsaylg eğitimde yaklaşlm Ve standartlar;

kapsay|cl eğitimde öğretmen rotleri; kapsaylcl öğretim programlve materyatLeri; kapsaytcl eğitimde

tutum Ve değerLer; kapsaylcl okul ve slnf; kapsaylcı eğitim için eyLem planl hazırlama; kaPsayıcı

eğilim uygulamaian: öğrencileri farkLLaştıran özellikleı etkiti itetişim, kullanılan dit, psiko-sosyal

destek, öğretimi farklltaştırma Ve örnekter, yöntemler ve teknikler, öğretimi plantama, der5 mater-
yallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkin[ikterjn seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

Karşitaştırma[ı Eğitim

Karşllaştırmall eğitimin tanlml, kapsaml, tarihçesi; karşılaşİrma[ı eğitimde yöntem Ve araştlrma;
farktt ülketerin eğitim sistemlerinin yap|, işteyiş, okul kademeleri, insan kaynaktafl, eğitimin finans-
man|, eğitimde özetleşme, eğitlmde politika oluşturma, planlama ve uygutama yönlerinden kar-

şllaşt|n{masl; tarklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyaI ada[et ve eşittik; farklı ütkelerde eğitjmde
reform Ve yenileşme girişimleri; farklı ütkeıerde öğretmen Ve eğitim/okul yöneticisi yetişti.me 5is-
temleri; eğitimde küreselleşme ve utuslararastıaşma; eğitim[e ilgiti ulusLararasl slnavLaı kurumlar
ve kuruluşlar.

Mikro Öğretim

Etkitı öğretim Ve öğrenmey(e ilgiti temet kavramtar Ve ilkeler; öğretmen[erin mesteki yeter{ik, tu-
tum, rolve davranlşları; ders ptanı hazırlama; mikro öğretim yöntemınin kapsaml, yarar[arı ve sı-
nırlılıkları; konuya uygun aktii öğfenme etkinlikLeri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygula-
maları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kaytlardan yararlanarak dersin değerıendiritmesi;
hazlr[anan etkintikterin Ve de15 an{atlm[annln geLiştirilmesi,

Müze Eğitiıni

Müzenin tanlml Ve özeLlikleri, müzelerde sergi[eme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü-
zecitiğinin getişjmi; dünyada müzecitiğin tarihine genet bir bakış; müze, sanat, küttür ve uygartlk
ilişkisi; müze Ve sanat eğitimi; müZe Ve İopLum; müzelerin törih bi[incine katkısl; tarihi eserlere
sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecilik.
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Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okuIdışı öğrenmenin kapsam! ve önemi; okul dışıortam-

ıarda öğretim; okuIdtşl öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikteri (proje tabanil öğ-

renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyaileri; okuI d§l öğrenme ortamtafl (müzeler, bi[im

merkezleri, hayvanat bahçeteri, botanik bahçeleri, planetaryumlar. sanayi kuruluş[arl, mi[[iparklar,

bitim şenlikteri, bitim kamptarl. doğaI ortam[ar vb.); okUt dlşl öğrenme atan Ve ortamlannln gelişti-

ritmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planLanmas|, uygutanması ve değer[endirilmesi.

Öğrenme €üçlüğü

Öğrenme güçlüğünün tanmı, özellikleriVe sınıflandırılması: Eğitset, psikotojik, tlbbi etmenler; yay-

gınlık ve görütme sıktığ|; öğrenme güçtüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahateye tepki mo-
deli; tarama/tanll,ama: tbbi, gelişimseLVe eğitset tarama/tanllama; akademik Ve akademik olmayan

özellikler; ekip ve işbirtiği; eğitim-öğretim ortam[arl; bilimsel dayanağı olan uygutama[ar; okuma,
yazma ve matematik beceri[erini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

Öğretimi Bireyset[eşıirme ve Uyarlama

Bifeyse[[eştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bjreyselteştirme için yapılmas gereken[er: müfreda-

ta dayafu değerlendirme, kaba değertendirme, ö(çüt bağlmh ö{çme aracl hazlr[ama, değertendirmede

uyulması gereken kurallar; uzun dönemlive kısa dönemli öğretim amaçtarı belirıeme; kaynaştlrma/

bütünleştirme için slnıf ve okullarda yapılabitecek düzenlemeler; öğretımi uyarlama; kaynaştlrma/

bütünleştirme stnflarında bireyseIteştirme ve uyar[ama iirnekleri.

