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I. Yarıy!
Eğitime Giriş

Eğitim Ve öğretimte i[giii temet kavramiar; eğitlmin amaçlan Ve iştevLeri; eğiıimin diğer alanlarla ve

bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyat, kültürel, tarihi, politik, ekonomik, felsefiVe Psikotojik te-
melteri; eğitim bitimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı o[arak oku( ve sınıf; öğretmenlik
mesleği Ve öğretmen yetiştirmede güncet gelişmeler; yirmi birinci yüzylida eğitimte itgi[i yönelim[er.

@ Eğiiim Sosyolojisi

sosyoıojinin temet kavramLan: Toptum, sosyal yapı, sosyat oigu, sosyaI olay Vd.; sosyolojinin ön-
cüleri (ibn-j Haldun, A. comte, K. Marx, E. Durkheim, M. weber Vd.) ve eğitim göİüşleri; tem€l
sosyo[ojik teoriler (işlevselcilik, yapsalcılık, sembotik etkiteşimcilik, çaişma kuramı, eieştireIteo.i,
İenomenoLoji Ve etnometodoloji) aqslndan eğltim; toplumsai süreçler (sosya[[eşme, sosyal taba-
kalaşma, sosyaI harekettitik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; topLumsat kurumlar (aile, din, ekono-
mi, siyaset) ve eğitim; Türkiyede sosyolojinin ve eğltim sosyotojisinin getişimı (Ziya Gökalp, İsmait

Hakkı Baltacloğtu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir
sistem Ve topluLuk otarak okul.

@ Atatürk İtkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Osmanh Devleti'nin yıkıtışını hazırlayan iç ve dış sebep[er; XlX. Yüzyılda Osmantı Devteti'nde yenilik ha-

reketleri; osmanh Devleti'nin son dönemindeki fikir akımtan; )ü. Yüzyı{ın başında osmanh Devleti'nin

siyasive askeri durumu; l. Dünya Savaşıve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgalive tepkiler; Mustafa

Kemal Paşa'ntn samsun'a çık|şl Ve faaliyetterii kongreler dönemi ve teşkilattanma; son osmanL Me-
bustar Meclisi'nin açhşı ve Misakı Milti'nin kabulü; Mittf Mücadele'ye hazırtık ve bu hazırlığın maddi

Ve manevi temetleri TBMM'nin açLşlVe faaıiyetleri; sevr Ant[aşma5; Güney Ve Doğu cephelerindeki
mücadeleler; dijzenli ordunun kuruluşu, Yunan taaİTuzu ve Batl Çephesindeki savaşlaı Mudanya Mü-
tarekesi'nin imzatanması, Lozan Konferan5ı'nın toptanmasıve Banş Antlaşmaslnın jmzatanması.

@ Yabancı Dil 1

şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözet, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel
beceriler (kendlni tanıtma, bir şeyilyeri tarif edebitme, yol tarifi v€rebilme, kişiseL bilgitere yönetik

soru ve cevap kalıplarr; okuma beceriieri (lokantada, otobüs-tren vb. u[aşım araçlarında, alış-veriş
yerlerinde liste/etıket okuma, soru sorma Vb.);yazma becerileri (kısa mesaj yazma, posıer içeriğı
yazma, form do[durma); dinteme becerileri (yot tarifi, yer/kişi tarifi Vb.),
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@ Türk Diti 1

Yazıdiiive özellikteri; yazım ve noktalama;yazlh Ve sözlü antatlmln özeliikleri; paragraf otuşturma ve
para9raf türleri(9iriş, 9eLişme, sonuç paragraflarl); düşünceyi geliştirme yollan (açlk[ama, tartlşma,
öyküleme, betimlemei tan|mıama, örneklendirme, tanık gösterme, karşlaşılrma vb. uygulama[a-
n); metin yaplsl (metnin yaplsal özellikteri, giriş-gelişme-sonuç bö[ümleri); metinsellik özelljkleri
(bağlaşlktlk, tutartlıki amaç!Llk, kabut editebilirtik, durumsaıkk, bjtgisetlik, metinlerarasılık); metin
yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bitgilendirici_açıklayıcı metjn yazma; öy_

küıeyici metin yazma; betimleyici metın yazma; tanlşmact Ve ikna edici metin yazma.

@ Bitişim Teknoloji[eri

Bilişim t€knoLojiteri ve bitgi-iştemset düşünme; problem çözme kavramları ve yaktaşımları; atgo-
ritma ve akış şematarİ; bilgisayar sistemleri; yazlLlm ve donanımla iLgiıi temet kavram[ar; işletim
sistemterinin temelleri, 9ünceI işletim sistemieri; dosya yönetimi; yardlmct programlar (üçüncü
parti yazıllm[ar); kelime işlem program[arı; hesaplama/tablo/grafik programlani sunu programtan;
masaüstü yayınctllki Veri tabanlyönetim sistemlerii web tasarlmi; eğitimde internet kullanlml; i[e-
tişim Ve işbi.Liği teknolojileri; güVenti internet kul{anlmt; bilişim eıiği ve te{if haklan; bitgisayar ve
internetin çOcuklar/9ençıer İzerindeki etkileri.

Psikotojiye Giriş

Psikotojinin tan|mı, psikoloji tarihi, psikotojinin alanlan (sosyal psikotoji, ktinik psikoloja, eğitjm
psikotojisi vb.); psiko[oji kuramları (davranışcı kuramlaç bi[işseL kuram[ar, varoluşçu kuram vb.);
psikolojinin biyotojik temelteri, zekA Ve kuramtarı, duyum ve algıLama, bellek; kişitik ve kuramlan,
normaI dışı davranışlaı 9üdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Kültüret Antropotoji

Antropolojinin temel konu[arıVe kültür kavraml; kü[tür€l antropolojinin tarihçesive kültüret değış-
me, kü[tür Ve değerteı kültürün ilişkiti otduğu kavramtar (di[, ekoloji, üretim biçimteri ve ekonomi),
toplumsa( cinsiyet, evtilik, aiLe, akrabatık ve soy sistemleri; sosyat organizasyonlar Ve törenlerin
simgesel anlamı; din antropotojisi, iletişim, ekonomi, eğitim, film ve fotoğrafç|llk, tarih, gazetecilik,
hukuk, dil bitim, edebiyat, tıp, siyaset bi[imi ve sosyoloji oLmak üzere farklı alanların ders kapsamın-
da ve RPD çerçevesjnde ele alınması.

II. Yarıyrl

@ Eğitim Felsefesi

Felsefenin temet konuları ve sorun alanları; varlık, bıigi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; teme{

fetsefi akımtar (ideatizm, realızm, natüralizm, ampirizm, fasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk,
analitik felsefe) Ve eğitim; eğitjm felseİesi ve eğitim akmtan: Daimicilik, esasicitik, iterlemecitik,

ffii,ffi

@

@



Varotuşçu eğitim, eteştirel/radikal eğitim; İsıam dünyasında ve Bafuda baa felsefeciterin (Platon,

Aristoteles, socrates, J, Dewey, ibn-i sina, Farabi, J. -.l. Rousseau Vd.) eğitim görüşteri; insan doğa-

sı, bireysel fark[ıtıklarve eğitim; bazısiyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye'de mo-

demleşme sürecinde etkili otan düşünce aklmıan Ve eğitim; Türk eğitim sistemjnin felsefi temelteri.

@ 0ğretim Teknoloiiteri

Eğitimde bitgj teknotojileri; öğrelim 5üreciVe öğretim teknotojiLerinin sınlflandırılması; öğretim tekno-
tojiterine itişkin kuramsal yaklaşmlar; öğrenme yaktaşlmlannda yen' yöneı,amler; güncel okuryazar-
bklar; araç ve materyat olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasanmı:tematik öğretim
materyali tasarlama; atana özgü nesne ambafl oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütteri.

@ nırtü.1. İtkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (SaLtaıatın ka[dın(ması, Cumhuriyet'in itanı, Hatifetiğin katdınlması
vb); sosyal alanda yapıtan inkılaplar (Şapka inkLabı, Tekke ve zavıyeLerin kapaülması, Takvim, Saat
ve soyadl Kanunu ); eğitim Ve kültür atanlnda gerçekleştirilen ink|laptar (IeVhid-ı Tedrisat Kanunu,

Harf inkltabl, Türk Tarih ve Dit inkılabD; hukuk atanlnda yapllan inkı[ap[ar; Atatürk dönemi çok partili

hayata geçiş denemeLeri Ve tepkiler oerakkiperver Cumhuriyet Fürka'nln kuruıuşu Ve kapat!lmasl,

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

nemeleri (Seöest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen 0[ay0; Cumhuriyet
döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynaktan Ve potitlkası (izmır iktlsat Kongresi)i Atatürk dönemi
Türk dış politikasl (Nüfus Mübadetesi, Mittetıer cemiyeti'ne üyeiik, Balkan Antantl ve sadabat PaktD;

Atatürk dönemi Türk dtş poıitikasl (Montrö Boğazıa. s6zleşmesi, Hatay'tn Anavatan'a katt[ması,

Türkiye'nin diğer ütketerle olan ikili münasebetle.i); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamıve
Atatürk itkeleri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar ytlan, 1 960 ve 1 970'{i yıitarda

Türkiye, l960 sonrasl Türkiye'nin dış politikasl.

