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I. Yarıy!

@ Eğitirııe Siriş

Eğitim Ve öğretimte itgiii temel kavram[ar; eğitimin amaçlarl Ve iştevteri; eğitimin diğer alan[arla ve

bitimterle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, küttiJreı, ta.ihi, poliıik, ekonomik, fetsefi ve psikolojik ıe-
meLteri; eğitim bitimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okuI ve sınıt; öğretmenLik

mesıeği ve öğretmen yetiştirmede günceI geıişme[er; yirmi birinci yüzyılda eğiıimte itgitiyönetimıer.

@ Eğitim Fetsefesi

Felseİenin temel konulan ve sorun alanları: Varfuk, bilgi, ahlaVdeğerler felsefesi ve eğitim; temel
Jetsefi akımlar (idealizm, reaıizm, natüraLizm, ampirizm, rasyonaIizm, pragmatizm, varoLuşçuluk,

anatitik feGefe) Ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akmlar!: Daimicilik, esasicitik, itertemeci[ik,

varoluşçu eğitim, eteştireyradikat eğitim; islam dünyaslnda Ve Batlda bazl fetseİecilerin (Ptaıon,

Aristoteles, socrates, J. Dewey, ibn-isina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğa-

sı, bireyset farklıLıktar Ve eğitim; bazısiyasive ekonomjk ideolojiler açslndan eğitim; Türkiye de mo-
demleşme sürecinde etki[i olan düşünce aklmtan ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felseri temelıeri.

@ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Taı"ihi 1

osmanL Devleti'nin yıkllışını hazırlayan iç ve dlş sebepler;XlX. Yüzyılda osmanLı Devleti'nde yenilik
hareketteri; Osmanlı Oevaeti'nin son dönemindeki fikir akımlar!; XX. Yüzyılın başında Osman! Dev-
leti'nin siyasive askeri du.umu; l. Dünya savaşü Ve Ermeni meselesi; Anado{u'nun işgali ve tepkiler;
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faatiyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son
Osmantı Mebuslar Meclisi'nin açı!şı ve Misakı MilLi'nin kabutü; Milli MücadeLe'ye hazır[k ve bu ha-
zırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açlllşl ve faaliyetle.i; sevr Anta3şması; Güney Ve Doğu
cephelerindeki mücadeleter; düzenti ordunun kuru[uşu, yunan taarruzu ve Batl cephesindeki savaş-
lar, Mudanya Mütarekesi'nin imzaIanması, Lozan Konferansı'ntn toplanma5lve Barlş Antlaşması'nın
imzalanmasl.

Yabancı Dil l

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamantarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel
becerilef (kendini tannma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel b!tgil,ere yönetik
soru Ve cevap kallplarl); okuma beceriı€ri (lokantada, otobüs-tren vb. utaşım araçlarında, alış-veriş
yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.)i yazma beceriteri (klsa mesaj yazma, posler içeriği
yazma, form dotdurma); dinleme becerileri (yot tarifi, yerlkişi tarifi Vb.).
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@ Iürk Dili 'l

Yazı ditive özetlikteri; yazım ve noktalama; yazlh Ve söztü antattmln özellikleri; paragraf otuşturma ve

paragraf türleri (9iriş, gelişme, sonuç paragraflarl); düşünceyi geIiştirme yoltarı (açıklama, tartlşma,

öyküteme, betimleme; tanımlama, örnekLendirme, tanlk gösterme, karşılaştırma vb. uygulamata-

r0; metin yapıs| (metnin yapısat özeltikteri, giriş-gelişme-sonuç bötümteri): metinseltik özeltikteri

(bağlaşıklık, tutarlıtık; amaçlıtık, kabut editebitirtik, durumsatik, bitgisetlik, metinlerdrasılık); metin

yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeLtme ve paytaşma); bitgilendirici-açlktayrcl metin yazma; öy-

küleyici metin yazma; betimleyici meıin yazma; tartlşmaclVe ikna edici metin yazma.

@ BiIişim Teknolojiteri

Bitişım teknoıojiteri Ve bitgi-işlemset düşünme; probtem çözme kavram{arı ve yaklaşımtan; algo-
ritma Ve akş şemalan; bjt9isayar sistemteri; yazlllm ve donanımla itgili temet kavramlar; işletim
sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardlmd programlar (üçüncü

parti yazüımlar); kelime işlem progrdmlarl; hesaptama/iabto/grafik programlan; sunu programtan;

masaüstü yaylnclhk; veri tabanıyönetim sistemleri; web tasarlml; eğitimde internet kultanlm,; i[e-

ti9im Ve işbirliği teknolojıleri; güVen[i internet kutlanlml; bitişim etiği Ve tetif haktan; bitgisayar ve

internetin çocuklar/gençter üzerindeki etki[eri.

@ Edebiyat Bi[gi ve Kuramları l

Edebiyat alanınln temel kavramlan ve bu kavramlar arasındaki ilişkiter; edebi eserlerin temel özel-
tikteri ve edebi dilin niteliği (nesir/nazım); edebiyat bitiminin daltan Ve yiintemlerii edebiyat kuram-

tan, edebi akımtar.

@ Osmantı Türkçesi l

osman{ı Iürkçesi, Arap harftiTürk abecesi, bitişik Ve ayrı harfle[, osmanl| Türkçesinin kurallan, Aİap
harfli Türk alfabesiyte yazılmış basit Osmanlıca metinteri okuma çalışması, Arap harfli Türk atfabe-

siyle basit ketimeler kultanarak yazma çalışmaları.

@ rıirı. Diı Bilgisi ı

Türkçenin tarihset gelişimi Ve yaytma aıanı;Türk dilleri aitesi;Türkiye Türkçesinin ses bilgisi öz€l-
tiklera; sester (ünlü Ve ünsüz[er), üntü Ve ünsüzlerin öze[likleri: ses uyumlan (ünlü uyumu, ünsüz
uyumu); ses (ünlü Ve ünsüz) değişmel,eri (darlaşma, yuvarlaktaşma, benzeşme, aynşma, türeme,
düşme, ötümtüleşme, ötümsüzleşme, kaynaşma, ün[ü çatlşmasl, ikizteşme), kaynaştırma ünsüz-
teri, bağtantı ünlüsü; hece; yazım bilgileri, tarih boyunca kuttanılan Türk alfabeleri; yaamln önemi
Ve gerekliıjği; ses değişmelerinin yazlda gösterilmesi; hecelerin yazülşl, satlrsonlannda sözcüklerin
hecelere bölünerek yaz[§|; yaam uygulama[an.
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II. Yarıyı]

@ Eğitirn Psikotojisi

psikotojinin ve eğitim p5ikolojisinin temet kayramlafl; eğitim psikolojisinde araştlrma yöntem[eri;

getişim kuramtaiı, getişim alaniarıve getişim süreçleri; getişimde bireyset farklıtıktar; öğrenm€yte

itgili temet kavramtar; öğrenmeyi etkiteyen faktörler; eğitim-öğrenme 5üreçleri çe,çevesinde öğ-

renme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

@ Eğitim Sosyoto!isi

sosyotojinin temel kavramlan: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön-

cüteri (ibn-i Hatdun, A. comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğilim görüşteri; temet

sosyolojik teoriler (iştevselcitik, yapısatcılık, sembotik etkiteşimcilik, çatışma kuramı, eleştirelteori,

fenomenoloji ve etnometodotoji) açısından eğltim; toplumsal 5üreçler (sosyatleşme, sosyal taba-

kalaşma, sosyal harekettiiik. sosyal değjşme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekono-

mi, siyaset) Ve eğitim; İürkiye'de sosyotojinin ve eğitim sosyo[oji5inin gelişimi (Ziya Gökatp, ismait

Hakk Battacıoğtu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); küLtür ve eğitim; sosyai, kültüret, ahtaki bir

sistem ve top[uluk olarak okul.