Sürdürülşbilir Kalkınma ve Eğiiim

Sürdürütebitirtik kavramı ve kullanım alanları; sosyaI bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürü[e-

bilirlik; toptumsal değişme bağtamında sürdürülebitirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insan[ğln ge-

leceği ve sürdürülebitirtik; göç, yoksulluk ve eşitsiztlk sürdürütebitir çevre; ekoloji, küresel çevre
sorunlan ve sürdürütebilirtik; doğayta uyum içerinde 5ürdü.ülebiıir top[um; nüfus, ekonomik sis-

tem Ve doğaı çevre; teknolojik gelişmeler, tükeıim atlşkanltktan ve çevre; sosyal sorumluluk çatış-
maLarı, somut ve somut otmayan kğltürel miras yönünden sürdürülebitirlik; insan-doğa itişkiterinin

sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünü{mesi.

Yetişkin Eğitirni Ve Hayat goyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanım| ve kapsamı; yetişkin eğitimiyte itişkiti kavramtar (sürekti eğitim, halk eği-

timi, yaygın eğiıim, mesLeki eğitim vd.);Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarih5e[ geliş jmi; yetişkin eği-

timiyle itgili yaktaşım Ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

Ve tarihset gelişim;Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
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Temel kav.amlar Ve tan|mlar; bağ|mı|lık türteri (madde bağlm!ilğı, teknoıoji bağlmıtığı Vb.); bağlm-
tıtığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazrLayan aile, akran grubu ve toptumsai bağlam-
da risk etmen[eri; bağımb çocuk, eıgen ve yetişkinlerde iletişim beceritera; bağlmlıLkta sosyat hiz-
metin rotü; bağımlıtık ite ilgiti modeller; bağımtılığı önteme çaba,li bağümttlğln sonuçları; bağımfuLk
ile mücadeıede uıusal politika Ve strateji yöntem[eri; yeniden uyum süreci.

Bes[enme ve Sağtık

Doğal ve sağtıklı besaenme; obezite ile mücadele; 9ıda katkı maddeleri; sağtıklı yaşam Ve egzersiz;
büyüme ve gelişme; sağlık! cinseI yaşam; bağımtılıkla mücadete (tütün, alkot, madde bağımtıllğı
Vb.); trafik, afet Ve itkyardlm.

Bilim Tarihi ve Felsefe§i

Bilim, lelsefe, bitimsel yöntem; Antik Yunan, ortaçağ Avrupası, Skolasıik felsefe Ve bıtim; islam kü[-

tür coğrafyaslnda bi[im ve feLsefe; Mezopotamya'da bi[im; Rönesans Avrupası'nda biLam Ve felsefe;

ayd|nlanma çağlnda bilim ve felsefe; bitimterin sınıflandırı[ması; bilim, bitimcilik (bilimizm), ideoloji,

etik Ve din itişkiıeri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okultan; yirminci ve yirmi

birinci yüzyllarda bitim eleştiriteri.