@ Yabancı Dil 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, coutd, may, must Vb.); bu zamanlarda ve kapıerde ko-
nuşma, okuma, yazma ve din(eme becerileri; sözel beceriler ([okanta Ve restoranlarda soru sorma,
yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (intemet hava durumu raporlan, yemek tariti, afiş/poster
metinleri Vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebı{rne, e-posta/davetiye yazma

vb.);dinleme beceri{eri (hava durumu raporu, yemek tarifivb.).

@ Türk Diti 2

Akademjk dil ve yaz|nln özeılikleri; akademik yazl[arda tanlm, kavram ve terimlerden yararıanma;

nesnel ve öznel anlatlm; akademik metinlerin yapls| Ve türleri (makaLe, rapor ve bitimsel özet vb.);

iddia. önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bi[imsel rapoıların ve

makateterin biçimset özettikleri; rapor yazmanln basamakları; açklama. tartlşma, metinter arasl
ilişki kurma, kaynak gösterme (atlf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oiuşturma); başlık yazma,

özet{eme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazltarda dikkal edilecek etik iikeaer; akademik metin
yazma uygulamaları.
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@ Gelişim psikotojisi I

Getişimae itgiti temel kavram ve ilkeler, geıişimi etkiteyen faktörter: kaİtsaL faktörter, çevresetfak-
törter, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud'un psiko-seksüel getişim kuramı, Erik-
son'un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget'nin bitişsel gelişim kuramı, Maslow'un kişilik gelişimi
kuramı, Levinson'un getişim kuramı, ekolojjk yaklaşım (Bronfenbrenn€r); doğum öncesi getişim,

çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişseLgetişlm, kişitik gelişimi, ahtak getişimi: ergenıik dö-
neminde bedensel getişim, ergenliğe özgü 9elişim görevleri, ergentikte bilişsel getişim, kişitik geti-

şimi, ahlak getişimi Ve psiko-sosyal gelişim.

@ Fizyotojik Psikotoji

Fizyolojik psikotojinin alanl Ve araştlrma yöntemleri; organizmanln fizyolojisi ve anatomisi, davra-
nlm mekanizmalan, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygu[ar, güdü ve güdünün firyotojik lemelteri,
iştevsel bozukIuk[ar ve bu bozuklukların nedenleri.

@ 0kullarda Rehberlik ve Psikotojik Danışnıa

RPD'ye itişkin lemet kavram ve itketeı RPD'nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve

değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma 5üreci, psikolojik danışma kuram{arı, okul danış-

manhğı modelleri (geleneksel ve getişimse{), okul danışmantığı yaklaşım[an (kriz yönelimli, iyiteşti-

rici-çare bulucu, önleyici ve ge[işimse[), gelenekset okuI danışman[ığı modelinin amacı, ilkeleri, 9e-
[enekseI okuIpsikoIojik danışmanının rolve iş[ev[eri, getişimsel okut danışmanlığı modeIinin amacı,

itkeleri ve programı (Kapsam[ı Gelişimset Rehberlik ProgramD, temeI hizmetleri/müdahale(eri ve

getişimseı okuI danışmanının rol ve işlevleri; RPD'de gelişimsel Ve önteyici yaktaşmln amacl Ve

itketeri, 9elişimsel yakLaşımda yaşam beceriLeri eğitiminin önemi, po2itif genç gelişami yaklaşİm[arl

ve önteyici yaklaşımda önleme düzeyteri (t€mel, ikinci Ve üçüncü düzey).

@ 8ğretim ilke ve Yöntemleri

0ğretim ilke Ve yöntemıeriyte itgiti temet kavram[ar; öğretim-öğrenme ilketeri, modetleri, strate-
jileri, yöntemteri ve teknikleri; öğretlmde hedef ve amaç belirleme; öğretim Ve öğrenmede içerik

seçimi Ve düzen[emesi; öğretim materyaLleri; öğretimın planlanmaslVe öğrelim plan[an; öğfetimte

ilgiti kuram ve yaklaşlm[ar; etkili okulda öğretim, öğrenme Ve öğrenmede başarı; sınlf içi öğrenme-

lerin değerlendirilmesi.
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@ Getişim Psikoloiisi 2

Yetişkintiğe geçiş (beliren yeti9kinlik); 9enç yeti9kintik döneminin temet özellik[eri, genç yetişkiniiğe

özgü gelişim görevleri, genç yetişkinlik döneminde yakın itişki kurma, genç yetişk|ntik döneminde

çalışma yaşamına uyumi orta yetişkintik döneminin temet özettikteri, orta yelişkinliğe özgü geti-

şim görevleri ve karşıtaşıtabitecek sorunlar, orta yetişkintikte bedensel getişim, orta yetişkanlikte

bitişset getişim, orta yetişkinlikte kişilik gelişimi, orta yetişkinlikte psiko-sosyat getişim; yaşfulık

döneminin temel özeltikleri, yaşlıtık dönemine özgü getişim görevıeri, yaşlll!k döneminde bedensel

getişim, yaşlıhk döneminde kişitik getişimi, yaşlıtık döneminde bitişsel ge[işim veyaşhhk döneminde

psiko-sosyaI ge[işim.

@ Öğrenme Psikolojisi

Öğrenmeyle itgiti temel kavram ve ilkeleı öğrenmeyi etkiteyen (öğrenen, öğrenme malzemesi, öğ-

renme stratejisi, öğrenme ortaml i[e ilgiti) etkenler, öğrenme kuramları (davranlşçl yaktaşım, biliş-

selyaklaşım, hümanist yaktaşlm), etki[i öğrenme yöntem ve teknikleri.

@ SosyaI Psikoloji

Sosyal psikotoji a[an| ve araştırma yöntemıeri; sosyat algt Ve 5o5yaL biliş, tutumlar Ve tutum deği-

şimine itişkin kuramsaI yaklaşımlar; sosyal davranışı etkiteyen psikotojik süreçter, sosyat etki ve

uyma, grup dinamiktefi, kişi[er arası ifişki[eı

@ Teme] İstatistik

istatistik ite ilgiti temet kavramtar, verilerin düzentenmesi, betimseı istatistik, otaslhk hesaptarl,

olasıtık dağltım[arı, parametrik Ve nonparametrik hipotez testteri, kore[asyon Ve tür{eri, basit doğ-
rusat ve çoklu regresyon analizleri, l testıeri, Varyans analizi Ve bu istatisliklerin paket programla-
nnda uygulanması.

IV. Yarry_ı]

@ Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konu5u, yöntemi ve kaynaktarl; itk Türk devıetlerinde eğitim; itk Müslüman
T{irk deVletlerinde 6ğitim;Türkiye 5etçuklutarıve AnadoIu Beylikterinde eğitam; 0smanIl Devleti'n-
de eğitim| İlk yeniLeşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 1 3- l8. yü2yttarda osman[ı coğrafyası
dlşlndaki Türk devletlerinde eğitim; 05man! D€V[eti'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareketleri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminjn kuruluşu; geleneksel eğitimin
yeniden düzentenmesi; l9-20. yüzyıttarda Avrasya'daki diğer Türk d€vlet ve toplutuktarında eği-
tim; mi[[i mücadele döneminde eğitim; Türkiye cumhuriyeti'nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin

ü
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@ Eğitimde Araşıırma Yönıemteri

Araştl.ma yöntemleriyle itgiLi temel kavramlar ve ilkeleİ; araştlrma süreci (sorunu fark etme, prob-

lemi Ve örneklemi be[iı[eme, veri toptama Ve analizi, sonuçları yorumlama); Veri toptama araçla-
flnln genelözellikleri; verilerin ana[iziVe değerıendirilmesi; makale, tez Ve Veritabanlarına erişim;
araştırma modelieri ve türleri; bi[imsel araşhrmala.da teme[ paradigmalar; niceIve nitel araştİrma

desenleri; nitel araşttfmada ömekLem, Veri topıama, VeriLerin analizi; niteI araşhrmada geçerlik ve
güVen[ik; maka[e ya da tez jnceleme, değerlendirme ve sunma; araşİrma ilkelerine ve etiğine uy-
gun araşİrma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araşt|rmas|.

@ Topluma Hizmet Uyçulamaları

Toplum, topLuma hizmet uygulamalaı Ve sosyal sorum[uluk kavramları; toptumsalVe kültürel de-

ğerler yönünden sosyaI sorumiutuk proje{eri; güncel topLumsat sorunları beIirleme; betirlenen top-
[umsaL sorun[ann çözümüne yönetik projelea haztrlama; bireysel Ve grup olarak sosyal sorumtutuk
projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuru[uşlarda sosyaI sorumtuluk projeterine

katı[ma; panel, konferans, kongıe, sempozyum 9ibi bilimsel etkintikLere izteyici, konuşmacıya da

düzenleyici olarak katltma; sosya{ sorum[uluk projelerinin sonuç[annı değer[endirme.

@ Kişitik Kuramtarı

Kişitikte itgiti temel kavramlar, kişiliğin geiişimi, uyum Ve ruh sağlığı; kişitik kuramtannın özellikteri
ve karşı[aştınlması, kişilik kuramlarının alan uygu[amatan i[e iIişkilendiritmesi.

Yaşam Dönem[eri ve Uyum Sorunları

Normallik, anormaltik kavramlannın değişik bakış açılan ile ele abnması, tanıtama sistemlerive tant-

lama siStemterinde uyum bozukluğu kriterleri, uyum bozukluktarınln tanılanmaslnda ayncl tanl krı
ıerleri (travma sonrası stres bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluklarından aynlan
yön[eri), uyum bozukluklannın yaş dönemterine göre eLe ahnmasInln nedenteri, uyum bozuk[uklarında

koruyucu faktörter ve risk faktörLeri; ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergentik dönemi,

genç yetişkintik dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlıtık dönemi uyum bozukluklan ve bunlarta başa çk-
ma.