@ ıtatı:rk İtketeri ve İnkıiap Tarihi 2

siyasi alanda yapllan inkllğplar (sattanaİn kaLdırılması, cumhuriyet'in itanl, Hatifetiğin kaldln{ması

Vb); sosyal alanda yapıtan inkıtaptar (Şapka inkı[abı, Tekke ve zaviyelerin kapaılmasü, Takvim, saat
ve soyadl Kanunu ); eğitim Ve kültür alantnda gerçekleştirilen inkıtapLar (teüıid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkıtabı, Türk Tarih ve Dit inkıtabü; hukuk alanında yapıtan inkıtaptar; Atatürk dönemi çok partiti

hayata geçiş denemeleri ve tepki[er frerakkiperver cumhuriyet Flrka'nın kuruluşu Ve kapatllmasl,

Şeyh sait isyanı ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemj çok partili siyasal hayata geçiş de-

nemeıeri (serbest cumhuriyel Flrkasının kuruluşu, kapatltmasü ve Menemen o[ayü; cumhuriyet
döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynaktan Ve Politlkasl (izmir iktısat Kongresi); Atatürk dönemi
İirk d|ş potitikasl (Nüfus MübadeLesi. Mitletler cemiyeti'ne üyelik, Balkan AntantlVe Sadabat Paktı);

Atatürk dönemi Türk dlş poıitikasl (Montrö Boğazlar sözleşmesi, Haiay'ün Anavatan'a kat!lmasl,

Türkiye'nin diğer ütkelerle olan iki[i münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve

Atatürk ilketeri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'njn iktidar ylıan, I960 ve 1970'ti yıttarda

Türkiye, l960 sonrasl Türkiye'nin dlş potitikasl.

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must Vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko-

nuşma, okuma, yazma ve dinteme becerileri; sözelbeceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma,
yemek siparişi verme Vb-); okuma beceriteri (intemet hava durumu raporıarl, yemek tarifi, afiş/poster
metinleri vb.); yazma becerileri {kEa mesaj yazma, yazltı yol tarifi verebilme, e-posta/dawtiye yazma

vb.); dinleme becerileri(hava durumu raporu, yemek tarifivb.).

r5
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Türk Diti 2

Akademik dit ve yazlnln özellikleri; akademik yazll'arda tanlm, kavram ve terimlerden yararlanma;

nesnel ve öznel anlat,m; akademik metin{erin yaptsl ve türleri (maka[e. .apor ve biiimsel özet vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşıçıkma); bilimsel raporlann Ve

makalelerjn biçimset özetlikleri; rapor yazmanln basamak[arı; açıkıama, tarİışma, metinİer arası
itişki kurma, kaynak gösterme (atlf yapma Ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma,

özetleme, anahtar kelime yazma; bi[imsel yazılarda dikkat edilecek etik i[keler; akademik metin

yazma uygu[amaları.

@ Türk Dit Bitgisi 2

Türkçenin yapısal özettikteri, şekit bitgisi; sözcük (kök, göVde, taban, ek), kökenlerine göre söz-
cükter [yerii sözcük, yabang sözcük; köken bitgisi (etimolojı)], yaplLarına göre sözcük türleri (yahn,

türemiş, birteşik), türterine göre sözcükler fad, önad (sıfat), eyıem (fial), betirteç (zarf), adıl (zamir),

bağtaç, itgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekteri, (yap|m ekleri, çekim ekteri, fijlimsieklerj, çat ekleri,

ek fiil ekteri); Türkçed€ sözcük türetme yo[[aı; sözcük Vurgusu; yazlm kuraltan.

@ Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2

Başlangıcından günümüze Türk edebıyatlnda dönem(er, edebi toptutuklar Ve sanat antayıştarı. Türk
edebiyatında yer alan edebi türler; edebi türterin içerd|ği biçimset ve yapısat özellikler (nazım şeki[-
teri; vezin, kafiye, redif vb.), edebi sanat[ar.

@ Osman[ı Türkçesi 2

OsmanU Türkçesinin dll ve yazım ijzeltikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri; Arap
harfti Türk atfabesiyte yazı[mış Osmanlıca metinteri okuma çalışma[arı, Arap harfti Türk alfabesiyte
yazma ça[ışma|arı.

@ Dit Eğitiminin Temet Kavram[arı

Di{ eğitiminin kayram alanlnl otuşturan baştıca disiplinler. Dileğitiminin teme{ kavramları; okuma,
dinleme, yazma, konu§ma eğitimiyte itgili kavram[ar; metin biıgasi, kelime hazinesiVe ditbitgisi ite

i[9ili kavramtar. Dil eğitimiyte dolayl ilişkısj olan alanlardan (edebiyat, iıetişim, felsefe, sosyoloji,
psikoloji, bitişset bitimler vb.) dil eğitimine aktantan kavramlar.

@
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III. Yarıyll

0ğretim Teknoioliteri

Eğitimde bitgi teknolojiteri; öğretim süreci ve öğretim teknolojiterinin sınıflandınlmaı; öğretim tekno-
to1iterine iLişkin kuramsal yaklaşımlar; öğ[enme yaklaşımLannda yeni yönelimler; 9üncel okuryazar-
lık[ar;araçve materyalolarak öğretim teknotojiteri; öğretim materya[[erinin tasanml; ıematik öğretim
materyali tasadama; atana öz9ü nesne amban oiuşturma, öğretim materyali değerlendirme ötçütleri.

@ oğretim llke vş Yönıeınleri

oğretim ilke Ve yöntemleriyte iigiıi temeL kavramlar: öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, strate-
jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik
seçimiVe düzen{emesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanmast ve öğretim pianlan; öğretimle
itgiti kuram ve yaktaşrmlar; etkili okulda öğretim, öğrenme Ve öğrenmede başarı; sınlf içi öğrenme-

lerin değerlendirilmesi.

@ Çocuk Edebiyatı

Dünyada Ve Türkiyede çocuk edebiyatl tarihi, çocuk edebiyaİ Ve okuma alışkanlığl/kültürüi çocuk
edebiyatl ürünlerinin taşlmaslgereken nitelikler (tasarım, içerikve eğitsel); yaznsaL çocuk edebiyal|

türteri (şiir, öykü, roman vb.), bilgilendirici-öğreıici çocuk edebiyat tür[eü,i; çocuk klasikterii çocuk-
lara seslenen diğer yazlnsal türter (destan, masal, efsane) ve dilset gereçlerin (sayışmaca, teker[e-

me, bilmece vb.) çocukların gelişimierine katkltan; çocuk edebiyatl ürünlerinin yaş gruptanna giire

sevlyelendirilmesi; 9örsel medya Ve çocuk (çocuktar için çizgi film/çizgi sinema/animasyon); çocuk
edebiyal| ürünleri üzerine jncelemeler.

@ rUrl,ç" öğrenme ve Öğretam Yaktaşımları

Türkçe öğrenmenin Ve öğretmenin an[aml;Türkçe öğretiminin amaclve temel ilkeleri;Türkçe öğre-

timinin tarihçesa; öğrenme Ve öğretim yaklaşrnlarınln Türkçe öğretimine yanslmalai; Türkçe öğre-

timde temel beceriler; stnıf-içi uygulama örnekleri; Türkçe öğretiminde 9üncel eğitimler Ve sorun-
[ar; etkiıi bir Tiirkçe öğretiminjn biıeşenleri; Türkçe öğretimine sosyat, küttüreI Ve ekonomik açldan

bakış.

@ Türk Hatk Edebiyatt l

Türk Halk Edebiyatlnln mahiyeti, kavram alanı, tarihsel süreci; Halk Edebiyat|nln koıtan; is6miyet

öncesi ve sonrasl eskiTıjrk destantarl, masallan, efsaneleri, halk hik3yeteri ve şiirte.i, Hatk edebi-
yat| metinleri üzerinde çözümleme çalışmaları ve bu metinlerden itköğretim için uygun olanlarını

seçme çatışmaları.
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Yeni Türk Edebiyafunın otuşumu Ve gelişimini betirleyen unsurtar; Tanzimat dönemi Türk edebiya-
tlnln başhca temsilcileri ve eserleri üzerine çalışma[ar, dönem içinde önem kazanan sanatçllarln
top(umsal, kültürel etkiterinin yaplttanndan yota çkarak betirlenmesi. servet-i Fünun ve Fecr-i Atl

dönemi Türk edebiyatlnda betli başlı kişitikler ve döneme yön veren loplumsat olaylar. Bu dönem-
lere ait ve k3rakİeristik özellikler gösteren ürünlerin çözümlenmesi ve Türkçe eğitimi açElndan

değertendirilmesi.

@ Türk Dit Bilgisi 3

Sözcük ve sözcük biLgisi çalışma[arı; ad (isim), önad (sıfat), adıl (zamir), betirteç (zafl; eytem (fiit);

itgeç (edat), bağlaç, ün[em; uygulama çalışma[arı.

@ Eski Türk Edebiyatl 1

EskiTürk Edebiyatlnın mahiyeti, kavram alanl; oivan edebiyatlnln temel özellakleri, betli başli türteri
ve önem[i temsilcileri; I 5.- 1 6. yy. Türk Edebiyaİndan seçme metinler üzerinde inceleme ça[ışmata-
n. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çai§malar.