Bitim ve Araştırma Etiği

Bitim, bitimin doğasl, gelişimi Ve bi[imsel araştlrma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayln

etiğı; araşfurma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihla[[eri; yazartk Ve te[ifle ilgili etik sorun[ar;

tarafll yayln, edİörtük, hakemtik ve etik; yayln etiği ve yayın sürecinde etik dlş davranışlar; araş-
tlrma Ve yayn etiğile ilgili yasal mevzuat Ve kuru[lar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık
görülen araştlrma, yayn etiği ihlalLeri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve Girişimcilik

Ekonomi biıiminin temeLkavramtan ve ekonomik sistemter; işletme Ve jşletme yönetiminin temel

kavramlan; işletmenin kuruluşu, amaçtarıve hukuki yapısı; işletmeterde yönetim süreç[eri ve iştev-

{eri; insan kaynak[arıve diğer kaynakların yönetimi; 9irişimci Ve 9irişimcilik kavramlarl, girişimcilik-

te başan faklörleri; girişimcitik kültürü. girişimcilik süreci ve girişimcitik türleri; kariyer planlama,

özgün fikirter, sıra dışı örnekler; iürk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve

orta boyutLu işletmeter; küçük iştetmeterde yönetim süreçleri ve işlevLeri; iş fikri geliştirme, yenilik

ve inoYasyon, iş planlyapma, iş planınln öğeleri, yazlmaslve sunumU; be[irli bir alanda ve konuda

girişimcilikte ilgili bir proje hazırLama.
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GelenekseI Türk Et Sanalları

Gelenekse{ Türk sanattanyta itgili lerim ve kavramlar; gelenekselTürk sanattannın önemi; birey,

toplum Ve ülke ekonomisine katkllan; Geleneksel Türk sanatlarıntn tarihi getişimi (Hunaar, Gök-
türkter, Uygur[ar, Selçuk[ular, Beylikler ve Osmanh Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatt; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlanyta ilgili kurum Ve kurutuş[ar; geleneksel sanatlarln hammadde ve yapım

tekniklerine göre sınıflandırılmasıi geleneksel dokuma (hatı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,

cam (vitray, zücaciye, boncuk Vb.) sanat[arı; metat (demir, bakır, 9ümüş ve alın vb.) sanatlan; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatlarl; çini-seramik ve taş işlemecitiği sanat[an; geleneksel

Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarianmasl.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

İnsan hakları kavramı ve tariha getişimi; insan haklarının türleri; demokrasi antayışları, itkeleri, yak-
taşım[arıve insan haklan; demokrasi eğitimive demokratik eğitim;ai[e Ve demokrasi eğitimi; insan
hakkı otarak eğitim; okutöncesi eğitim Ve demokrasi eğitimi; ilkokut eğitim programı ve demokrasi
eğitima; ona öğretimde demokrasi eğatimi; yükseköğreıim ve demokrasi eğitima; demokratik okuı
ve slnıf ortaml.

insan ilişkiterl ve ltetişim

İnsanlar arası itişkiterin tanımı ve s]nflandınlması; insan[ar arası itişkiterte itgili kuramsalyaklaşım-
tar (psikanatilik, bağlanma, çağdaş leoriLer); kişilerarası ilişki[er[e itgi{i kuramsat yaklaşımlar (sos-

yat, psikolojik, bitişsel kuram[ar)i gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiter (bebekLik ve çocukluk
dönemleri, ergen[ik ve yetişkinlik dönemteri); insanlar arasl ilişkilerde etkiti oıan faktörler; cinsiyet,

cinsiyet rolleriVe kişiterarası atişkiler; kişalerarası itişkilerde kendini uyarlama ve kendiniaçma; i[e-

tişim ve iletişim haıa[an; etkila iletişim becerileri; kişiterarasl problem[er, çatışma ve çat§ma çözüm
yaklaşmtan; kültürter arası farkfulaşma yönünden insan i[işki{eri.