@ Karakter ve Değer Eğitimi

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

ve eğitimi; karakter gelişıminde Ve eğitiminde ai[e, çevre ve okul; değerlerin tanlmlve sınıflandınlması;

değerlerin kaynaklan ve bireyset, toplumsal, küttüret. dini, ahlaki temellefl; karakter ve değer eğitimi
yakLagm Ve uyguLamaıan; karakter Ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birtakte yaşama

1şffi

temel{eri, yaplsl, kuruluşu ve ge{işimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2l.
yüzyllda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefleı dit ve alfabe birtiği, ortak tarih yazma çatışma[arı.



küttürü; eğitim felsefesi ve hedefle[i yönünden kafakter Ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde
öğretim yöntem[eri Ve teknikleri; modem ve çok kültürtü toplumlarda değerler krıziVe eğitim; insa-
ni-kültüret kaLktnma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür ta.ihinden değer eğitimiyte iıgiti

örnekteç 1tirkiye'de değerler eğitimi uyguıamalaı Ve aTaştırma[an; karakter ve değer eğitiminde rol

modeIolarak öğretmen.

Görüşme, anket, bitgi topLama fişleri, işaretteme listeleri, zaman cetveti, otobiyografı 9ibı test dlşl
kendini anlatma teknikteri ite göztem, derecelendirme ötçeği, sosyometri, kim bu 9ibi gözlemset
teknikler ve vaka incetemesi, vaka kaydı gibi durumsal testle.in geliştirilmesi, uygu[anmasl, geçer-
tik ve güvenirtikte itgili çalışmalarının yapıtması.

V. Yarıyıl

@ Eğitimde ölçme ve Değertendirme

Eğitimde öıçme ve değerlendirmenin yeri Ve önemi; ötçme Ve değertendirmeyle itgiti temeı kav-
ramtar; ölçme araçtanntn psikometrik (geçertik, 9üvenirtik, kullanlştılık) özetlikleri; başarü test[eri

geliştirme ve uygutama; test sonuçlann|n yorumlanması ve geri bi[dirim verme; test ve madde pu-

anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

@ rırı. Eğitim Sistemi ve Oku[ Yönetimi

Eğitim 5istem[erinin oluşumu ve Türk eğitim 5isteminin yaplsl; Türk eğitim 5istemini düzenleyen

temel yasalar; Mitti Eğiıim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dlşü örgütü; Türk eğitim sisteminde

öğretim kademeleri; Türk eğitim sisİeminde insan gücü, fiziki, teknotojik Ve finansal kaynaklar;
Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri Ve süreçleri; sosyal
bir sistem ve örgüt olarak oku[; insan kaynağtnln y6netimi; öğrenci öz[ük işleri; eğitim ve öğretimle
itgiti işieri okut işletmeciliğiyte ilgiti işter; okul, çevre, toplum ve aiie jlişkileri; Türk eğitim sistemi ve

okutta itgiii güncel tartışma ve yönelimler

@ Davranış Bozukluk[arı't

Çocukluk ve ergentak dönemlerinde görülen davranış bozukluktannın nedenleri, sınıflandırılması,

tanl ölçütleri ve DsM V tanü ötçütlerine göre çocuk ve ergenlerde gdrüten davranış bozuk[ukluları,

müdahale yöntemlerı ve ktinık gözlem.

9
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@ Psikolojik Test[er

Psikolojik tesllere itişkin temeI kavram Ve itketer, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek Ve

kişilik testteri, ilgi envanterleri, bazt test ve envanterlerin uygulanmasıve değerLendirilmesi.

@ Psikolojik Danışma İlke ve Teknikteri

Psikolojik dan!şma süreci Ve evreteri, psikolojik danlşma sürecinde terapötik koşullar ile temel Ve

ileri psikolojik danışma becerilerinin öneminive işlevini kavrama, terapötik koşu[[an oluşturabilme
ve psikolojik danışma iıişkisi kurabitme; temel psiko[ojik danışma becerilerini kultanabitme, ele alı-
nan konular ile ilgiti örnek uygulamalar.

@ Psikotojik Danışma Kuramtarı

Ana akım psikolojik danışma kuramtarı, bu kuramtarln temetini oluşturan kavram, ilke Ve teknikler;
ana akım psiko[ojik danlşma kuram[an çerçevesinde danışan sorun[arınl değerlendirme Ve kavram-
{aştırmaya ifişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

@ MesIeki Rehber[ik

Mesleki rehberlİk ve kariyer danışmanlığı ile i[gili temel kavram ve ilkeler; kariyer gelişim sürecini
etkiteyen psikoiojik faktörıer, kariyer gelişim sürecini etkileyen diğef İaktörlef, kariyer danışmanlı-

ğında psikodinamik ve gelişimset yaklaşım[aç Türkiye'de Mesteki Rehbertik ve Kariyer Dan§man-
tığı.

VI. Yarr}üıl

@ Eğitirnde Atıi6k ve §tik

Ah6k ve etikte iLgili lemeI kavramlar ve teori[er; etik i[ke, etik kural, iş ve meslek ahlak/etiği; sos-
yat, küitüreı, ahlaki, etik yönteriyle öğretmentik mesLeği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim,
öğrenme ve değer[endi.me süıecinde etik itkeıer; eğitim paydaştanyla (işVerenler/yöneticileı mes-
tektaşlaç veliler, meslek kurutuş[arl ve toplumta) iLişkilerde etik ilketer; eğitim/okut yöneticileri, Ve-

liler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dlşl davranıştar; Türkiye'de
kamu yöneıimi, eğitim ve öğretmenlerle itgiıi €tik düzentemeıer; okulda ve eğitimde etik dlş! dav-
ranışlaı etik ikilemle( sorunlar ve çözüm yotları; okulda ahlaVetik eğitimi ve etik kuru[lar; ahlaki/
etik bir lider otarak okut müdürü Ve öğretmen.

@ 5ınıf yönetimi

Snf yönetimjyte it9i[i temel kavram[ar; sınıfın fizikse{, sosyal ve psikolojik boyuttan; sınf kura[ları
ve sınıfta disiplin; slnif disiplini ve yönetimiyte jtgiıi modetter; 5lnfta öğrenci davran§lannln yönetimi,

Tffi:;.Tffi
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§nıfta itetişim Ve etkiteşim süreci; 9nfta 6ğıencj motivasyonu; slnlfta zaman yönetimi; slnlfta bir

öğretim tideri otarak öğretmeni öğretmen-Ve[i görüşmelerınin yönetimi; olumtu slnlf ve öğrenme

ikliminin oluşturulması; okul kademeteü-ine 9öre slnlf yönetimiyt6 ilgiti örnek olaylar

@ Davranış Bozuktuktarı 2

Farklı kuramlara göre davranlş bozukluklarlnln tanİmü Ve nedenleri; klasik sınıflandlrma ve DsM V

tanı ötçütleri, DsM V taru ötçütlerine göre erişkinlerde görüten davranış bozukluk[uları, müdahale
yontem[eri Ve klinik gözlem.

@ Psikotojik Danışma Beceri[eri

Psikolojik dantşma sürecinde oturumLarı yöneime, danışan 50runtannl değerlendirme Ve kavram-
laşt|rma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma becerilerini kuLlanma. strateji belirleme ve mü-
dahale seçme, sonl,andırma ve izleme konu[arında gerekli olan bilgi ve beceriler, ele alınan konular
ite itgili uygulamatar.

@ Grupta Psikotojik Danışma

Grupta psikotojik danlşmayla itgili temelkavram ve ilketer; grupla psikoıojik danlşma süreci; grupla
psikolojik danışma beceri ve teknikteri, grubun evreleri, faıkL sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik
grup[ar.

@ Mesleki Rehberlik Uygu[aması

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında kutlanılan ölçme araçtarını uygulama ve değerlendir-
me; kariyer getişim programları hazırlama ve uygulama; bireyle ve grupta kariyer psikotojik danüş-

manlığı yapma.

@ Manevi Danışman[ık

Manevi danışmantıkla itgili temel kavram Ve ilke{er; maneviyat, ahlak, psikotojik danışma ve psi-
koterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışman[ık, din ve maneviyat|n evrensel de-

ğerleri; inanç, ahfak ve kimlik 9e[işimi; manevi danışmanlığın dlni (teotojik), fe[sefi, sosyotojik ve
psikolojik temeıleri; tek tanrl{ı dinterde ve doğu dinlerinde yardım i[işkiteri; manevi danışmanlık
bağlamında yas, duygusal düzen[eme, bilinçli farkındatık, iyioluş, diğergamiık, afiedacilik, direnç,
otantiktik; manevi ötçümıeme vd. kavram[ar; manevi dan|şman[lkta etik.

Sod(an
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\iII. Yarıyğ

t}kuLLşnda ili}ü Uygu{arnaları 'l

okul öncesi. itkoku[, ortaokut Ve tiselerdeki eğitse[, mesleki Ve kişiseysosyal RPO etkintjklerinin
incelenmesi, İest Ve test dışl lekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitti konularda grup reh-
berIiği programlannın 9eliştirile.ek uygu{anmasl.