IV. Yarıy!

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi Ve kaynak[arl; i[k Türk devletlerinde eğitim; itk Müstüman
Türk deVtetlerinde eğitim; Türkiye selçukluIarı ve Anadolu BeyIiklerinde eğitim; 0sman[! DeVleti'n-
de €ğitim: ilk yenileşme hareketterine kadar eğitim sistemi; 13- 1 8. yüzyltarda osmantı coğrafyasl
dışındaki Türk devletlerinde eğitimi osmanlı DeVLeti'nde Tanzimat'a kadar eğjtimde yenileşme
har€ketleri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğilim sisteminin kuruluşu; geteneksel eğitimin
yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıtlarda Avrasya'daki diğer Türk devtet ve top[uluklarında eği-
tim; milli mücade[e döneminde eğitim;Türkiye cumhuriyeti'nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin
temelleri, yapısı, kuruluşu ve geIişimi; baştangrclndan bügüne öğretmen yetiştirme süreci; 21.

yüzy|lda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefle1 diIve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

Eğiİimde Araşürmö Yönleü[eri

Araştlrma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar Ve ilketer; araştırma süreci (sorunu fark elme, prob-

lemi ve örneklemi be[irleme, veri toplama Ve analizi, sonuçlan yorumlama); veri toptama araçla-
nnln genel özellikleri; veriterin analizive değerıendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarlna erişim;
araştrma modeıLeri Ve tü.teri; bilımset araştlrmaLarda temet paradigmalar; nicel ve nitet araştırma

9p,tran

@ Yeni Türk Edebiyatı 1

@ rı.ı Eğitim Tarihi



desenleri; nitel araştlrmada örneklem, Veri toplama, Verilerin anatizi; nitel araştlrmada geçertik ve

güVenlik; makale ya da tez inceleme, değertendirme ve sunma; araşİrma itkelerine ve etiğine uy-

gun araştlrma raporu hazlrlama; eğitamde aksiyon (ey[em) araştlrma§.

@ ru.l,ç" Öğretim Programtarı

Öğreiim proqramlarıyla itgi[itemet kavramlar; Türkçe dersi öğretim Programtarlnın geçmişten gü-

nümüze gelişimi; güncel İürkçe dersi öğretim programlnln yaktaşıml, içeriği, geliştirmeyi amaç-

ladığı beceriler; öğrenme ve a[t öğrenme atanları; kazanımların sınıflara göre dağıhmü ve s|nlrlan,

diğer dersterte ilişkisi; kademler arasındaki Türkçe dersi öğretim program[annın itişkisi; kullanılan

yöntem, teknik, araç-gereç ve mğteryatter; ölçme değerlendirme yaklaşıml; öğretmen y€tertitikleri.

@ Türk Hatk Edebiyatı 2

Türk Halk şiiri ve temel özeltikteri, hatk şiirinin dil özetlikteri, yöresel kutlanımları; halk şiirinin
önemti temsilciLeri Ve eserleri; hatk şiiri ve hatk hikayeterinin eğitseı işlevieri, temel eğitim düzeyin-

de kuttanllacak halk şiiri örneklerinin s€çimi.

@ Yeni Türk Edebiyatı 2

Milti Edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardlğl edebiyat yöne-

limıerinin eserier üzerinden incelenmesi, Mitli Edebiyat d6neminin 20. }y Türk edebiyatlna etkileri;
cumhuriyet DönemiTürk Edebiyatında 50'tiyıltara kadarolan gelişmeler; düzyazl, şiirVe tiyatro ala-
nlnda ortaya çıkan önemli yapflartn incelenmesi; bu dönemiere ait önemli edebiyatçılann betirgin

öze{lik[eriyle tanItılmasl.

@ Türk Dit Bitgisi 4

Cüml,e bilgisi, sözdizimi, Türkiye Tğrkçesi söz diziminin gene[özet[ikleri-ilketeri; betirtme öbekteri:

cümle, cümlenin ögeleri, türleri, cümle çözümteme.

@ Eski Türk Edebiyatı 2

Divan şiirinde vezin: Aruz ölçüsünün temeL mantüğl, Aruz ötçüsi]nün meiodisini öğretmeye yöneLik

çözümleme çalışmatan; 17.-] 8. yy. Türk Edebiyatlndan seçme metinler üzerinde inceteme çaıışma-
[arı.
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V. Yarıy!

@ 5ınıf yönetimi

stnıf yönetimiyte ilgiti temel kavramlar; slnıfın fjziksel, sosyat ve psikotojik boyutlarl; slnf kuralları

Ve 5tnfia disiplin; slnlf disipıini ve yönetimiyte itgiii mode[ler; 5lnıfta öğrenci davranışlarlnln yönetimi,

sınlfta iletişim Ve etkjteşim süreci;9nıfta öğrenci motivasyonul sınıfta zaman yönetimi; slnlfta bir

öğretim tideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olum[u sınıf ve öğrenme

ikLiminin otuştu.uımasl; okuI kademelerıne göre slnlf ydnetimlyte ılgili drnek otaylar.

Eğitimde Ahl3k ve Etik

AhEk Ve etikte itgiLi temet kavramlar Ve teoriler; etik itke, etik kurai, iş ve mestek ahlak/etiği; sos-
yat, kültürel, ahtaki, €tik yönteriyle öğretmentik mesleği; eğitim Ve öğrenme hakk eğitim, öğretim,

öğrenme Ve değertendirme sürecinde etik ilkeler;eğitim paydaşlanyla (işverenler/yönetici[er, mes-
[ektaş[a., veliteı meslek kuruluşlan Ve toplumta) itişkiterde etik itkeler; eğitim./okuı yöneticıteri. ve-

liler Ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumluktan; iş Ve meslek hayattnda etik dışl davranışlar; Türkiye'de

kamu yöneıimi, eğitim ve öğretmen{erle ilgiti etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dlşl dav-

ranışla( etik ikilemleı soruntar ve çözüm yol[arı; okulda ahtak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/

etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

@ Top[uma Hizmet Uygu[amalaı,ı

Toplum, topluma hizmeİ uyguiamaları Ve sosyal sorumluluk kavramtarı; toplumsatVe kültğret de-

ğerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; 9üncel top[umsal sorun[arı belirlemei be[irlenen top-

lumsaIsorun[ann çözomüne yönetik prole[er haztrlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumlu[uk
projeterinde gönü{lü olalak yer alma; çeşit[i kurum ve kuruluştarda sosyal sorumluluk prolelerine

katılma; pane[, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimset etkintiklere izleyici, konuşmacı ya da

düzenleyici olarak katltma; sosyaI sorumluLuk proje[erinin sonuç[annı değerlendirme.

@ Dinteme Eğitimi

Dinteme eğitimiyte il9iti temet bilgiler (temel kavramtar, tarihseL5üreç vb.); dinlemenin fizikse[ ve

zihinsel unsurları; belLek Ve özettiklefi (klsa süıeli betlek, uzun süreli bellek; anlsal bellek, anlamsa[

bellek ve işlemseL beLiek); dinleme ketime hazinesi ve söz varlığl ilişkisi; dikkat; dinteme kusurlarl;

dinteme süreçteri; dinleme becerisjnin 9eliştirilmesi, konu§madaki prozodik özettikleri (Vurgu, ton,

ezgi Vb.) tanlma; dinleme ve jzleme, beden diti özelıjkLerini anlamlandırma; dinleme becerisine yö-

netik eğitim ortamtafl; dinleme yön|em ve teknikleri; dinleme becerisini ölçme Ve değertendirme;

din[eme etkinliklerj tasarlama.

ffi"ffi



@ 0kuma Eğilimi

@
Ditin muhtetif tanlmtan, Dünya dilleri hakkında genet bigiter; 20. yy başlarına kadar doğu ve batl

geleneğinde dilçatışmalanna tarihsel bir bakış (ilk Çağ'da dii çallşmalarl, 0rta Çağ'da dit çatışma-
larD; 20. yüzytda dil bilim kavramünln ortaya çıkışı; dit bilimin dallan ve çalışma alanLarl; Ferdinand

De saussure ve Yap|salo dit bilam kuramt (cenevre DiI bjllm oku[u). Yapısalcı antaylşl benimsemiş

diI bi[im okullan; Prag Okulu, Fransız İşlevselciLiği (Andre Martinet), Gustave Guiltame ve Psikome-

kanik, Kopenhag 0kulu ve Glosematik, Amerikan Yaplsalclhğl (Franz Boas, Edward Sapiı Leonard

Btoomfietd, Zetiig Sabbetai Hafris), Noam Chomsky ve Üretken Dönüşümseı Diı Bitgisi Kuraml, Dit

Bitim Kökenta Dit Bitgisi Kuramlan. Kuramlarün, teorik ve uygu{amatı düzeyde dil öğretimiyte itişki-

ıendiritmesi.

