
l
l
ü

l
I

ı

LİSANS PROGRAMİ

A>/4c-2.Gğ.
^6])

l-tB- pt
J5,tı İlıt\-,\6

sOsYAL
.ı t ı tt, ı

BıLGlLER 0GRETMENLıoI l





\

N

I. Yaııyrl II. Yarıyj

\l
@ Eğ]tme 0ıIiŞ

o fğilim Ps io]o]isi

o Atalüik iıl(ele.i Ve inklap Tar]h ]

o Yaban0 D l 1

@ İrk Dili1

oo sosyal Bi U iclin Terne]]cr

o - 

Genol fizıki coğ ralya

DercinAdl TUKAKTS

o Eğil]m sosyolo]]s

o Eği|im Fe]s€f€si

@ Ahfurk ilkololl w inkılap Tanhi 2

@ Yabancl D l2

o lijrj( oil 2

o sjyasetBilmi

@
@
o §enelB€şeri ve Ekorıomik coğral}a

is]am ÖnccsilijrkTanhivc kir lürü

sosyalAntropolojive l €d€nyelTalihi

DeİsinAdl TUxAlfis

]9

2

?

2

2

3

2

2

2

2

]9

3

3

3

3

5

4

4

2

2

2

2

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

3

3

2

2

ı

]E 30 Toplam

III. Yarıyrl yrlIV. Yarı

0

0

0

0

?

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

]9

3

3

4

3

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

10

3

4

4

3

2

2

2

30

5

2

2

2

2

2

2

2

]9

6

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

16

=ğ,
(9o
ğ,(L
ı,z
.l,J
tr
Jz
lJJ

llJ
0a(5
lo|
t
uJ
J,6
.Jo
J

oo

@ lırkEğilimTalih

@ Öğüetlm iüke ve Yontemleri

@ §eçm6li 1

o seçmel ]

@ seçmel| 1

o sosydl 8ilgibİ dil€nİ]. Ve Öğ.clim Yarhşfiı]a,ı

o Türkye'njn Faik coğ.at ,asl

o ik']ılk-İslam Deüeue,i Tallhi

o oılaçağ Tarini

Tophm

oer§jn Adı T U K AKTS

]8 ]8 30

@
@
o
@
@
@
o
o
o
o

TOpiam

Ders'nAd|TUXAKIS

l

2

2

2

2

2

2

2

2

2N

(

l

20

V. Yar vI

2
o ]ük Eğitm si§temive okul yoneıimi

@ Eğiti.nd9 olçüİe ve Değullend(ıne

@ seçmeli3

@ seçmoli3

o seçmoli3

@ OsmanlıTadhil

@ Yeni !e Yakn coğ T& hl

o sosyal Bilg br Öğr€ünri 1

Toplam

DolsinAdl T UK AKTS

17

o Eğ]lijic, AJr]a^ Ve Eürk

@ s ndYoncl]rn

o seçme]i4

o seçful4

o §€çmolj4

@ osmanhTarihi2

@ so§yal 8]lgilerde üİlü Ve Ya. h Edebiyat

o siyasi coğratF v0 lİ*iyo Joopoliliğl

sosyal 8ilgiEr Öğrctmi 2

DeİsinAdlTuKAKTS

2

2

2

2

2

2

2

2

3

l9

3

4

3

4

4

4

5

2

2

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

3

l
\

1l 30 TOplam 0

2

2

2

2

2

2

2

3

]9\\

\

VII_ Yarıyrl VIII. Yarıyrl

@ Öüretnen]ik l,loulafıa§ı ]

@ okulh.da Rehb€Ilik

o seçmeli5

@ seçmeli5

@ Aletler !e Alel Yöneljmi

o sanat w Muze Eoitml

o Mgdya okıJr Yararldl v€ Eğilimi

o

Ders]nAdjTUKAKTS

GenelToplam T

@ Öğlelmenl k uwuhmasü 2

o ğ.elEğitm ve raynaşlma

o Seçmeli6

o seçmoli6

@ Türkya cumhu.iyeti Tal]hi 2

@ insan Haklaı V€ Demoka§ Eğitrrni

o Karaklol w &ğe. Eğilimi

Delsinfu|TUl(AKrs

]4 30

5

2

2

2

2

2

,|7

0

^

(

Toplam

U K AKIS SAAT YğZDE

@ Meslek B]l9 s

@ GenelKlllüİ

@ Alan tğiııni

;G
zl zı
,|,,

]4l]47

44

26

70

140

56

28

l0

154

§t 5 Ç.;..t,\*\Jın
ç-b-_\ ü.\t

86

42
,|12

240

34

]8

48

]00

§

H.|ğ ASL/tV
_Dt;»_, ,*,

Toplam

]ijrkye cunrhuriyeli Tar]h] l

TOplarn

6

]8 0

0

0

0

0

0

0

2 3

3

3

3

5

3

3

4

30

2

2

2

To9hm 0

0

o

0ğ r eüİır Tckrolojü]ei

[ğil]mde Araşüırma !En|em]eri

seçmei 2

seçmel]2

Topl!ma Hjzüİet tJygu]amalaf l

seçmel 2

sosyal Biurle| Öğüelm Püa,anllarl

B ] m, ]cknola]i ve Tolllrm

Vatanda$ük 8]l! s]