Kariyer P[anlama ve Ge[lştirme

Kariyer kavramt, kariyer planlama ve aşama[an; bireyset kariyef gelişimi, kariyer stratejisinin o[uş-

turulması; kariyer ptanlama modeli, itgiLi öğretmentik alaniarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş
haarlama ve özgeçmiş çeşitleri, cV formatl Ve örnekleri, cV hazlrtamada dikkat ediıecek noktalar;

kapak yazı{an, tanltlm mektuplan, iş 9örüşmesi, amaçtan, yöntem Ve türleri, 9öroşmeye hazlrhk

ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabitecek durumlar; soru tip[eri, vücut dili-bedenset

işaretIeı

Kü[tür Ve Dil

Dil ve küttürle ilgiti temel kavramlar; kültünin kaynak[arı ve öğeleri; sözlü ve yazı[ı kü[tür; maddi
Ve manevj kü[tür; bireyselve top[umsaI açl[ardan kültüı; birteştirici ve aynştlr!c! olarak kültür; küt-

türlenme, kültürleşme, kü[türel yaylma ve uyum; bilişsel, sembolik, yap§al-işlevset yaklaşımlar

açsından kü[tür; semboller sistemi otarak dit; bireysel açıdan dil ve dal edinimi; ditin insan bi[incine

etkisi; küttür, dit, bi[iş ve realite arasındaki itişki; diLin bitgiyi ve kültürü taşma, toplumsaI i[işkiVe

ileiişim kurma iştevi; dit ve küttürün gelişimi ve aktarımı; ulusaLkimiik ve dit; kültür ve ditdeki değiş-
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melefin dinamikıera; küttür Ve ditdeki değişmelerin karşllktı etkiteşimi tartlşma{an; mil[i küttürler;

küreselleşme, çok dittitik ve çok küttürlülük.

Medya ükuryazaı"lığı

Bilgi okuryazartığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin-
deki etkiteri; batgi yayma ve yanlltma gücü; haber yayına gücüi medya Ve a(g| yönetimi; medya Ye
internete yönelik hukuki haklar ve sorum[uluktar; tetif hakk; kişitik hakkı; bitgi 9iziiliği; gizlitik ihtati;

medyada dil kultanıml; haberlerin değeri Ve nitelik anatizi; popüler küttür; medyada kadın ve erkek
rotteri; tüketim küttürü ve reklamtar; medyada stereotipleştirme.

Mesteki İngitizce

Temel ingilizce okuma-yazma-dinleme beceriLeri; çocuk gelişimi ve evreieri ile ilgiti temel kavram-

lar; temel eğitim ve ortaöğretimle iLgiti temet kavTamtar; eğitim bitimteri ite i19ili temet kavram-
lar; öğrencFebeveyn-öğretmen arasünda diyalog örnekleri; akademik içerikti metinleri dlnLeme ve

anlama teknikLeri (youtube, teachertube, tedx konuşmalan vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel
beceriler (kelime bitgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv otuştur-

ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd-); okuma becerileri (web 2.0 araçlar! kultanarak
yaz]tı metinteri okUma Vb.); il9itj öğretmenlik alanında çeviri çaLışmaları.

sanat ve Estetik
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sanat, güzeİ sanatlar, zanaat Ve kültür; sanat Ve eğitim; sanat, yaratlcÜk Ve sanal eseri; sanat fel-
sefesi Ve estetjk; sanat Ve estetik kuramtan; sanaı eleştirisi; sanat tarjhi, modern[ik öncesi, modem

Ve post-modern dönemterde sanat; sanat Ve toplumsat bağlam; sanaı Ve gündelık hayatl Türk-is-
lam sanati-estetiği Ve sanat eserleri; toplumsaI değişme sürecinde sanat ve zanaatqnln konumu;

Türkıye'de sanatln gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşas| Ve sanat; sanat, estetik

ve ahlak.