VI. Yarıyrl

@ Eğitiııde O[çme çğ Değ erle ıı elirnıo

Eğitimde ötçme ve değerlendirmenin yeri Ye önemi; ötçme ve değertendirmeyle ilgıti temet kav-

ram[ar; ölçme araç[annln psikometrik (geçerlik, güvenirtik, kutlanlşhlık) özeltikleri; başafl tesıleri
geliştirme ve uygulama; test sonuçlarınln yorumlanmasl Ve geri bildirim verme; test ve madde pu-

anlarının analizi; değerlendilme Ve not Verme.

@ rıı.ıo Eğitim si§teai ve okut Yönetimi

Eğitim sistemlerinan oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yaptsl; Türk eğitim sistemini düzenleyen

temeL yasalar; Mitn Eğitim Bakanlığının merkgz, taşra ve yurt d§l örgütü; Türk eğitim sisteminde

öğretim kademe{eri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknotojik Ve finansat kaynaklar;

Türk eğitim sisleminde reİorm ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileli Ve süreçleri; sosyaI

bir sistem Ye örgüt otarak okul; insan kaynağlnln yönetimii öğrenci öztük işteri; eğitim ve öğretimle

il,gjti aşLer; okul işteımecitiğiyte itgiti işter; okul, çevre, toplum ve aile itişkileri; İürk eğitim sislemi ve

okutla itgiti güncet tartışma ve yönetimler.
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Okuma eğitimiyte ilgili temet bit9iler (temet kavramlaı tarihsel süreç vb.); okumanın fiziksel ve

zihinsel unsurıarı; bell€k ve özettikteri (klsa süreLi bellek, uzun süreli bellek, anısal be[[ek, anlamsat

beltek ve iştemset be[[ek); okuma keljme hazinesi ve 5öz Varlığl itişkisi; dikkat; okuma kusurları;

okuma süreçLeri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesli Ve se55iz aklcı okuma tek-

nik[eri); metin türlerine göre okuma, okuma be€erisine yön€lik eğjtim ortamlan; okuma yöntem ve

teknikleri; okuma becerisini ölçme ve değerlendirme; okuma etkjntikteri tasarlama.

Dilbitimi
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@ Yazma Eğitimi

Yazma eğitimiyle i[9ili temet bi[giler (temeL kavramtaı tarihsel süreç vb.), yazma becerisinin iizikset
ve zihinseI süreçleri; yazma ve bellek-söz varllğı ilişkisi; yazıL an{atlmln aşamalan, cümte,/paragraf/

metin düzeyinde anlatlm; metinsettik ölçütlerinin (bağdaşlktlk, tutarktk Vb.) oluşturuımasl; me-
tin türleri, yazüt anlatlm (tartlşmaO, ikna edici, bitgiLendirica, estetik yazma Vb.); yazma yöntem Ve

teknikleri; 5üreç temeLli, p[an[ıyazma modelLeri; noktalama ve yazım kurallarının öğretimi; yazma

becerisane yönelik eğitim ortamlan; yazma eğitiminde ölçme Ve değertendirme; yazma etkiniikleri
tasar[ama.

@ Konuşma Eğilimi

Konuşma eğitimiy[e ilgili temet bitgiter (temel kavramlaı tarihsel süreç vb.), konuşmanln fızikseLVe

zihinsel unsurlan; konuşma bellek-söz varlığı ilişkisi, eş zamanlı (duyusal be[[ek aracılığryla) ve arl
zaman[ı (anısal beIlek aracıllğüyla) düşünme; beden dili Ve unsu[arı; konuşmada prozodik özelliklerin
(vurgu, ıon, ezgivb.) üretitmesi; konuşma türleri, 5özlü anlattm (tart|şmac|/ikna edici, bit9itendirici,

estetik konuşma Yb.) ve karşılıktı konuşma; konu§ma becerisine yönetik eğitim ortamlan; konuşma
yöntem ve teknik{e[i; konuşma becerisini ölçme ve değerlendirme, konuşma etkinlikleri tasarlama.

@ Meiindilbitim

Metindilbi[imin temeI ilke ve kavramlan (tümce, önerme, sözce; metin ve metinsettik öl,çütleri: üre-

ıici/metin ve alıcl merkezti), metin tüfü, söylem Ve metin türü slnflamalart; meıin türlerinin dilset
görünümleri; antatl söylemi, anlatl metin|eri ve dil aktanml; söz eylem kuramı.

VII. \iarıyrl

@ Öğretmentik Uygutaması 1

Alana özgü öğretim yöntem Ve teknik[eriyle itgiti göztemter yapma; alana özgü özelöğretim yöntem

ve teknikierinin kutlanıtdığl bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; aiana özgü et-
kinlik Ve materyal gelaştirme; öğretim ortamlarlnl hazlr{ama, slnıfl yönetme, ötçme, değer[endirme
Ve yansltma yapma.

@ Ozet Eğitim ve Kaynaştırma

ÖzeLeğitimle il9iLi temel kavramtar; özel eğitimin itkeleri ve tarihsel getişimi; özel eğitimle ilgiLi ya-

sal düzenlemeler; özel eğitimde tanıVe değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesj; kaynaştlrma
ve destek öz€l eğitim hizmetleri; ailenin eğitime kaiLımı ve aileyle işbirtiği; iark! yetersiztik ve ye-

tenek gruplannın özettikteri; farktı grupLara yönelik eğitim yakLaştmlan Ve öğretim stratejiıeri; slnlf

yönetiminde etkiIi stratejiIer Ve davran!ş yönetimi.

o
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@ Dit Bitgisi öğretimi

Dil bilgisinin temet kavramlan; Türkçenin ses, şeki[, anlam ve söz dızimi yönünden temel özellikleri;

dit biıgısi öğretimj Ve dil biLgisi öğretiminın amacl; Türkçe Dersl Öğretım Programlarında dil bitgisi

öğretimi modeLler| ve yaktaşımlaı (Davranışçı, Bitişsel ve Yapılandırıcı) açısından değerlendiritme-

si; Türkçe Dersi Öğretim Programl'nda (1-8. stnlflar) diL bilgIsi kazanlmları; dil bitgisi öğretiminde

konular (ses bi[gisi, şekil biLgisi, anlam bitgisi) ve üğretimiılde izlenecek süra; yöİtem ve teknikleı
etkintik örnek{eri; metin merkezli dil bilgisi öğreıimi uygulamalarl.

@ Tiyatro ve Drama Uygu[ama[arı

Tiyatro alanına itişkin temel kavramtar; cantandırma ve canlandırma teknikleri; doğaçlama ça[ış-
matarı; tiyatro ditine yöne[ik saptama{ar; dramaturji, yorumıama ve sahneleme; yaratıcı drama kav-
ramının ve çalışmalaflntn tantt|lmasl; yarattct drama çal!şmaLarlndan Türkçe eğitiminde yarartanma
yoılan; oyuntaştlrma teknikteri Ve Türkçe öğretimi; oyun kavramı; oyunun psikoıojik temelleri ve

oyun-eğitim ilişkisi.

VIII. Yarıyll

@ 0ğretmenlik Uygu[aması 2

Alana özgü özel iiğretim yöntem ve teknikteriyle ilgiti gözlem yapma; alana özgü özetöğretim yön-

tem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamatarı yapma; bir dersi bağımsız bir şekitde
ptanlayabilme; dersle ilgi[i elkintik ve materyalgetiştirme; öğretim ortamlarlnl hazırlama; sınıfı yö-

netme, ö[çme, değerlendirme Ve yansltma yapma"

@ Okullarda Rehberlik

Rehberlik ve psikotojik dan|şma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberıik modetinin
felsefesi, amacl, ilkeleri ve programı (kapsamh gelişimset RPD programt)i temel hizmetteri/müda-
hateLeri; slnf rehberliğinde öğretmen[erin rotVe işlevi; RPD hizmetteri kapsamlnda eğitsel, mesleki,
kişisel ve sosyat aLanlarda kazandınlacak yeterlikler; okul yöneticisi Ve öğrelmenlerle rehber öğret-

men ve psikolojik danışman arasndaki işbirtiği; slnf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve

uygulanması.