*f,El Ozcl Eöılim vc Kavnasiırrna

Özel eğiıimte ilgiti temel kavramlar; özeteğitimin ilkeleri ve tarihset geİişimi; özeteğitimle it9iliya-
sal düzenlemeter; özei eğitimde tanl Ve değerlendirmei öğretirnin bireys€lteşti.ilm€si; kaynaşürma

ve destek özel eğıtim hizmetteri; ailenin eğitime katlıml ve aileyle işbirtiği; farktı yetersizlik ve ye-

tenek gruplarının özetlikleri; farklı grupLara yönetik eğitim yaklaşlmlafl ve öğretim straiejileri; sınıf
yönetiminde etkili st.atejiler Ve davranlş yönetimi.

@ Aile Danışrnantığı

Aile danışmanlığında teme{ kavramlar ve ilke[eı sistemik aite yapısı, fonksiyonel-fonksiyonel ol-
mayan aile yapısı, aile yaşam döngüsü, aile danışmanlığı kuramları ve bu kuramların aiie danış-

mantığına yansıma[arı; aile danışma sürecinin evreleri, evli[ik ve boşanma, boşanmanın çocuklar
üzerindeki etkisi.

@ Mestek Etiği vğ Yasal Konutar

RPD atanındaki etik itkeief ve genel uygulama standart[an; mesleki etiğe uygun karar verme; danı-

şan haklafl ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlaı

@ RPD'de Program Ge[işiirrııe

Eğitimde program geliştirme, temel kavramtaı model[er; okui RPD programtarı ile ilişkisi, okul
RPD programLarlnln tarihçesi Ve okul RPD progfam modelleri, okul RPD programlarınln planlanma-

sl, okul RPD programlarının tasar{anmaslVe program etkjnıikleri (hizmetter); okul RPD progıam[a-

ıının uygu[anmasıve değerlendiritmesi; psiko,eğitim prog.amlar!nın geiiştirilme5i ve uygu[anması.

@ Bireyle Psiko[ojik Danışma Uygulaması i

Süpervizyon attında psikotojik danışma becerive teknjklerini kultanarak bireyle psikotojik dan§ma
yapma.

1§:W
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VIII. Yarı}ü1_1

Okultaıda RPD Uygulamaları 2

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitseL, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin
incelenmesi, test ve test dlşi tekniklerin uyguLanmasl ve yorumlanmasl; çeşitli konutarda grup reh-
b€rliği program{arınln geliştirilerek uygulanma5l.

@ Çocuk Hukuku

Çocuğun korunması kavraml, çocuk hukukunun konusu Ve özeıtikteri, çocuk haktan kavramı, dünya
hukukunda çocuk haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası anlaşmalarda çocuk haktarı, Birleşmiş
Mittetter Çocuk Haktarı Sözleşmesi'nin temel ilkeleri, liirk Hukuk Sistemi'nde çocuk ve hukuki du-
rumu, kamu hukukunda çocuğun korunmag, özet çocuk hukuku, sosyal yardlm ve güventık, eğitim
ve iş hukukunda çocuğun ele atınması, psikolojik danışmanların çocuk haklarını koruma görevlefi,
yasal süreci devam eden çocuktarla i[giti psiko{ojik danışmanların rol ve işlevleri.

@ Travma Sonrası Psikotojik Danışma

Travmantn tanlml, kapsam ve türleri (doğaIafetler, insan etiyle yaratl[m§ travmala( vekateten travma,
ikincit travma vb.); trdvma sonrasında çocuktar, ergenter ve yetişkin{erde görülebıten tepkiler ve bun-
lan etkileyen etmenleç travma yaşantlsmın bireysel, aitevive toptumsal sonuçlan. travmanln neden
olduğu olası psikolojik bozukluklar (travma sonrasl stres bozukluğu, aku,ı 5tres bozuktuğu vb.); trav-
manın insanlarda yol açtlğı oıumsuz etkileri önlemeye yönelik yaklaşımlar ve müdahale yöntemleri;

travmayta itişkiti yürütülen devlet politikalan ve travma mağduru ite çabşrken dikkate allnacak hukuki
temeıler, travmaya maruz ka[mış kişilerle çatışacak psikotojik danlşmann nitetikleri Ve yeterlitikleri.

@ Rehberlik ve Psikotojik Danışma Semineri

Öğrenciterin itgive ihtiyaçlarına göre RPD aLanından seçtikleri konu[arda kapsamtı projeler hazırla-
malan ve sunmalan.

@ Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

Süpervizyon a[tında belirti bir psikotojik dan§ma yaktaşım/modeli çerçevesinde psikotojik danışma

beceri, teknik ve müdahaıeterini kullanarak bireyle psikolojik danlşma yapma.
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Açık ve Uzaktan Oğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Tür-
kiye'de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rot[eri; uzaktan eğitimde
kullanılan teknoloji[er; açık Ve uzaktan eğitimin yönetamj; ğçlk ve uzaktan öğrenmede slnf yönetimi
Ve bileşenieri; açlk eğitim kaynaklafl Ve dünyadaki eğitimter; kittesel açlk çevrimiçi dersler; kişisel-
ıeştiri[miş öğrenme ortamlan;açlk Ve uzaktan eğitimte iıgiti sorun[ar Ve bunlarln çözümü;öğretmen
yeliştirmede açlk Ve uzaktan eğitim uygulama[arı; açık ve uzakıan eğjtimde bireyset öğreİim ma-
teryali geliştirme Ve öğrenci destek hizmetleri; farktı öğrenme durumlan için öğretim slratejiıeranin
belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştlrma ve değerlendirme.

Çocuk Psikolo.jisi

Çocuk psikotojisinin temeI kavramlarü, tarihçesi Ve yöntemleri; doğum öncesi getişim; bebektik dö-
nemigetişim alanl'arıve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alan{an ve özelıikıeri;son çocukluk
dönemi gelışim atanlan ve iizelLikleri; aile yapısı içinde çocuk; okut sistemi içinde çocuk; çocukluk
dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocukLar.

Dikkat ik5ikliği vo Hipğraktiyite 9ozukluğıı

Dikkat eksiktiği ve hiperaktivite bozuk[uğunun (DEHB) tanım! ve özeltikleri; DEHB'nin temet betir-
titeri (dikkat eksikLiği, aşırı hareketli[ik ve dürtüseltik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal
ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktör(eri; DEHB
tipteri; DEHB otan çocuklara yaklaşım biçımleri; DEHB olan öğrencilerin yöntendiri[mesi; DEHB olan

çocukların eğitimii okut-aile i§birliğinin 5ağlanması.

Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramlan; yönetim hukukunun kaynaklan; yönetimde haklar
ve görevler; Çocuk Hakları Söz[eşmesi ve İnsan Haklan Beyannamesiı öğretmenlerin idarive yargısal

deneıimi; ]iirk Eğitim sjstemini kuran ve düzenleyen t€metyasatar; eğitim paydaştannın görev, hak
ve sorumlu[ukları.

Eğitim Antropoloiis;

Antropotojinin konusu, temel kavramlarl, tarihçesiVe yöntemi; sosyaa-küttürei antropolojide temet
yaklaşımlar; antropotojik yönden eğitim Ve eğitim antfopolojisinin temel kavramları: Küttüı kül-
türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşlt küttür, ortak küttür vd,; eğitimin kültüreltemet-
leri ve işlevleri; küttürler arası iarklı[aşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak oku[, okuI
kültürleri Ve etnografiteri: medya, kitle iletişim araçlarl, Popüıer kültür ve eğitim; küreselleşme,
küttüret etkiteşim, kü[türel okuryazar!k Ve eğitim; Türk kütlür ve medeniyet iarihinde sözlü ve yazılı

edebi eserlerde eğitim;Türk ai[e yapslnda ebeveyn ve çocuklann rotleri.

Seİkan
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Eğitim Tarihi

Antik dön€md€ (Eski Mlslr, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan Ve Roma uygartıkların-
da) eğitim; Orta Çağ Ve Yeni Çağda Doğu. Batl ve islam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform,

.Aydlntanma Hareketleri Ve eğitim; Endüsiri Çağı ve Modern oönemde eğitim; islam kütlür Ve me-
deniyetinin Batl medenayeti i{e ilişkileri; mitti/utus devtetlerin doğmag Ve milt? eğitim sistemlerinin
gelişmesi; post-modern toplum tart|şmatan Ve eğitim;Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişim[er ve dönüşümler.

Eğiİimd€ Drama

Drama Ve yaratlcl dramanln temet kavramtarı (drama, yaratıcı[lk, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojisi, ilelişim-etkileşim, rol oynama, doğaçtama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,
pandomim Vb.);yaratıcl dramanln aşamaLarı, boyuttarıve öğeLeri; roloynama Ve doğaçtama;yara-
tlcl dramanln tarihçesi; toplumsal o{aylar Ve yaratıcl drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama
basamak[an; eğitimde dramada yarartanl[abilecek kaynak[ar; yaratıcı drama ders ptanının hazırtan-
masıve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyaI gelişame katkısı.