Tüükye nin Bcşeı]Ve Ekonom]k colrafyasl

3

3

4

3

3

4

3

2

3

2

30

30

3

3

4

3

4

4

2

2

5



I. Yarıy!
@ Eğitime Giriş

Eğitim Ve öğretimle itgi[i temet kavram[ar; eğitimin amaçtarl ve iştevleri; eğitimin dağer atantarLa
ve bilimlerle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyaL, kültüret, tarihi, politik, ekonomik, fetsefi ve psiko-
lojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı o[arak okuI ve sınıf;
öğretmenlik mes[eği ve öğretmen yetjştirmede güncet getişmeler; yirmj birinci yüzyıtda eğitimte
it9iti yönelimter.

@ Eğitim Psikotojisi

3

@ Atatürk İlkeleri ve İnkıtap Tarihi 1

Osmanlı Devteti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XlX. Yüzyıtda Osmantı Devleti'nde yenitik
harekelleri; Osmani Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanh Dev-
teti'nin siyasi ve askeri durumu; l. Dünya Savaşı ve Ermeni mesetesi; Anadolu'nun işgati ve tepkiler;
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsunh çıkışı ve iaatiyetteri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son
Osmantı Mebuslar Meclisi'nin açı[ışı ve Misakı Milli'nin kabutü; Mitt? Mücadete'ye hazır[ık ve bu ha.
zırlığın maddi ve manevi temelter; TBMM'nin açıtışı ve iaaliyetlerii Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu
cephelerindeki mücade[e[er; düzenti ordunun kuru[uşu, Yunan taarruzu Ve Batı cephesindeki savaş-
[ar, Mudanya Mütarekesi'nin imza[anması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Banş Antlaşması'nın
imza[anması.

@ Yabancı Dil 1

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda söze[, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözet
beceriler (kendini lan ma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bitgitere yönetik
soru ve cevap kahplarl); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren Vb. ulaşım araçlarında, atış-veriş
yerlerinde tiste/etiket okuma, soru sorma Vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, Poster içeriği
yazma, form dotdurma); dinleme becerjleri (yottarifi, yerlkişi tarifi vb.).

sOsYAL Bı LGı LER öĞnmıvıErı ı_iĞ i

LisANs nRoGRAMı DERs lçERlKLERİ

Psikoto.iinin ve eğitim psikolojisinin temet kavramLarı; eğitim psikotojjslnde araştırma yöntem[eri;
ge[işim kuram[arı, getişim alantarı ve geLişim süreçLeri; gelişimde bireyset farkhtıktar; öğrenmeyle
itgili temet kavramlar; öğrenmeyi etkjleyen faktörıer; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ-
renme kuram[arı; öğrenme sürecinde motaVasyon.
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@ Türk Diti l

Yazı diti ve özettikterii yazlm Ve noktalama; yazl[l Ve söz[ü anlatlmın özeILik[eri; paragraf o[uşturma Ve
paragraf türleri (giriş, geLişme, sonuç paragrafları); düşünceyi getiştirme yottarl (açlktama, tartlşma,
öyküleme, betimleme; tanım[ama, örnekLendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaLa-
rı); metin yapısı (metnin yap]sa[ özetlikteri, giriş-9eIişme-sonuç böLümteri); metinsetlik özettikleri
(bağtaşıktık, tutartı[ık; amaç[ı[ık, kabut editebitirtik, durumsaliık, bilgisettik, metinterarası[ık); metin
yazma (tastak otuşturma, yazma, düzettme ve paytaşma); bilgitendirici-açıklaylcl metin yazma; öy-
küteyici metin yazma; betimteyici metin yazma; tartışmacıve ikna edici metin yazma.

@ BilişimTeknolojiteri

Bilişim teknolojiteri ve biLgi-işlemset düşünme; probtem çözme kavram[arı ve yaktaşım[arı; algo-
ritma ve akış şemaları; bilgisayar sislemLeri; yazılım ve donanımta it9iti temet kavramlar; işletim
5istem[erinjn teme[[eri, günceI işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü

Parti Yazlhm[ar); keIime işlem program[arı; hesap[ama/tabto/grafik program[arı; sunu program[arı;
masaüstü yayınclhk; veri tabanl yönetim sjstem[eri; web tasarımı; eğitjmde intefnet kutlanımı; ile-
tişim Ve işbirliği teknoLoji[eri; 9üVenIi internet ku[[anımı; bjtişim etiğa ve teIif hakları; bitgisayar ve
internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkiteri.