@ lürkçenin Yabancı Dit Otarak Öğretimi

Türkçenin yabancı di[ öğretiminde kuramsa{ çerçeve; yabancı dii öğretimi yaktaşlmları (işlevsel dit

öğretimi yaklaşımı, eylem görev odaktı di[ öğretimı yaklaşımı, geieneksel yaklaşımtar). Avrupa Dil-
ıeri ortak Çerçeve Programı metninin değerlendirilmesi, Türkçenin ana diti otarak öğretilmesiyle
yabancı dil olarak öğretilmesi arasındaki farklar; yabancı diI o[arak Türkçe öğretiminde eğitim or-
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tamları, yabancı dit otarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değertendirme; yabancı dil olarak Türkçe

öğretiminde etkinlik getiştirme; TUrkçenin yabanc| di{ otarak öğretilmesinde kutlandan çeşitıi ders

kitap[annın incelenmesi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretitmesinde kültürlerara5I[tk.

@ Dünya Edebiyatı

i[k örneklerinden günümüze dünya edebiyatt, dünya klasiktefi; edebiyat aklmlan; Bah edebiyatlnln

(Rus, Alman, Fransız, İngiliz vb.) belLi başlı yazarları/şair[eri ve eserleri; Doğu edeblyatının (Arap,

Fars, Hin,t vb_) belli başlıyazarları/şairleri ve eserleri; Dünya klasik[erinden yapıtacak bir seçkinin,

çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesa.
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Açık ve Uzaktan Öğreıme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramlarıve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi;lür-

kiye'de uzaktan eğitimin getişimi; uzaktan eğitimde öğrenen Ve rehber rolleri; uzaklan eğitimde

kutlanl{an teknolojilef; agk Ye uzaktan eğitimin yönetimi; açk Ve uzaktan öğrenmede s,nlf yönetimi

ve biteşenteri; açlk eğitim kaynaklan ve dünyadaki eğilimleri kit[esel açık çevrimiçi dersler; kişise[-

leştirilmiş öğrenme ortamlan; açlkVe uzaktan eğitimle ilgili sorunlar Ve bunlann çözümül öğretmen

yetiştirmede açlk ve uzaktan eğitim uygulamatarı; açlk ve uzaktan eğatimde bireyset öğretim ma-

ıeryaıi getjştirme Ve öğrenci destek hizmelteri; farklı öğrenme durumlan için öğretim stratejiterinin

beIirlenmesi; uzaktan eğitimde araştlrma ve değerlendirme,

Çocuk Psikotojisi

Çocuk p5ikotojisinin temeL kavram[arı, tarihçesive yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebektik dö-

nemi gelişim alanları ve özellikLeri; ilk çocuktuk dönemi getişim alanlan ve özeltikleri; son çocuktuk
dönemi gelişim alanlan ve özellikteri; aile yaplsl içinde çocuk; okuI sistemi içinde çocuk; çocukluk
dönemi uyum ve davranım probtem{eri; özet gereksinimleri olan çocuklar.

0ikkar Eksikliği ve Hiperaktivile §ozukluğu

Dikkat eksikliğıve hiperaktivite bozuktuğunun {DEHB) tanlmıVe özellikleri; DEHB'nin temel be[ir-

titeri (dikkat eksikliği, aş|rı hareketli[ik ve dürtüsetlik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyat, duygusal

ve okuI başansı yönünden etkilefi; DEHB'nin neden{eri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB

tipteri; DEHB otan çocuklara yaktaşım biçimleri; DEHB olan öğr€ncil€rin yönlendiı,ilmesi; DEHB olan

çocuktarln eğitimi; okut-aite işbirtiğinin sağlanması.

Eğitirıı Hukuku

Hukuk ve ydnetim hukukunun temel kavram[an; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar
ve görevler; Çocuk Haklan sözleşmesi Ve insan Hakları Beyannamesi; dğretmenlerin idari Ve yarg|sat

denetimi;']iirk Eğitim sistemini kuran Ve düzenleyen temelyasa{ar; eğitim paydaşlarının görev, hak
ve sorumluluk[an.

Eğiiim Anlropolojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramLan, tarihçesi ve yöntemi; sosyaL-kültü.et antropolojide temeI
yaklaşımtar; anlropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisjnin temet kavramlan: küttüı küt-

türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşlt kültür, ortak küılür Vd.; eğitimin kültürel temet-
teri ve işlevleri; küttürteı arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama atanı otarak oku[, okuI
kü[türte[i Ve etnografileri; medya, kitle i{etişim araçlan, popüLer kültür Ve eğitim; küresetleşme,
küttüret etkiteşim, küttüreL okuryazarık Ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde söztü ve yazılı

edebi eserlerde eğitim; Türk ai[e yapüslnda ebeveyn ve çocukların ro[[eri.
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Eğitiın Tarihi

Antik dönemde (Eski Mlslı Mezopotamya. Anado[u, Hint, Çin, Antik Yunan Ve Roma uygarlıkların-

da} eğitim; orta çağ Ve Yeni Çağda Doğu, Balı ve islam ıoplumlarlnda eğitim; Rönesans, Reform,

Aydınlanma Hareketlerl ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; isLam kü(tür ve me-

deniyetinin Batl medeniyeti ile iLişkiLeri; mitl7ulus devletlerin doğması Ve milli eğiıim sistemlerinin
ge[işmesi; post-modern toplum tartlşmaLan Ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişimler ve dönüşüm[eı

Eğitimde Drama

Drama Ve yaratlcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratlcl drama, oyun Ve tiyatro pe-

dagojisi, itetişim-etkil€şim. rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kuk[a,

pandomim vb.); yaratrcl dramanln aşamalar!, boyutlan Ve öğetera; rol oynama Ve doğaç{ama;yara-

tıcl dramanln tarihçesi; toplumsal otaylar ve yaratlcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama

ba5amaklart; eğitimde dramada yararlanılabılecek kaynak[ar; yaratlO drama ders p[anınln hazırlan-
ması ve uygulanmasl; dramanln bireysel ve sosyal gelişime katksı.

Eğiti.ndö Program Dışı Etkinlikler

Eğitimde İormal program ve program dlşı etkintikter/ örtük program kavram[an; örtük programta

ilgili yaklaşmtar; bilişseIve duyuşsal alan öğrenme[eri Ve örtük program; bir ritüeLyeri olarak okul;

okulda progıam dışı etkinlikler o[arak okuI törenleri; okulda sosyat, kültüret, sportif ve sanatsat et-

kinıiklerin önemi Ve yönetimi; değerler eğitjminde örtük programın yeri ve önemi; değerter eğitimi

açısından program d§| (anma, kut[ama, bULuşma, mezuniyet vd.) etkintikler.

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle i|gi[i temet kavramtar; program geliştirmenin teorik temelleri; program tür-

leri; öğretim programlannın fetsefi, sosyat, tarihi, psikotojik Ve ekonomik ıemelleri; program ge-

liştirme ve öğrelim programlaanın özel[ikteri; program geıiştirmenin aşamaları; programln teme{

öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler araslndaki llışkiteri hedeflerin slnıflandırı[ma-
5l ve programln öğeleriyte itişkisi; içerik düzenleme yaklaşımlan; eğitim ihtiyaçlarınln belirıenmesi;
program geliştirme süreci ve mode[[eri; eğitim programı tasar|m yaklaşımLarı; program değerlen-
dirme modetleri; program okur-yazartlğli öğretim programtarının geliştiritmesinde öğretmelerin
görev Ve sorum[uluklan; MEB öğretim program[arın|n özellikleri; öğretim pro9ramlarının uygu[an-

ması; dünyada ve iürkiyede program geliştirmede yeni yaklaşım[ar ve yöneLimler.

Eğitirnde Pro!e Hazırlaına

Proje kavraml Ve proje türteri; öğretim programlartVe proje tabanLı öğrenme; okullarda proJe prog-

ramlan (TÜB|TAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimj; literatür laramasl; projede mantlksal

çerçeve; pıojenin ptanLanması ve yönetimi; projede bilimseI yöntemin uyguLanmasl; proje raporu

hazlrtama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendjrmeve iyi örneklerin ince-

tenmesi; proje sunumtan, poster Ve broşür tasarlama teknikleri.
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E[eştirel ve Aöalitik Düşünıne

Teme1 kavramıar ve tanlmlal; düşünme organl otarak beyin, düşünme biçimteri ve düşünmenin
grupland|nlmasl; istemsiz düşünme ve özetlikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşün-
menin yönt€mleri; eLeştireLve analilik düşünme; eleşliıel ve analitik düşünmenin temel özellik[eri
Ve kriterteri, eleştirel ve anatitik düşünmenin aşamaları; eleştiret Ve anatitik düşünmeyi etkiteyen

faktörleri eleştiret ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve anatitik okuma; eteştirel ve analitik
dinleme; eleştireı ve anaLitik yazma.