Türk Halk Oyunları

Folktorun tanlml; ritim ve algılama çalışmatarı, oyun ve halk oyunu- figür çalışmalart; halk oyunla-

rlnda yöreseı İarklllıkıar figğr çahşma{an, yöreset figürler, bar türü yöresel fa9ür öğrenme, halay ve

kaş|k türü yöreset figür öğrenme, horon ve karşıtama türü yöreset figür öğrenme, zeybek türü yö-

resel figür öğrenme; öğrenilen oyunlann, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmatar; halk oyun-

tannın sahnelenmesi. sahne[eme türteri ve farktılık[arı

Türk lşaret Di[i

işaret ditiyle ilgiti t€mel kavramtar; Türk işaret diti, tarİhi ve özettikteri; Türk işaret dilande harfle.;

ses bi(gisi; işaretin iç yapsl, eşzamanllllk ve ardışlkhk; ses bitgisi açlslndan et alfabesi; işaret dilinde

şekil bitgisi, işaretin yapt[an|şlve biçimlenişii sözcük sınıfları ve zamir[er; işaret dilinde söz dizimi;

5özcük dizilişi, cüm{e türleri; soru cümleteri; işaret dilinde anlamb,[imi anlam ve gönderim, anlam

türleri, deyimler;Türk işaret diLi iLe karşlL]kfu konuşma.
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Türk Küttür Coğrafyası

Kültür, insan ve toplumi Türk küttürü ve lürk uygar{ığı; Türkter hakkındaki ilk etnografik kaynaklar;

Tarihte Türk devtetieri; Türklerde devLet, idari, askeri ve sosyaL yapı; Türklerde halk inançlan ve

mitoloji; Türklerde insan ve mek5n iiişkisi; Türklerde sözLü, yazlh Ve maddi küLlür; Türklerde aile
yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve küttü.el sonuçlart; lürk kü[türünün yaylma
alanlan ve komşu coğrafyatar üzerindeki etkisi; Tüıkiye'nin sahip olduğu somut Ve somut olmayan
kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarıtması.

Türk Mıısikisi

0rıa Asya ve Anadolu'da yaşayan Türk toplu[uklarına ait müzik unsurtan, Türk mitoLojisi (insan,

yaradl[üş, dini ritüeller ve bayramLar vb.). Türk Halk Müziği repertUanndaki mitolojik unsurlar, Türk
Devlet ve Top[u[uktafünda Var olan müzik türieri, tariha süreç içinde Türk Halk Müziği Ve Türksanat
Musikisinin getişimi; müzikte iıgiıi farkt geLenek Ve üstuptann karştLıktü etkileşimi; ça[gl[ar, besteci-

[er, icractlan ve örnek eserleıi i[e birtikte incelenmesi.

Türk Sanatı Tarihi

..',

x
Hun sanatl'ndan, Göktork, uygur, Karahanlı, Gazneti, Büyük selçuktu, Anadotu Selçuktu, Beylikler
Ve osmant dönemine kadar sanat üsluplarü, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleİi

karşlLaşılrma[ı olarak incetenir; cumhuriyet Dönemi sanatl'ndan baş[ayarak günümüz Türk sanat
eserleri Ve 5anatçllarl.

20
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@ ALAN EğiTİMİ sEÇMELi DERSLER

Aite Eğitimi ve Katıtımı

Aile eğitimi ile iigiti temet kavram[ar; aite eğitiminin önemi, hedefleri, itkeleri; aile eğitimi modelte-
rl: aite kuramlarl (Aiüe sistem Kuramlarü. sosyal ilişki Kuramt, Biyoekolojik Kuram, Yapısat işlevsel
Kuram); Türkiye'de ve diğer ülkeLerde aile eğitimi uygulamaian; aite eğitim çaLlşmalannl planLama,

uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanltan yöntem ve teknikter; aile katıtım çalışmalarl
(aile iletişim etkinlikteri, ailenin eğitim etkintiklerine kahllml, bireysel görüşmeler, ev ziyaretteri); 0-36
ay Çocuktarı için Eğiİim Programl ite Bütünleşliritmiş Ajle Destek Eğitim Rehberi (EBADER)ve okul
Öncesieğitim programl ile Bütünleştiritmiş Aite Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) ince{enmesi.