Eğitirrıde Program Dışı §tkinlikler

Eğitimde İormaIprogram ve program dışl etkintikler/ örtük program kavramları; örtük Programla
i19iti yaktaşlmtar; bitişsel ve duyuşsat atan öğrenmeleri Ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okui;

okulda program dışı etkinlikler otarak okul törenleri; okulda sosyat, küttüret, sportif ve sanatsal et-
kin[ikterin önemi ve yönetimi; değer(er eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerter eğitimi
açısından program dlşl (anma. kutlama, buluşma, mezuniyet Vd,) etkinlikLeı

Eğitimde Program Geliştirme

Program getiştirmeyle ilgili temet kavramtar; program gelişlirmenin teorık temetteri; program tür-
leri; öğretim programlarının felseia, sosyat, tarih?, psikotojik ve ekonomik temelteri; program 9e-
tiştirme ve öğretim programlarınln özellikıeri; program geliştirmenin aşamaları; programln temel
öğeleri (hedef, içerik, 5üı-eç, değertendirme) Ve öğeler araslndaki iiişkiler; hedeflerin sınıflandırıtma-
9 ve programın öğeleriyte itişkisi; içerik düzenleme yaklaşmlan; eğitim ihtiyaçlannın belirlenmesi;
program getiştirme süreci ve modelleri; eğitim programltasarım yaklaşlmları; program değerten-
dirme modelleri; program okur-yazartüğl; öğretim programlarının getiştiritmesinde öğretme[erin
görev Ve 50rumlu[uklarl; MEB öğretam programlannln özellikıeri; öğretim programlarının uygu[an-

ması; dünyada ve Türkiye'de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelim[er.

Eğitimde Proje Hazırtama

Proje kavram|ve pro]e türleri; öğretim programtan Ve proje tabantı öğrenme; okullarda proje prog-

ramlan (TÜBiTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; liteİatür taraması; projede mantlksat

çerçeve; p[ojenin plan[anması ve yönetimi; projede bi[imseL yöntemin uygulanması; proje raporu

hazırlama ve gelişlirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değe.lendirmeve iyiörneklerin ince-

lenmesi; proje sunum[an, posİer Ve brogür tasarlama teknikıeri.
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Eteştirel ve Analitik Düşünme

Temel kavramlar ve tan|m[ar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri Ve düşünmenin
gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; astemti düşünme ve özel[ikleri; istemli düşün-

menin yijntemıeri; eleştiret Ve anaıitik düşünme; eleştireIVe anatitik düşünmenin temel özellikteri

Ve kriterleri, eleştirel ve analilik düşünmenin aşamalafl; e{eştireLVe analitik düşünmeyj etkileyen

faktörter; eleştireL Ve analjtik düşünmenin kapsaml; eleştirel Ve anatitik okuma; eleştirel Ve analitik

dinıeme; e|eştireı Ve analitik yazma.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

HastanedĞ yatan çocukları yaş 9ruplarına göre gelişim özetlikleri, iLgi Ve ihtiyaçlan, ruhsal durum[a-

n; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkiLeşimi hastaneye hazrlayrcı eğitim, teşhis, ıedavi

ve ameliyata hazlriama; hastanede yatan çocukıara yönelak oyun, müzik, sanat, drama, matematik,

hik6ye vb. etkinlik ptanı hazırlama ve uygutama; hastane okulları jıe öıümcül hastatüğı otan çocuklaı
aileleri ve personel aragndaki etkileşim.

Kapsayıcı Eğitim

x 16

Kapsayıcı[ık ve kapsayıcı[ığın içeriği; kapsaylcı eğitim: tanlml, }çeriği ve önemi; kapsayıü eğitimin

hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararasl mevzuat; kapsaycl eğitimde yaklaşım ve standart[ar;

kapsayrct eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıct öğretlm programl Ve materyalleri; kapsaylcı eğıtamde

tutum Ve değerLer; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırtama; kapsayıcl

eğitim uygulamaıarl: öğrencileİi farkhlaşt|ran öze{likteı etkili iletişim, ku[[anılan dit, psiko-sosyal

destek, öğretimi İaıklılaştırma ve örnekleı yönlemleı Ve teknikler, öğretimi ptantama. ders mater-
yallerinde kapsayıcıtık ve kapsaylq etkinliklerin seçimi; der5 tasarlama uygulamaLarı.

Karşı[aşıı"nıa{ı Eğitim

Karşılaştırma[ı eğitimin tanlml, kapsamı, tarihçesi; karşlaştürmatl eğitimde yöntem Ve araştlrma;

farktl ütketerin eğitim 5istemlerinin yapı, işleyiş, okuI kademeleri, insan kaynaklan, eğitimin fınans-

manl, eğitimde iizelleşme, eğitimde potitika oluşturma, planlama ve uygulama yönterinden kar-

ş|[aşt|nlmasl; farktı ülketerde eğitimde cinsiyet, sosyat adalet ve eşitlik; farklı ütketerde eğitimde

reform ve yenaleşme girişımteri; İarkLı ülkeLerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticlsi yetiştirme sis-
temleri; eğitimde küresetleşme ve uluslararasılaşma; eğitimte ilgili uluslararası slnavtar, kurumlar
ve kurutuşlar.

Mikro Öğretim

Etkili öğretam Ve öğrenmeyte itgili temeI kavramlar ve ilketer; öğretmenıerjn mesleki yeterlik, tu-

tum, rot Ve davranlşlan; ders planı hazlrlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararlan ve sı-

nırfulık[an; konuya uygun aktif öğaenme etkinlikte.i hazırlama; sınıfta örnek ders an[atma uygula-

maları; ders sunumlannln videoya kaydeditmesi; kay(lafdan yararlanarak dersin değerlendirilmesi;

hazrlanan etkinliklerin Ve ders antatlmlannln ge[iştirilmesi"
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Müze Eğiıim;

Müzenin tanlmı Ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze Ve müze eğjtimi; müze türleri; Türk mü-
zeci(iğinin getişimi; dünyada müzecitiğin tarihine genet bir baklş; müze, sanat, kü[tür Ve uygar!k
ilişkisi; müze Ve sanat eğitimi; müze Ve top[umi müZelerin tarih bilincine katkısı; larihi eserlere
sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecilik,

0ku1 Dışı Oğrenrne Oüamları

okut dlşı eğitim Ve öğrenme kavram[arı; okul dışı öğrenmenin kapsaml ve önemi; okul d|şt ortam-
tarda öğretim; okuLdışı öğrenme ortamlanna uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje taban! öğ-
renme, isıasyon tekniği Yb.) Ve iiğretim materyalleri; okut dışı öğrenme ortamlan (müzeler, bilam

merkez[eri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçe[eri. planetaryum[ar, sanayi kurutuş[arı, mi1['i park[ar,

bitim şentikleri, bi{im kamplafl, doğat ortamlar vb.); okuI dışı öğrenme atan ve ortam[annln gelişti-
ri[mesi; okuldlş öğrenme etkintiklerinin pıanlanmasl, uygu[anması Ve değerlendirilmesj.

0ğrenme Güçtüğü

Öğrenme güçtüğünün tanlmı, özettikleraVe sınıflandırıLması: Eğitset, psikotojik, hbbi etmenıer; yay-
gınhk ve görütme sıklığı; öğrenme 9üçtüğünün neden[eri; erken müdahate; müdahateye tepki mo-
deli; tarama/tanılama: tıbbi, getişimsel ve eğitseltarama/lanılama;akademik ve akademik olmayan
özetlikler; ekip ve işbirtiği; eğitim-öğretim ortamlan; bitimseL dayanağı olan uygulamalar; okuma,
yazma ve matematik beceri[erini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Bireysel[eşıjrme kav.aml Ve eğitimdeki önemi; bireysetleştirme için yaplImasl gerekenLer: müfreda-
ta daya[ı değerlendirme. kaba d€ğerlendirme, ölçıjt bağlmılölçme aracıhazırlama, değerlendirmede
uyutmas|9ereken kurallar; uzun dönemtive klsa dönemti öğretim amaçları belirieme; kaynaştırma/
büİünteştirme için sınıf ve okuLlarda yapılabi[ecek düzenlemeter; öğretlmi uyartama; kaynaştlrma/
bütün[eştirme sınlflannda bireyseıleştirme Ve uyarlama örnekleri.

§ürdürütebilir Kalkınnıa ve Eğitin,ı

sürdürütebitirtik kavramı ve kut{anım atanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürüle-
bi[irljk; toplumsal değişme bağlamlnda sürdürütebilirtik; eğitim Ve sürdürülebi[irlik; insanllğın ge-

leceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre
soruntarı ve sürdürütebitirlik; doğayLa uyum içerinde süfdürülebilir top[um; nüıus, ekonomik sis-
tem ve doğal çevre; leknolojik gelişmeter, 1üketim ahşkan{üktan ye çeVTe; 5o5yat sorumLutuk ça!ş-
maları, somut ve somut olmayan kü[türel miras yönünden sürdürütebilirlik; insan-doğa iıişki{erinan

sürdürütebitırlik eksenande yeniden düşünü[mesa.

Yeiişkin Eğitiıııi ve l-iğyai Boyu üğrenrne
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timi, yaygln eğitim, meslekieğitim Vd.); Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihset gelişimi; yetişkjn eği-

timiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yelişkinter ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

ve tarihset gelişim; Türk eğitim sistemjnde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
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Bağım[ı[ık ve Bağımlı[ıkta Mücadele

Temel kavramtar ve tanlmlar; bağlm!!k türleri (madde bağlmhlığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağım-

tltlğtn nedenleri; kişiyi madde bağlmlılığı sürecjne hazırLayan ai[e, akran grubu ve toplumsaL bağlam-

da risk etmenlerii bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hiz-

meiin rolü; bağım[ı[ık ile ilgi[i mode[[er; bağımtılığı önteme çabası; bağım[ıiığın sonuçları; bağımlıtık

ile mücadelede ulusal potiıika Ve 5traıeji yöntemleri; yeniden uyum 5üreci.