Hastanede Yatan Çocuklerın Eğiiimi

Kapsayıcı §ğitim

Kapsaycılık Ve kapsaylcl!ğln içeriğii kapsaylçı eğitim: tanım|, içeriği ve önemi; kapsayq eğitimin
hukuki dayanakları; ulusaI ve ulus[araıag mevzuat; kapsaylcl eğitimde yak[aşım ve siandanLar;
kapsaylcü eğitimde öğretmen ro[[eri; kapsayü öğretim programlve materyalleri; kapsayE eğitimde
tutum Ve değerıer; kapsayıcı oku[ ve sınıf; kapsayıcı eğitam için eylem planı hazırlama; kapsayıcı
eğitim uygulama[an: öğrencileri farklllaştıran özetlikter, etkiti iletişim, kultanlian di[, psiko-sosyaI

destek, öğretima farkllaştlrma ve örnekıer, yöntemlerve teknikler, öğretimi planlama, ders mater-
yatterinde kapsayclılk ve kapsayıcı etkintiklerin seçimi; ders tasarLama uygu[ama[arl.

Karakter ve ı}eğer Eğitırni

Kavramsal çerçeve: Karakteı kişitik/şahsayet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç Vd.j karakter gelişimi
Ve eğitimii karakter getişiminde Ve eğitiminde aite, çevre ve oku[; değerlerin tanlmlve sınıflandınlmasl;

değerterin kaynaklan ve bireysel, toplumsai, kültüret, dini, ahtaki temelteri; karakter ve değer eğitimi
yaklaşım ve uygulamalan; karakler ve değer eğitaminde küttürLerarası İarktılaşma ve birlikte yaşama

küttürü; eğitim felsifesi Ve hedefleri yönünden karakıer ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde
öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern Ve çok kültür[ü toplumlarda değerler krizive eğiİim; insa-

nFkültürel kaLkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değe. eğitimiyte itgiti

örnekter, Türkiyede değerler eğitimi uygutamalan ve araşt]rma[an; karakter Ve değer eğitiminde roI

modeIo[arak öğretmen.

Karşılaşürmalı Eğitim

Karşllaştlrmaİ eğitimin tanlml, kapsaml, tarihçesi; karşü[aştırmah eğitimde yöntem Ve araştlrma;
farktı ülketerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin {inans-

manl, eğitimde özetleşme, eğitimde potitika oluşturma, ptanlama ve uygulama yönlerinden kar-

şıtaştırılması; farklı ütkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet vg eşitiik; farkk ütkelerde eğitimde
reform ve yenileşme 9irişimteri; farkh ütketerde öğretmen Ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis-
temleri; eğitimde küresetleşme ve u[uslararasdaşma; eğitimte iLgili ulus[ararası sınavfar, kurumlar
ve kuruluş[aı
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Hastanedeyatan çocuklan yaş gruplaflna göre gelişim özetlikteri, ilgive ihtiyaçları, ruhsaldurumla-
rı; hastane personeli, çocuk Ve aile araslndaki etki[eş;m; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, ıedavi
ve ameliyata hazlrlama; hastanede yatan çocuklara yöne[ik oyun, müzjk, sanat, drama, matematik,
hik3ye vb. eıkintik ptanı hazlrlama ve uygulama; hastane okullan ile ötümcül hastallğı olan çocuklar,
aileleri ve personel arasındaki etkileşim.



Mikro 0ğretim

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgi{i temet kavramlar ve i[ke{er; öğretmenterin mesteki yetertik, tu-
tum, rol ve davranlştarı; ders plan| hazırLama; mikro öğretim yönteminin kapsaml, yararlafl ve sl-
nlrlıltklan; konuya uygun aktif öğrenme etkin[ikleri hazırlama; slnıfta örnek ders anlatma uyguıa-
maları; ders sunum[annln videoya kaydedilmesi; kayltlardan yarartanarak deısin değertendirilmesi;
hazır[anan etkinIik[erin ve de15 antatım[annın geIiştirilmesi.

Müze Eöitirni

Müzenin tanlml Ve özetlikteri, müzelerde sergi[eme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü-
zeciliğinin gelişimi; dünyada müzecitiğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür Ve uygarltk
itişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze Ve toplum; müzeterin tarih bilincine katksı: İarihi eserlere
sahip çıkma; oünyada ve İürkiye'de çağdaş müzeci[ik.

Okut Dışı 0ğrenme 0rtamları

okut dış eğitim ve öğrenme kavramları; okuI dışı öğrenmenin kapsaml ve önemi; okuI dışü ortam-
[arda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarlna uygun öğretim yöntem, teknikteri (proje tabanlı öğ-
renme, istasyon tekniği Vb.) Ve öğretim materyalleri; okul dışl öğrenme ortam[an (müzeler, bi[im

merkezleri, hayvanat bahçeteri, botanik bahçeleri, planetaryum[ar, sanayi kurutuştan, mitli parktar,

bilim şentikteri, bilim kampları, doğal ortamlar vb,); okut d|ş öğrenme alan ve ortamıannln gelişti-
rilmesi; okuLdlşl öğrenme etkinl'iklerinin planlanmasl, uygulanmasıve değertendirilmesi.

Öğrenme 6üçtüğü

0ğrenme giiçtüğünün tanlml, özeltikteri ve sınıflandlrıtmasl, Eğitsel, psikotojik, tlbbi etmenler; yay-

gıntık ve görülme sıktlğı; öğrenme güçtüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki mo-
deIi; tarama/tanılama: tlbbi, gelişimseIVe eğitsel tarama/tanllama; akademik Ve akademik olmayan

özelLikter; ekip ve işbirtiği; eğitjm-öğretim ortaml,arl; biljmset dayanağı olan uygulama[ar; okuma,
yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan beceriteri destekleme.

Öğretimi BireyseIleştirme ve Uyarlama

Bireyselleştirme kavraml Ve eğitimdekj önemi; bireyselıeştirme için yapl{,masl gerekenler: müfreda-

ta dayal değerlendirme, kaba değerlendirme, ötçüt bağıml ölçme aracıhazırlama, değerlendirmede

uyu{masıgereken kuraltar; uzun dönemLive kısa dönem[i öğretim amaçları belirleme; kaynaştııma/

bütünleştirme için slnıf ve okullarda yapı[abitecek düzenleme{er; öğretimi uyartama; kaynaştlrma/

bütünteştirme slnflannda bireysetteştirme ve uyarIama örnek[eri,

5ürdürülebitir Ka[kınma ve Eğitim

Sürdürütebitirlik kavramı ve kul[anım aLan[arı; sosyal bi{imler Ve fen bitimleri yönünden sürdürüle-

bitirlik; top[umsaI değişme bağtamında sürdürütebitirtik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın ge-

ıeceği Ve surdürülebitirtik; göç, yoksulluk Ve eşitsiztiki süü-dürütebi[ir çevre; ekoloji, küresel çevre
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sorunlafl Ve sürdürütebitirtik; doğayta uyum içerinde sürdürülebilir toptum; nüfus, ekonomik sis-

tem ve doğat çevre; teknolojik geiişme[er, tüketim ahşkanlıklan ve çevre; sosyal sorumluluk ça[ış-
malarl, 5omut Ve somut olmayan küttürel miras yiinünden sürdğrütebitirıik; insan-doğa iiişkiterınin

sürdürü[ebilirlik ekseninde yeniden düşünü[mesi.

Yetişkin Eğilimi ve Hayal Boyu Oğrenme

Yetişkin eğitiminin tanlm| ve kapsaml; yetişkin eğitimiyte itişkiti kavramtar (sürekli eğitim, hatk eğı
timi, yaygln eğitim, mes{eki eğitım Vd.); Türki}re'de yetişkin 9ğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eği-
timiyle it9ili yaklaşlm Ve modeller; yelişkinıer ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

ve tarihsel gelişim;Türk eğitim sısteminde hayat boyu öğrenme uygulamatarı.
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Bağımtıtık ve Bağımtıtıkta Mücade[e

TemeL kavramlar ve tanlmtar; bağımtLlk türLeri (madde bağımLı1,1ğı, leknolojj bağlmıllüğl vb,); bağim-

lı[ığın nedenleri; kişiyi madde bağımlıtığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toptumsal bağlam-

da ri5k etmenıeri; bağımİ çocuk, ergen ve yetişkinlerde ileıişim becerileri; bağümllLkta sosyal hiz-

metin rolü; bağlmhtık ite itgiti modeıter; bağımtıtığı önleme çabası; bağımtı[ığın sonuçtarl; bağlmlıtlk

i[e mücadelede utusal potitika Ve 5trateji yöntemleri; yeniden uyum 5üreci.