Çocuk ve Medya

Çocuk Ve dijitat medya ürünıeri (çizgi fitimter, reklamlar, bi[gisayar oyuntafl, internet siteleri vb.)

arasındaki iLişkiteri ance[eyen medya kuram[afi; medya Ve ş'ddeti medya Ve zorbatık; medya ve ço-
cuk hakları; çocuğun ge(işiminde medyanln etkjsi; medya Ve çocukluk obezitesi; dijitat medyaya

erişim ve kultanımda aı[e ve okulun rolü.

Çocukta Davranış Yönetimi
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Çocukıarda oıum[u ve olumsuz davranıştarı be[irteme, tanımlama; olumlu davranlşlan destekleme-
ye, o[umsuz davranışlan söndürmeye yönelik tekniklerj öğrenme; davranlş yönetiminde öğİetmen
ve ebeveyn tutumlan; davranış yönetimi için ev ve okuI ortam[arının düzentenmesi; slnlfta görü[en

probLem davranışLara yönelik uygulama örneklera geliştirme, değer[endirme.

Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi

Çocukta motof gelişimi Ve özel{ıkLeri; hareket beceriterinin ve tizikseI yeteneklerin gelişimi; oyun

ve harekeı arasındaki ilişki; yaşlara göre hareket gelişimi, hareket gelişimine yönelik eğitim onam-
[annın plan[anması; oku[ öncesi eğitim programına uygun hareket etkinlikleri Planlama, uygulama

ve değerlendirme.

Davranışn tanlml, olumlu ve olumsuz davnnışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; sosyat be-

cerilerin tanlm, sosyat becerilerin kazanllrna§nn önemi, dderler eğitiminin sosyal becerilerin kaza-

nıtmasındaki rolü; sosyal beceri eksiktiğinin nedenleri, sosyal becerıterin kapsaml; problem davranış-

lann tanln, sosyalbeceri ve problem davranış arasındaki itişki, probtem davranışlann sınıflandınlrnas;
problem davranışlann tanımı, sosyal beceri ve prob[em davrarıış arasndaki ilişki, probtem davranışlann

sınıflandınlınası; sosyal beceri ve problemi sosyal beceri ve prob[em davranışlarda etkili olan faktörler;

okut öncesinde sosyal beceri eğitim programl; okul öncesande sosyat b€cerilerigeliştirmep ve problem

davranşlann azall(magna yönelik eğitim programı örnekleri hazlrlama Ve sunma; sosyal becerileri ge-

liştirmeye problem davranışlann azalİılrnaslna ilişkin egitim programı ömekleri hazrtama.

T§iilı;iluı
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Erken Çocukluk Eğitiminde Ge[enekse[ Çocuk Oyun[arı

Halk biliminde geleneksel çocuk oyun[arı, bu oyuntann eğitimset, kültürel değ€ri, unututmuş veya
unutuımaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hat|rtama Ve yenj nesitlere aktarma;
bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan gelenekse[çocuk oyuntarı;
geleneksel oyunlarının çocukların gelişim alan{arına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama.

Erken Çocuklukta 0il ve Kavram Gelişimi

Dit getişimi ve aşamalan; dil kazanlmına itişkin görüşler; dil ve konuşmanln fizyolojik temetteri;
yaşlara göre kavram gelişimi, kavram gelişimine yönetik yaktaşımlaı kavramlann sınıflandıntması;
dilin semantik ögesinde kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil gelişimin-
deki ilişki, değertendirme.

Erken Çocuktukta Duyu Eğitimi

Duyu kavramı duyutarın geLişimi, atgı 9etişimi; duyusal 5istemlerin iş[eV]; okul öncesi dönemde du-
yusal farkındalık, duyu eğitiminin gelişimdeki yeri ve önemi, duyusaI farkında[ığı destekteyici eği-
tim ortamlarlnın düzenlenmesi, materyaller ve kullan|ml; duyu eğitiminde öğretmenin rolü, eğitim
programında duyu odaktl etkintikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi

x 22 Müziğe ilişk'n temel kavramlardan ritimsel atglnln gelişimi, ses, tempo geLişimi, bu kavram[arın
gelişim atanları ile ilişkisi; eğitim ortamı düzenleme. ritim-ses-tempo ve dans çalışmatan, yaratrcl

hareket ve dans, müzikli öykü, 0rff yaklaşımı ile çatma, söyteme, dinLeme, dans-hareket, kendani

ifade etme, kendi müziğini oluşturma ve 0rff atetlerini kultanabitme; oku[ öncesi eğitim programına
uygun müzik etkin[ikleri plantama, uygulama Ve değerlendirme.