Bes[enme ve Sağlık

Doğal ve sağLkl bestenme; obezite iıe mücadele; glda katkı maddeıeri; sağhkll yaşam ve egzersiz;

büyüme Ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımtıtıkLa mücadefe (tütün, alkol, madde bağlmhllğ|

Vb.); trafik, afet ve ilkyardtm.

Bilim Tarihi ve Felsefasi

Bilim, felsefe, bitimsel yöntem;Antik Yunan, 0rtaçağ AVrupasl, skolastik fe{sefe Ve bilim; isıam kdl-

tü. coğrafyas|nda bilim ve felsefe; Mezopolamya'da bilim; Rönesans Avrupası'nda bi[im ve felsefe;

aydınlanma çağında bilim ve fetsefe; bitimterin sınıflandırı[ması; bitim, bitimcitik (bitimizm), ideotoji,

etik ve din ilişkileri; bitim ve paradigma[ar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirmincive yirmi

birinci yüzyıtlarda bitim eleştirileri.

Bitim ve Araştırma Etiği

Bitim, bil.imin doğası, getişimive bjlimset araştlrma;etik kavramıve etik teorileri; araştlrma Ve yayln

etiği; araştırma sürecinde etik d|şı davranlşbı ve etik ihlalleri; yazartk ve telifle iı9iti etik soruntar;

tarafu yayın, editörtük, hakem{ik ve etik; yayn etiği ve yayn sürecinde etik dışı davranışlar; araş-
tırma Ve yayln etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kuru[lar; etik ihtallerin tespilinde izlenecek yol[ar; sık
göİüıen araştırma, yayln etiği ihtalleriVe bunlarl önlemeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve Girişirncilik

Ekonomi biliminin temet kavramlan ve ekonomik sistemler; işLetme ve iştetme yönetiminin temel

kavramlan; iş|etmenin kuru[uşu, amaç[arl Ve hukuki yaplsl; işletmelerde yönetim süreçleriVe işlev-

leri; insan kaynaklan ve diğer kaynakların yönetimi; gırişimci ve girişimci[ik kavram[arl, girişimcitik-

te başan faktörleri; girjşimcitik küllürü, girişimci[ik süreci ve girişimcilik türteri; kariyer plantama,

özgün fikirter, sıra d§l örnekıer; Türk Pateni Ve Marka Kurumu; slnai Mülkiyet Kanunu; küçük ve

orta boyut[u işletme{er; küçük işletmeıerde yönetim 5üreçleri Ve iştevleri; iş fikri getiştirme, yenilik

ve inovasyon, iş ptanlyapma, iş plan|nın öğeleri, yazıtması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda
gjrişimciıikle itgiti bir proje hazlrlama.
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GetenekseI Türk E[ 5analları

GeleneksetTİrk sanattarıyta itgili terim ve kavramlari ge[eneksel Türk sanattaflnln önemi; birey,

toplum Ve ülke ekonomisine katkıtarı; GetenekseI Türk sanattarın|n tarihi gelışimi (Huntar, Gök-

türkLer, uygurtar, selçuklular, Beytikter ve 0smaniı Dönemi); Ahitik ve Lonca Teşki[atı; Cumhuri-

yet dönemiTürk sanatlanyla itgili kurum Ve kuru[uş[ar; gelenekseI sanattann hammadde ve yapım

teknikterine göre sınıflandırı[ması; geleneksel dokuma (halı-kitim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,

cam (Vitray, zücaciye, boncuk Vb.) sanat[arı; metat (demir, baklr, gümüş Ve atttn vb.) sanattan; ağaç
(kündekari, oyma ve sedeİ kakma) sanattarı; çiniseramik ve taş işlemecitiği sanatlan; geleneksel

Türk sanatlar!nln eğitimi, üretimi ve pazarlanmasl.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının tür{eri; demokrasi anlayşlan, ilkeleri, yak-

laşımlan ve insan haklarl; demokrasi eğitimive demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan

hakkı o[arak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokuIeğitim programıve demokrasi

eğitimi: orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okut

ve slnlf orlaml.

insan ilişkileri ve iletişim

insanlar ara§ itişkilerin tanlmtve s|n|flandınlmas; insantar arasl i(işkilerle itgili kuramsal yak[aşm-
lar (psikanaLitik, bağtanma, çağdaş teoriLer); kişılerarasl ilişkilerte ilgiti kuramsal yaklaşmlar (sos-

yat, psikotojik, bilişsel kuramtar); gelişimsel süreç otarak kişiterarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk
dönemteri, ergenlak Ve yelişkintik dönemleri); insanlar arası ilişkiıerde etkiti olan faktörler; cinsiyet,
cinsiyet ro[[erive kişaleraras| ali5kiler; kişilerarası itişki{erde kendini uyarlama ve kendini açma; ite-

tişim Ve itetişim hatalarıi etki[i iletişim becerileri; kişileraıası problem[er, çatlşmave çahşma çözüm
yaktaşm{ar|; küttürler aras! farkılaşma yönünden insan i[işkileri.

Kariyer Planlama ve Geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamalan; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluş-
turulmasü; kariyer planlama modeli, itgiLj öğretmenlik a[anıannda kariyer seçenekteri; özgeçmiş
hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatıve örnekleri, CV hazırLamada dikkat edilecek noktalar;
kapak yazıları, tan(lm mektuplafl, iş 9örüşmesi, amaçlan, yöntem Ve türteri, görüşmeye haarbk
Ve görüşme aşama{arı; görüşmelerde karşılaşabilecek durum[ar; soru tipteı-i, vücut dili-bedensel
işaretIer.

kültür ve Dit

Dit Ve külıürle ıtgiti temel kavramlar; kültürun kaynaktafl Ve öğeleri; sözlü ve yazıh kültür; maddi
ve manevi kü[tüf; bireyseIve toplumsal açLardan küatür; birleştirici ve aynştlnq otarak kültür; kül-
türlenme, küttürleşme, kü{türel yaytma ve uyum; bilişsel, sembotik, yap§alişlevsel yaklaşımlar
açlslndan kültür; sembotler sistemi otarak diL bireysel açıdan ditve dil edinimi; dilin insan bilincine
etkisi; kültür, di[, biliş ve rea[ite arastndaki ili§ki; ditin biıgiyj ve kültürü taşlma, toptumsal itişki ve
iletişim kurma jştevi; ditve küttürün geljşimive aktarımı; utusalkimlik ve dit;kültürve ditdekideğiş-
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melerin dinamikleri; küttür ve dildeki değişmeterin karşllıktı etklleşimi tartlşmalarl; mitıi küttürter;

küreselieşme, çok ditiitik ve çok kütlüıtüti.ik.

Medya 0kuryazarlığı

Bilgi okuryazart|ğı; internet ve sosyaL medyanln biLinçti kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin_

deki etkileri; bitgi yayma ve yanlltma gücü; haber yayma gücü; medya ve atgl yönetimi; medya ve

internete yiinelik hukuki haktar ve sorumluluktar; tetif hakk; kişiiik hakkı; bilgi giziitiği; gizlitik ihtati;

medyada ditkuttanımt; haberterin değeriVe nitetik anaiizi;popüler küttür; medyada kadın ve eıkek

rotteri; tükeİim kü[türü ve reklam[ar; medyada stereotipleştirme.

Mes[eki İngilizce

Temel ingitizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri i{e it9ila temel kavram-

lar; temet eğitim ve ortaöğretimte iLgiti temel kavram[ar; eğitim bilimteri ile ilgili temel kavram-

lar; öğrenci-ebeveyrı-öğretmen araslnda diyatog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinteme ve

antama teknikteri (youtube, teachertube, tedx konuşmalafl vd.); profesyonet getişim amaçh sözel

beceriter (ke{ime bitgisi, kallplar vd.); yazma beceriteri (diıekçe yazma, rapor hazırlama, ry otuşıur-

ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd,); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak

yaıtl metinleri okuma vb.); ilgiti öğretmenLik alan|nda çeviri çallşmatarl.

sanat ve Estetik

sanat, güzel sanatlar, zanaat Ye kü[tür; sanat ve eğitim; sanat, yaratlcltk ve sanat eseri; sanat fel-

sefesi ve estelik; sanat ve estetik kuramlan; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesı, modem

ve post-modem dönemlerde sanat; sanat ve topıumsal bağtam; sanat Ve gündelik hayat; Türk-is-

lam sanatl-estetiği ve sanat eserleri; topıumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu;

Türkiye'de sanatln gelişimi; günümüzde sanat anlay|şları; medeniyet inşasl Ve sanat; sanat, estetik

ve ahtak.