Beslenme ve Sağtık

Doğatve sağlıkI beslenme; obezite ile mücadeLe; gıda katkı maddeLeri; sağtlklıyaşam Ve egzersiz;

büyüme ve gelişme; sağtıklı cinset yaşam; bağımtılıkta mücadele (tülün, atkoi, madde bağım!lığl

vb.); t[afik, afet ve ilkyardlm.

Bitim Tarihi ve Felsefesi

x 20

Bilim, fetsefe, bilimsetyöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupasl, skolastik felsefe Ve bilim; islam kül-

tür coğratyasında bilim ve feLsefe; Mezopotamya'da bitim; Rönesans Avrupası'nda bi[im ve felsefe;

aydınlanma çağında bitim ve fetsefe; bilimterin sınıflandırıtması; bitim, bilimcjtik (bitimizm), ideoloji,

etik ve din jtişkileri; bilim Ve paradigmataf; Viyana Ve Frankfurt düşünce okul[arı; yirminci Ve yirmi

birinci yüzy(larda bitim eleştirileri.

Bitim ve Araştırma Etiği

Bitim, biiimin doğası, 9elişimive bitimsel araştlrma; etik kavramlve etik teoriteri; araşt|rma Veyayn
etiği; araştlrma sürecinde eİik dlşı davranlşlar ve etik ihtatleri; yazarfuk ve telifle ilgili etik sorun[ar;

tarafh yayln, editörtük, hakemlik ve etik; yayn etiği Ve yayln sürecinde etik dlşl davranlşLar; araş-
tlrma ve yayn etiğiyte ilgiti yasaı mevzuat Ve kurUtlar; etik ihlatlerin tespitinde jzlenecek yo[lar; sık
görüten araştlrma, yayln etiği ihlalleİi Ve bunlan öntemeye dönük yöntemler.

Ekonorni ve Girişimci[ik

Ekonomi biıiminin temeI kavramları ve ekonomik 5istemler; işletme Ve işletme yönetiminin temet

kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukukiyapısı; iş[etmelerde yönetim süreçleri ve iş[ev-

lerii ansan kaynaktarıve diğer kaynaktarın yöneiimi; girişimci Ve girışimcitik kavramlan, 9irişimcitik-
te başarl faktörteri; girişimcitik küıtürü, girişimcilik süreciVe girişimcitik türleri; kariyer planlama,

özgün fikirleı sıra dışı örnekLer; Türk Patent Ve Marka Kurumu; sınai Mülkiyet Kanunu; küçük Ve

orta boyutlu işletmeter; küçük işletmeterde yönetim süreçleri ve iştevteri; iş fikri getiştirme, yenitik

ve inoyasyon, iş ptanıyapma, iş planınln öğeleri, yazılmasıve sunumu; belirli bir atanda ve konuda
girişimcitlkle itgiti bar proje hazlrlama.
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Geleneksel Tüık E[ 5anatları

Geleneksel Türk sanalLafüyla ilgili terim ve kavramLar; gelenekseı Türk sanatlarının önemi; birey,

toptum ve üLke ekonomisine katkürı; Gelenekset Türk sanatlarının tarihi gelişim' (Hunlar, Gök-
türk[er, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osman[ı Dönemi); AhiLik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlarıyta i[gili kurum ve kuruluşlar; 9eleneksel sanatların hammadde ve yapım

lekniklerine göre sınıflandırılması; gelenekseI dokuma (hatı-kjlim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,

cam (Vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanat[an; metaL (demiİ, baklr, 9ümüş ve altın Vb.) sanattarı; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanat[an; çini-5eramik Ve taş işıemecitiği sanatlan; gelenekset

Türk sanattannln eğitimi, üretimi Ve pazarlanmasl.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

insan hakları kavramıve tariha ge[işimi; insan haklanntn türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yak-

taşımtarıve insan haklan; demokrasi eğitimiVe demokratik eğitim; ai[e ve demokrasi eğitimi; insan
hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimj; ilkokuIeğitim programı ve demokrasi
eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğreıim ve demokrasi eğiıimi; demokratik okul
ve slnf ortaml.

insan iLlşkiteri ve ilğtişim

İnsanlar arası itişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle itgiti kuramsai yakLaş|m-

tör (psikanaLitik, bağlanma, çağdaş teori[er); kişilerarası ilişkilerle ilgıli kuramsal yaklaşım[ar (sos-

yat, psikotoiik, bitişsel kuram[ar); gelişjmsei süreç oLarak kişilerarası ilişkiler (bebekLik ve çocuktuk
dönem[eri, ergen[ik Ve yetişkinlik dönemteri); insantar arasl ilişkilerde etkilio[an İaktörler; cinsiyet,
cinsiyet rotleriVe kişi[erarası i(işkiter; kişilerarası ilişkilerde kendini uyartama ve kendini açma; j[e-

tişim Ve iletişim hatalan; etkiti iletişim beceri[eri; kişilerarasl probaemler, çatışma ve çatlşma çözüm
yakıaşlmian; kültürler arası farklıtaşma yönünden insan ilişkileri.

Kariyer Planlama ye Get|ştirme

Kariyer kavramı. kariyeı plantama ve aşamalan; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluş-
turulmasl; kariyer ptanıama mode[i, ilgiti öğretmentik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş
hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, cV formatı Ve ömekle.i, cV hazırlamada dikkat edilecek noktalar;
kapak yazıları, tanltlm mektupLarı, iş görüşmesi, amaçlarl, yöntem Ve türleri, 9öfüşmeye hazrllk
ve görüşme aşamatan; görüşmeterde karşılaşabi[ecek durumLar; 50ru tipteri, vücut dili-bedensel
işaretler.

küttür ve oiı

Dit ve kültürle itgiti temel kavramlar; küttürün kaynaklan Ve öğe[eri; sözlü Ye yazlt kü[tür; maddi
Ve manevi küttüri bireyseı Ve toplumsal açılardan küLtür; birleştjrici Ve aynştlnğ olarak küttür; küL-

türıenme, kültürleşme, kültürel yayltma ve uyum; biLişse[, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşmtar
açlsından ki]ltür; semboLler sistemj o[arak di1; bireysel açldan dil ve dil edinimi, dilin insan bilincine
etkisi; küttür, di[, biliş ve realite aras|ndaki ilişki; dilin bitgiyi ve kültürü taşıma, toptumsal ilişki Ve

iletişim kurma işlevi; ditVe küttürün getişjmi ve aktanmı; ulusal kimtik Ve dit; küttürve dildeki değiş-
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meterin danamikleri; kültür ve ditdeki değişmeterin karşılık[ etkileşimi tartışma|arı; milli kültürler;

küresetteşme, çok dittitik ve çok küttürıülük.

Mesleki İngilizce

Temet ingitizce okuma_yazma_din[eme beceriteri; çocuk gelişimiVe evreleri i[e itgi[i temel kavram_

lar; temel eğitim ve ortaöğretimte itgili temeL kavramlar; eğitim bilim{eri ile ilgili temet kavram_

lari öğrenci_ebeveyn_öğretmen arasında diyalog örnekteri; akademik içerikli metinleri dinleme ve

antama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşma[arı vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel

beceriter (kelime bilgisi, katıpla. Vd.); yazma beceriteri (ditekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur-

ma, klsa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçtan kulbnarak

yaz|h metinleri okuma Vb.); ilgili öğretmenıik alanlnda çeviri çallşmalafl.

sanat ve Estetik

sanat, güzel sanattar, zanaat Ve kültür; sanat Ve eğitim; sanat, yaratglık ve sanat eseri; sanat fel-

sefesi ve estetik; sanat Ve estetik kuramlan; sanaı eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern

ve post-modern dönemlerde sanat;sanat Ve toplumsal bağlam;sanaı Ve gündetik hayat; Türk-is-

lam sanatl-estetiği ve sanat eserleri; toplumsat değışme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu;

Türkiye'de sanatln getişimi; 9ünümüzde sanat anlaylşları; medeniyet inşasl ve sanat; sanat, estetik

ve ahtak.

Türk Halk Oyun[arı

Folklorun tantm|; ritim ve algıtama çalışma(an, oyun ve halk oyunu- figür çaişma[arı; halk oyunla-

rında yöresei farkhlıklar figür çalışmaları, yöresel figürleç bar türü yöreseLfigür öğrenme, halay ve

kaşlk türü yöresetfigür öğrenme, horon ve karşllama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yö-

reseIfigür öğrenme; öğrenaten oyuntann, tavrı ve oynanış şekilleri hakklnda çalışmaıar; halk oyun-
[arının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıktan

Türk işaret Diti

İşarel diliyle itgili temel kayramlar; Türk işaret diti, tarihi ve özettiklerj; Türk işarel dilinde harfier;

ses bilgi5i; işaretin iç yaplsl, eşzaman[ıllk ve ardlşk[lk; ses bi[9isi açısından el alfabesi; işaret dilinde

şekit bit9isi, işaretin yapllanşlve biçimlenişii sözcük sınıflan ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi;
sözcük dizitişi. cümıe türleri; soru cüm[e[eri; işaret dilinde anlambi[im; an[am ve gönderim, anlam
türteri, deyjmler;Türk işaret dili ile karşlllklı konuşma.