Erken Çocuk[ukta Yaratıcıl|k ve Yaratıc| Çocuk Etkinlikteri

Yarattclltğ!n tanlml; yaratlo düşijnmeyı açlklayan kuramlar; yaratEhğln boyuttan; çocukta yaratr!h-

ğln gelişimi; yaratlcltık ve zek6 ilişkisi; yaratlctılk ve sanat alantan; yaratlcı kişitik özellikleri, yaratl-

c!!ğl etkiteyen etmenteı yaratlcllığln gelişiminde eğitimin ro[ü; yaralnllğln değerlendirilmesi; okuI

öncesi eğitim program|na uygun yaratlcl etkintikıer pıanlama, uygulama ve değertendirme.

Farktı Ütketerde Erken Çocukluk Eğitimi

Farkl üıkelerde eğitim sistemi, farklı ülkelerde okuI ijncesj eğitimin tarihçesi, yaygın[ığı, kurum
türıeri, program türleri, eğitim ortam[afl, aite kaüllml, özeI gereksinimli çocukların kaynaştlfllmasl,
okul öncesi eğitimde öğretm€n yetiştirme sistemi.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocuk[arıyaş gruptarına göre getişim özeLtikteri, i[9ive ihtiyaçlar|, ruhsat durumta-
n; hastane personeti. çocuk Ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye haz|rlaycl eğitim, teşhis, tedavi
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ve ametiyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,
hikeye Vb. etkinlik ptan| ha?lrlama ve uygulama; hastane okullarl ı[e ölümcüt hastallğl otan çocuktaı
aite[eri ve personel araslndaki etki[eşim.

Risk A[tındaki Çocuklar ve Eğitimi

Risk faktörlerive etkileri, risk faktörlennjn yarattığıçocuk gruplan;sokakta yaşyan ve çalışan çocuklar,
sektörıere bağ! çafuşan çocuklar, parçatanmış aile çocuklan, korunmaya muhtaç çocuk[ar, suça yönel-

miş çocuklar, ihmal Ve istismara uğrayan çocuktar, getişimset açıdan risk altndaki çocuklar, e(verışsiz

çevresel koşullarda yaşyan çocuktar ve özellikleri, ditamlerindeki kritik unsudaı aunabilecek ön[em-

[e4 risk attındaki çocuklann eğitimlerine yönetik ']iiüıye de w diğer ütkeGrde uygulanan projeler,

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Eğitimde kullanılan ölçme araçlan ve öze[[ikleri; 9eIeneksel yakbşım[ara dayalıaraçlar, Yazı[ısınav-
lar, kısa cevap[ısınavtaı doğru-yanllş tapi testleı çoktan seçme[i testter, eşleştirmeti testler, sözlü
yoklamalar; öğrenciyi çok yön[ü tanımaya dönük araç[ar: Gö2lem, görüşme, performans değer-
tendirme, öğrenci ürün dosyasl, araşt!rma kağlt[arl. araştlrma projeleri, akran değerlendirmesi, öz
değerlendirme, tutum ö[çekleri; öğrenci başarısının değerlendiritmesinde dikkat edilecek husus[ar;

öğrenme qktılannln değertendirilmesi Ve not verme.

Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

7

Türk aite yapısı; farktı lürk devletlerinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadotu da aite kültü-
ıü, gelenek ve görenek[er; geniş ai[e ite çekirdek aite etkileşimi; evlilik törenterİ, cenaze merasım-
teri, toplutukçU kültüre duyartı ai[e danışmanlnın rotve görevleri.
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