Türk Hatk Oyunları

Folklorun tanlml; ritim ve algıtama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmalarl; halk oyun[a-

rında yöresel farklıhklar figür çallşmalafl, yöresel figürler, bar türü yöreseI figür öğrenme, halay ve

kaşk türü yoreseı figür öğrenme, horon ve karşılama tüıü yöreset figüı, öğrenme, zeybek tüfü yö-

resel iigür öğrenme; öğrenilen oyun[arın, tavrı ve oynanış şekiLleri hakkında çalışmatar; ha[k oyun-
larının sahneLenmesi, sahneleme türleri ve farktılıktarı

Türk İşaret Diti
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işaret dilayle iı9ili temeI kavram[ari Türk işaret dili, tarihi ve özettikteri; Türk işa.et dilinde harner;

ses bitgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardlşlktk; ses bitgisi açslndan e[ alfabesi; işaret dilinde

şekit bit9isi, işaretin yapıtanlşı ve biçimtenişi; sözcük sınıflan ve zamir[er; işarel dilinde 5öz dizimi;
sözcük dizitişi, cümte türleri; soru cümleleri; işaret di[inde anlambitim; antam ve giinderim, anlam
türleri, deyim[er;Türk ışareı dili ile karşltlklı konuşma.
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Kü[tür, insan Ve ioplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakklndaki ilk etnograİik kaynaklar;
Tarihte Türk devlet[eri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapt; Türklerde hatk inançlan Ve

mitoloji; Türkterde insan ve mek6n itişkisi; Türklerde söz[ü. yazılı ve maddi kütlür; Türklerde ai{e

yap|sl; Tüü-k tarlhinde yaşanan göçlerin demografik Ve kültürel sonuçLarli Türk küttürünün yayltma

atantarı ve komşu coğrafya[ar üzerindeki etkisi; Türkiye'nin sahip otduğu somut ve somut olmayan

kültürel miras; doğaLVe kültürel mira9n gelecek kuşaklara aktantması.

orta Asya Ve Anado[u'da yaşayan Türk top[u[uklanna ait müzik unsudarı, Türk mitolojisi (insan,

yaradıtş, dini ritüelter ve bayram{ar vb.), Türk Halk Müziği repeftuanndaki mitolojik unsurtar, Türk

Devlet Ve Toplu[uktarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Miiziği ve lürk sanat
Musikisinin ge{iş'mi; müzikle il9ili farktı gelenek ve üslupbrın karşıLıklı etklleşimi; çatgıtar, bestecl
ler, icraq[an ve örnek eserteri i[e birlikte incelenmesi.

Türk 5anatı Tarihi

Hun sanaıl'ndan, Göktürk, Uygur, Karahanl, Gazneıi, Büyük selçuktu, Anadolu Selçuktu, Beylikler
ve osmanlı dönemine kadar sanat üstupları, bu dönemtere ait mimari. heykel ve resim örnekteri
karşl{aştlfmalı otarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi sanatl'ndan baştayarak günümOz Türk sanaı
eserteri ve sanatçllan.
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0KULDA REHBERLiK VE DANlŞMANLlK

Cinse1 Sağlık Eğitimi

B€densel, duygusaIve toplumsal açıdan sağlığının korunması ve geliştirilmesı için gerekli olan cin-
5eı bitgiter; yant§ bitgiter ve inanışlar; önlem[er; farkİ cinsel davranlşlar; tuıum ve değer oluşturma;

karar verme; güvenIi cinsel davranıştan tanımlayabiIme.

Çocuk İstismarı ve İhmati

çocuk istisman ve ihmaline iiişkin temel kavram[ar; çocuk haklan, kuramlar ve modelleı çocuk
istisman ye ihmatinin çocuk üzeıindeki etkileri, terapötik yardım süreci; çocuk istismarıve ihmaline
iaişkin psiko-eğitset programlaı çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasa[ar, çocuk istisman ile ilgi[i

araşhrmalar.

Çocuk ve ergenlerin getişim özetlikleri Ve psikotojik danışma sürecine yanslmasl; çocuk ve ergen-
ter{e psikolojik danışma sürecinde ilke ve teknikter; psikolojik danlşma sürecini planlama, psikolo-
jik danışma oturumunu yapılandırma ve yönetme; çocuk ve ergenlerte ça(ışırken etkili otan psiko-
lojik danışma kuram[arı, çocuk ve ergenlerie bireysel ve grupla psikolojik danışma, farkiı çocuk ve

ergenterle psikotojik danışma, boşanma süreci/sonrası psikotojik danışma, etik ve yasaI konular.

Duyuşsa1 Eğitim

Duyuş tanımı, duyuşsal alan sınıflaması, duyuşsal alan basamakları: alma, tepkide bulunma, değer
Verme, örgüt[eme, tuıum ve davranış h6line getirme; duyuşsaıeğitim yak(aşm[arı, duyuşsateğiti-
min uygulanması, duyuşsal eğitimde RPD'nin yeri Ve önemi.

Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Bilişsel, duyuşsalve davranışsa{ terapi modetleri ve klsa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaktı psi-

kotojik danışma ilke ve teknlkleri, çözüm odaktı psikolojik danışma oturumlannın yapılandınlması,

kullanıtan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma.

Krize Müdahale

Krize müdahale ve kriz tanımı, krizi oluşturan etkente( krize müdahale model ve teknikleri, kriz
mağdurlannın tepkileri, çocukluk ve ergentikteki krizler, krizi dnteyici çalışmalar, intihar değerten-
dirmesi, bireyler ve gruplar için gelişim düzey[erine uygun müdaha[e yöntemleri.

23

ru

s€rkan
abBay

§şLr

at

ALAN EğİTiMi SEçMELİ DERSLER

Çocuk ve Ergen[erle Psikoloiik Danışma
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Kü[türe Duyarlı Psikotojik Danışma

Kültüı kültü.e duyarlı psikolojik danışma uygulamalannın tarihçesl; kültüre duyari psikolojik da-
nlşma uygulamalannın gelişme gerekçe(eri; kültüıe duyart psikoLojik danışma yetkinlikteri; kütıüre
duyarlı psikolojik danışma uygulamaları.

Okutda Ruh Sağtığı

Ruh sağlığının tanımıve ilişki[i kavramlar; psikotoji ekolterine göre ruh 5ağtığı, okutda ruh sağlığını
etkiıeyen faktörleç okutda ruh sağlığl ve insancl eğitim anlayş|i gelişim dönemlerine göre okulda
ruh sağtğl; bjtışselVe duyuşsal öğrenmeler Ve ruh 5ağhğl itişkisi.

Önteyici Rehbertik ve Psikolojik Danışma

RPD'nin önleyicj misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önteme kuram[arı, risk ve koruyucu
etmen[eı temel yaşam becerıleri ve pozitjf genç gelişimi programtan; şiddet-zorbat!k, cinsel islis-
mar, tekno{oji Ve madde kötüye kulaantml, inİihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri Ve raportann
hazırlanması.

Özet Yetenekti Çocuklar ve Eğitimi

Ozel yetenekli ve üstün zekaL çocuktarın teme[ özelliklerinin belirlenmesinde kutlanıtan ötçekle-
rin tanltılmasl, özeı yetenekli çocukLara uygun önleyici RP0 hizmetteri, bireysel eğitim Ve danlşma
programı hazırlamada dikkat edi[ecek husUslar Ve uyguiama örnek[erinin tanltımı

RPD'de Konsüttasyon

okuI danışmanlığı Vo konsültasyon hizmetleri, konsültasyon ilke ve teknikleri; ailelere ve öğret-
menlere yönelik konsüıtasyon hizmetLerinin uygulanması, konsültasyon hizmetteri ite ıLgiti etkititik

çalışmatarının incelenmesi, okul yönetami ite iş birtiği.

Sosyat Beceri Eğitimi

Sosyalbeceri ile itgiti kavramlar, sosyal beceri[eri oluşturan unsur[ar, sosyal beceri kazandıntma§,
sosyaI beceri modelleri ve öLçülmesi, 9üç insanlarla baş etmede sosyal beceriter; duyuşsal anta-

tımcılık, duyuşsal duyartık, duyuşsal kontrol; sosyal anlatlmqlık, sosyat duyarlık ve sosyal kontro[.

Uygulama[ı Davranış AnaIizi

Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin temet itketeri, hedef davranıştann belirtenmesi,
Yeri kayt teknikleri, grafik çizme ve yorumLama, pekiştiİme, ipucu ve türleri, şekitverme, semboI
pekiştirme. problem davran§lartn değerlendirilmesi Ye uygun oımayan davranlşlann azaltdmasl.
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yaratlcl Drama

Temet kavramtaı yarattq dramanln tarihseı gelişimi; bireysel farklı[ıkları dikkate alarak geıişim

alanlarlnl desteklemeye yönelik yaratıcl drama sürecinin planlanması, uyguLanması Ye değerlendi-

rilmesi, alana yönetik olumtu tutum geliştirilmesi.

Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri

Yeni ve fark[ı psikotojik danışma yaklaşım Ve modelleri, bu yaklaşım Ve modellerin temelini otuş-
turan kavram, itke ve teknik[er; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını

değerlendirme ve kavramtaşİrmaya ilişkin bitgi sahibi otma ve örnek uygu[ama[ar.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu oğrenme

Yetişkintik tanlml, yetişkinterin özeLtikleri, okut RPD hizmetleri Ve yetişkinter, yetişkin öğrenmesi,
karşlLaşltan başllca soruntar. yetişkin eğitimcisinin özetıikteri, yetişkan eğitiminin ilkeleri, program

türteri ve örnekleı öğretim yöntem Ve teknikleriVe ortam düzenı.emesi.

AjLE REHBERLiĞi vr oıNışvaıılıĞı

Ai[e Danışman[ığı ve Etik

Ai[e danışmanlığında etik itkeLel Ve genel uygulama standartları, özel alanlarla ilgiti etik kuraltar,

meslekietiğe uygun kararverme, danışan hakları, aile danışmanının sorumlulukları, yasaIsorunlaı

Aile İçi İtişkiter ve İletişim

Aile yapls ve etkileşim örüntüleri, ailede etkiti iletişim becerileri, temel iıetişim beceri[eri, ben-sen-
biz ditleri, aile üyelerinin uygun olmayan itetişim ditteri, eşler arası iletişim, ebeveyn-çocuk itetişimi

ve aileye yöne[ik iletişim eğitimi.