Türk Musikisi

orta Asya ve Anadolu'da yaşayan Türk topluluklanna ait müzik unsurtarı, Türk mitotojisi (insan,

yarad!lış, dini ritüelter ve bayramlar vb.), Türk Hatk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurtar, Türk
Devlet Ve Top[uluklannda Var olan müzik türleri, tarihi süreç içind6 Türk Halk Müziği ve Türk sanat
Musikisinin getişimi; müzikle ilgiliİarklı gelenek ve üslupların karşlhkh eıkileşimi; çalgt[ar, besteci-
ter, icracılan ve örnek eser{er! ile birlikte incelenmesi.
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Türk Sanai Tarihi

Hun sanatl'ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazne[i, Büyük selçuklu, Anadolu selçuktu, Beylikter

ve Osmanfu dönemine kadar sanat üsluptan, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekteri
karşlLaştırmalı olarak incetenir; cumhuriyet Dönemi sanat'ndan başlayarak günümüz Türk sanat

eserleri Ve sanaİqlarl.
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Anlam Bitimi

Anlam Biliminin iarihi, dil bilim jçerisindeki yeri ve anlam bitimiyle ilgili anahtar kavramlarün açlk-
tanmasl, Türk dilinin anlam hususiyetleri (sözcük düzeyinde, cümle düzeyinde); anlam çerçevesj,
anlam olaytarı; durgun anlam bi[im, kelime, kavram, antam, kapsami eş anlamfuLk, zıt anlam[[lk, eş
adtıLk; çok anlamtıtık; 9etişmeli antam bitim, antam değişmesi, anlam geniştemesi, anlam daratma-
sl; deyim aktarmasl, ad aktarmasıve benzeri söz sanat[arl.

Di1 Edinimi

Çocukta diIedinimi süreci, ana di[inin seslerini edinme, kelime türlerinin edinimi, zaman kavraml,
zaman kullanlml, tümce, otumsuztuk edinimi, evet-hayr soruları, diğer yapılar.

Eleştire1 0kuma

Eteştirel düşünme tanımı ve kapsamı, eleştirel düşünme stfatejileri; okuma ve anlama; okuma yak-
taşlmlart; metin türlerini Ve retorik özeltiklerini tanıma, akı[ yürütme stratejilerini belirleme, uygu-
[ama çalışmaLarı.

iki 0iııl ıurk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Türkiye'de itk okuma yazma öğretiminin geçmişi; i[k okuma yazma öğretim yöntemleri (Atfabe yön-

temi, hece yöntemi, öykü-cümle yönt€mi Vb.); Ses Temelti cümle Yöntemi, uygulama aşamalan;

alternatif uygulama[ar; orlaokul düzeyinde okuma yazma sorunlan ve ileri sınıflarda okuma yazma

öğretimi-

Ketime Öğretimi

Söz varlığı unsurlan (kelime hazinesi/temet kelimeleı deyimler, atasözteri, ikilemele( terim[eı ka-

lıplaşmış sözler), alıcl Ve üretici söz Varhğı; ke[ime sıklığı ve yaygtnttğl; kelime öğrenme strateji[eri;

kelime öğretim teknikleri.

Seıkan DEMlRoĞLu
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Yurt d§lna Türk göçü, 9öçün etkiteri, sonuçları; yurt dlşndaki Türk çocuklannln eğitim durumlan;
yurt d!şnda ana diI eğitiminin yasal dayanaklan ve yurt dlşında İürkçe ve Türk küttürü dersleri; iki

dilti{ik, çok dittitik ve türıeri; iki dillilere Türkçe öğretiminde kuram, yöntem Ve teknikler; Türkçe
Ve Türk kültürü dersi öğretim programları; Türkçe ve Türk küttürü dersi için etkinlik Ve materyat

tasanml.

iık okuma Yazma Öğretimi



Medya Okuryazar[ığı

Medya ve medya okuryazarlığı kavram alan!, bilgi toplumu Ve medya okuryazartığı; medya araçları,

(tetevizyon, gazete, der9i, intemet, sosyat medya Vb.); eLeştirel okuma, eleştirel dinleme Ve izaeme;

mesajların değerlendiritmesi ve çözümlenmesi; TV reklamlaı, gazete haberleri, W programları,

web içerikleri vb. medya ürünlerinin incelenmesi.

Ses Eğitimi ve Diksiyon

DoğrU nefes Ve ses alıştlrmalarl; Türkçenin fonetik yaplsl Ve kuralları; Türkiye Türkçesine özgü ton-

tama, vurgu ve diğer bürün özeltikleri; artikülasyon kuraltarı çerçevesinde anlaim teknikleri ve üs-

tup üzerine alıştırmatar; sözsüz itetişim (beden diti), kişiset imaj ve resml ve sosyaI protokol kuraF

larına göre sunum yapma ve topluluk karşlslnda konuşma ahştlrmatan.

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değertendirilmesi

Eğitimde kullantlan ö[çme araçlarıve özellikleri; geleneksel yak[aşım(ara dayatıaraçlar: Yazılısınav-
lar, kısa cevap[ı sınavtar, doğru-yantlş tipi testıer, çoktan seçmeli testLeı eşleştirmeLi testler, sözlü
yoklamalar; öğrenciyi çok yöntü tanlmaya dönük araçlar: Göztsm, görüşme, performans değer-
lendirme, öğrenci ürün dosyasl. araştlrma kağlttarl, araştürma proje[eri, akran değerlendirmesi, öz

değertendirme, tutum öıçekteri; öğrenci başansının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar;
öğrenme çıktılarınln değerlendirilmesi Ve not Verme.

Ders kitabında oLması gereken fiziksel, eğitsel, 9örseL tasanm ve di{ anlatım özellikteri ve standart-
tar; ders kitapLannın içerikterinin programa uygunluğu; mevcut ders kitap[anndan bazıtannın içerik,
dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, antamh öğrenmeye katkl, öğretimde kutlanlm

kotaylığı vb. açılardan incelenmesi.

Türkçe Öğretimi Tarihi

Dit aiteteri, Aıtay ditteri teorisi, Türkçenin dünya dilleri sınıflamasındaki yeri; Türk ditinin tarihi dö-
nemLeri ve kaynaklan; tarihsel 5üreçte Türkçe öğretimi; Türkçenin tarihi kaynaklarında Türkçe öğ-
retimine i(işkin bulgutar.

Türkçe Öğretiminde MateryaI Tasarımı

Aıana özgü öğ.etim teknolojilerini kulLanma; yazıllm türleriVe kul[anım amaçLarı; alanın öğretimin-
de kuLlanllacak materyallerin tasarüm ve getiştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarlnln be[irlenm€si; iki

ve üç boyuttu öğretim materyalierinin tasarlanması; çalışma yaprak[arı; saydamlar;Vco, DVD, MP3
ve MP4 dosyalan Vb. öğretim materyatlerinin getaştiritmesi; farktl öğretim materyallerine yönelik

sınıf ıçi uygulamaların değerlendirıimesı.
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Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

Dil beceriti öğretjminde farklıyaş gruplarıve dil düzeyteri içın kultanılan sünav türlerive ölçme yön-

temleri; dit becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik itkeler; okuma, yazma, din[eme. ko-

nuşma, ketime bi[gisi ve dil bitgisi seviyeterinin ölçülmesinde ku[[anıtan soru tür{eri;slnav hazlrlama
teknikleri Ve değerlendirme ötçütleri; çeşitli so.u iirnek[erinin hazırlanması ve sınav değertendirme

ça[ışma[arı.

yaratıcı yazma

Yaratrcl[ık kavraml, yaratrcl[ığln tanlm[arl; yaratlclIk beyin itaşkisi, yaratlcl bireyin öze[[ikteri; yaratrcı

düşünce, yaraıcı düşünce aşamalan, yaratlcl düşünce düzeyleri; yaratlcl yazma, yaratlclyazma Ve

edebi türler; yaraİct yazmayı geliştirebilecek etkinlikler, yaratrct yazma etkinlikLerinin 5üreç ve ürün

olarak değertendiıilmesi.
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