Aite İçi Şiddet

Ai{e yapEl ve işlevsel oımayan aile örüntüleri; şiddet türıeri ve belirtileİi, ensest, şiddet mağduru
aite üyesine destek, zorba ai[e üyesine danlşmanlık tedbiri; ai[e içi şiddet türteri. aile içi şiddetin ne-

denlerive sonuç[an, aite içi şiddetin yayglnllğl; biranciı, akincitve üçüncülön{eme konu[arı.

Aitede Bağımtıtık Eğitimi

Bağım(ılık neden{eri, türleri ve evreleri; bağımthkta tedavisüreci; bağımlıai[e üyesine medikaldes-
tek, hukuksal süreç, denetimli serbestiik süreci, bağımlıai[e üyesine danlşmanlık tedbiri, sistemik
modelle aileye destek süreci, narkolog, psikiyatrist Ve aite danışmanı koordinasyonu.
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Ana-Baba Eğitimi

Pedago]i-andragoji farktltk[an, yetişkin öğrenci[erin temet özeltikteri; anne-baba eğitİmi türteri, an-

ne-baba eğitiminin tarihçesi, anne-baba eğitiminde etkititik çallşmaları, anne-baba eğitimi düzente-

me ilkeleri, konuları, ana-baba tutumtan, 5ağıkL aite içi ületişim Ve djsiplin yönlemLeri.

Boşanma ve Boşanma ArabuIuculuğu

Boşanma sürecinde yaşanan problemleç boşanma süreci modelleri, boşanman!n etkisi, boşanma-
da yaşanabilecek olası şiddet, boşanma sürecinde eş ve çocuklara psikolojik destek, boşanma son-
rası uyum sürecinde psiko{ojik danışma ve boşanma sürecinde arabulucu avukat ile koordinasyon,

Evlilik Öncesi Psikotojik Danışma

Evljtik öncesi dönem Ve romantik i[işki[eı eş seçimi Ve eş seçimini etki[eyen fakl6rlef, eş seçim ku-
ram[arı: evlilik öncesi bireyset psikoiojik danışma, çift adaytarı ile psikoLojik dan|şma, evlilik öncesi
psiko-eğitim program örnekleri.

Kültüre Duyarlı Ai[e Danışman[ığı
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Aite danışmantığı kuramlannln kü[türe duyarlı olacak biçimde e[e alınmasl; kuramtann geliştirildiği

küttürlerte yerel, küttürel özeılikte.in karşllaştlı,ılmasl; aile i[e çalışırken farklı kültürel arka planların

bar zenginiak olarak ele atlnabilmesi; psikolojik danlşman yeter[iklerinin uygulama[ara yansltltmasl.

Top[umsa1 Cinsiyet Eşittiği

Psiko-sosya[ getişim, toptumsal cinsiyet ve i[işkiLi teme[ kavramlar, kuramlar ve modeller; cinsiyet
rolleri. ka[ıp yargı{ar, ö[çekler ve yapılan araşttrmabr; toplumsal cinsiyet ve eğitim, toplumsalcjnsi-
yet eşil[iği konusunda yaşanan gelişmeleı toptumsal cinsiyet Ve psikolojik danlşma süreci.

Türk Küttüründe Aile ve Çocuk

Türk ai[e yaPısl; farkh Türk devletLerande çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadotu'da aite kültü-

rü, gelenek ve görenekler; geniş aiLe ite çekirdek aite etkiteşami; evlilik törenleri, cenaze merasim-

leri, toptutukçu kültüre duyarlı aite danışmanınln rol ve görevteri.

Yakın ilişkiler Psikolojisi

Yakın ilişki tanımı, kuramtaı yakın itişkide süreçter ve önemti dinamikter, yakın iLişkiferde kapsam[ı

ve küıtüret bak|ş aç5ı getişlirme, yakın itişkilere başLama, sürdürme ve sonlandırma, itişki probtemi

yaşayan danışanların sorunlarını kavramtaştürabiLme,
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KARİYER REHBERLiĞi VE DANlŞMANLlĞl

Bitgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sisıem[eri

internet üzerinden hizmet sunan yertj Ve yabancı bitgi sistemleri ile bitgisayar tabanlt kariyer danlş-

man[ığı programian; bu sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin sahip olması gereken standart-

ıaç sistemlerin etık standartlar çerçevesinde kullanllması konusunda bilgi ve beceri getiştiriımesi.

Çalışma Sosyolo.iisi

Çahşma Ye çallşma sosyotojisi kavramları, çat§ma ilişkileranin tarihi, endüsİriyet çal§ma Ve örgüt-

ıeı aş böıümü Ve teorileri, iş grup(aİı ve işin toplumsat yapısı, endüstriyet iş ortamlnda iş itişkiteri,

bitgi toplumtan Ve temet özellikLeri, çafuşma yaşmının günceI sorun alantarı, yeni ça{ışma biçimleri.

Dezavantaj[ı Grup[arla Kariyer Danışmanlığı

Toplumda dezavantajtt durumda olan, azlnLık ve farktı özettikteri olan gruplara (tirneğin göçmenter,

özürtüter, hükümlüter, emekliter Vd.) yönelik otarak yapılacak bireyseIve grupta kariyer müdahale

programlan hazlrlama ve uygu[ama konusunda bitgi, beceri Ve tutum kazanma.

Endüstri ve Ör9üt Psikotojisi V

^
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iş ve örgüı alanı ite ilgiti soruntara biiimsel temelli çözümler üretmek amaclyla bireylerin davranış-

lannln çaıüşma ortamında incelenmesi; iş yerinin iyiteştirilmesi Ve getiştifitmesi için gerekti sosyat

ve psikolojik süreçter; niceliksel yöntem[er[e çatşanların davranışlarının incelenmesi ve değerten-

diritmesi.

İnsan Kaynakları Yönetimi

insan kaynakları kavramlnln eYriml, örgütterin üç temel kaynağı Ve ilişkisi; personel seçimi, tidertik,

ekip kurma Ve yönetme, inovasyon yönetimi, insan kaynaktarl yönetimi, ydnetim ekonomisi, ileti-

şim teknikleri Ve ge[iştirme, kriz yönetimi, bütçeteme Ve para yönetimi, dijita{ pazartama Ve sosyaI

medya yönetimi.

i,Öe*an oeııl*Ğuu
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Endüstride Rehbertik ve Psikotojik Danışma

Çatlşma hayaİnln sosyo-ekonomik Ve politik sistem{erle iıişkisi; endüstri psikoloji5i Ve çaltşma
a[anı;9rup ve grup davranışlanyla işletmeterde iş ve iş görenler arasındaki iletişim düzenleri, mo-

tivasyon, verim[ilik, endüstriyel demokrasi Ve yönetime kat|lma sorunları ve bunların bjtimset yön-

tğmlerle incelenmesi_



İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi

iş, meslek ve kariyer tanım|, iş anatizi teknikleri, performans değerlendirme, iştetme yönetimi Ve iş
ana{izinin önemi, işin temet özetlik[erinin anatizi, farklı pozisyontar açin iş anatizi, kutlanılan ölçütteı
etkititik değertendirmesi, verimlilik ölçümü, örgüt kariyer planlamasıve iş görenlerin iş analizi.

İş ve Mestek Danışmanlığı

lşıetme yönetim{, personel seçiminde kullanılan teknikler; örgütün kariyer planlamasl, kariyer ge-

tiştirme, performans değerlendirme ve yönetimi; iş9ören Ve yöneticilerin kişiset getişimine destek
verici eğitimler (zaman yönetimi, etkiıi iletişim, çat§ma çözümleme, duyarhk eğitimi, lidertik eği-

timi, Vb.).

Kariyer Bi[9i Kaynak[arı

Kariyer planlama süreci, kariyer danışmantarının süreçteki sorum[uluktarı, meslek kararı veren

kişiterin bi{gi kullanma yöntem[eri ve bit9inin niteliğini değertendirmede kultanı{abilecek ölçütleı
işgücü piyasası, kamuya ve özeIsektöre ait temet bilgi kaynakları ve betli başlı meslek sınıflandırma

sistemleri.

Kariyer Danışman[ığında Görüşme Becerlleri

x 28 Mülakat teknikteri, personel seçiminde uyulması gereken kUrallar; örgütsel kariyer planlama; iş

tanımlan, müıakat teknikleri ve mülakatta uyulmasl gerekLi kuraı[ar.

0kullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi

Öğrencilerin gelişim özetlikteri ve görevlerine uygun olarak karşılaşabitecekleri yaşam olaylarına,
yaşam mek6nlarına ve rotterine hazırLanma[arını destekteyecek RPD müdahate program[arının

planlanması ve uygulanması; kariyer görüşmesi planlama ve uygutama, 9rup programları hazlr-

{ama.

Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi

Bireyin ve iş yaşamınİn sürekli Ve öngörülemez bjr şekitde değişimine daya[ı oiarak kariyer gelişi-

minin dinamik bir süreç olarak ele atınması; yaşam boyu kariyer gelişimi konusunda benimsenecek
yaktaşım ve yardım hizmetteri; eğitim Ve €ndüstri kUrumlartnda uygulanabilecek stratejiter.
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