@ Sosyal Bitgiterin Temelleri

SosyaI bitim[erve sosyal bi[9iter kavramtarı; sosyat bitimlerde bilgi; sosyatbitimlerin temeIkavram-
[arı; başlıca sosyal biIim[er ve birbirLeriyte itişkiteri; sosyat bitgiterin tarihi getişimi; sosyal bitgiter
program[arının ge[iştiritmesinde sosyat bj[jmlerin rolü; sosyat bitgiter öğretiminin fetsefi, eğitsetve
tarihseI temel[eri; sosyaL bilgiter getenekteri.

@ Genel Fiziki Coğrafya

Coğrafya biliminin gelişimi ve bilimsel kimlik kazanma süreçleri; dünyantn otuşumu ve jeotojik geç-
m!şı, içyap|sl, şekli, hareketterive buna bağlı oluşan sonuçlar; yeryüzünün şekillenmesi Ve bu süreçte
etkiti otan faktörler (eomorfotoji); dünya atmosferi ve iklim sistemi (ktimatoloji); yera[t Ve yerüstü su-
larının dağı[ışı, özettikleri ve etkileri (hidrografya); toprak coğrafyası (otuşum, çeşalleri, dağıt§ı, toprak
sorun[an); bitki coğrafyası (sınıflandlrma, yetişme ortaml şarttan, dağll§ü, harita bitgisi.

II. Yarıy!
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@ Eğitim Sosyotojisi

Sosyotojinin temel kavramLarı: Toplum, sosyaL yapı, sosyal o[gu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön-
cüteri (ibn-i Hatdun, A. comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber Vd.) ve eğitim görüşleri; temet

\
\,



sosyolojik teoriter (işlevselcilik, yapısatcıtık, sembotik etkileşimcitik, çatışma kuramı, eteştirelteori,
fenomenoloji ve etnometodotoji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyaLLeşme, sosyat taba-
ka[aşma, sosyat hareketlitik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toptumsal kurumtar (aile, din, ekono-
mi, siyaset) ve eğitim; Türkiyede sosyolojinin ve eğitim sosyotojisinin getişimi (ziya Gökatp, ismail
Hakk Baltac|oğtu, Nurettin TopçU, Mümtaz Turhan Vd.); küttür ve eğitim; 5osyat, küttüret, ahlaki bir
sistem Ve toptutUk olarak okut.
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@ Eğitim Fetsefesi

Felsefenjn temel konutarı ve sorun alanları; vartık, bitgi, ahtak/değerter fetsefesi ve eğitimj temeI
felsefi akımlar (ideatizm, rea[izm, natüra[izm, ampirizm, rasyonaıizm, pragmatizm, varo[uşçutuk,
analitik fe[sefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımLarıı DaimiciLik, esasicitik, iLertemecitik,
varoluŞÇu eğitim, eleŞtiret/radikaL eğitim; islam dünyasında ve Batıda bazı felsefeciterin (platon,
Aristotetes, socrates, J. Dewey, ibn-isina, Farabi, J. J. Rousseau Vd.) eğitim görüş[eri; insan doğa-
sı, bireysel fark[ılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideotojiler açısından eğitim; Türkiye de mo-
dernleşme sürecinde etkiti otan düşünce akımları ve eğitim;Türk eğitim sisteminin fetsefi temelteri.

@ Atatürk İtkeleri ve İnkıtap Tarihi 2

Siyasi atanda yapı[an inkılapLar (saLtanatln ka[dırıLması, Cumhuriyet'in ilanı, Halifeliğin kaldırılması
Vb); sosyalalanda yapılan inkıLaptar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviye[erin kapatı[ması, Takvim, Saat
ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kü[tür atanında gerçekleştiri[en inkıtaptar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dit jnkılabı); hukuk atanında yapıtan inkı[apLar; Atatürk dönemi çok partiti
hayata geçiş denemeleri ve tepkiter (Terakkiperver cumhuriyet Fırka'nın kuru[uşu ve kapatıtması,
şeyh sğit isyanı ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partiti siyasat hayata geçiş de-
nemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuru[uşu, kapatı[ması ve Menemen OtayD; Cumhuriyet
döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynaklarl ve politikasl (izmir iktisat kongresi); Atatürk dönemi
Türk dış potitikası (Nüfus Mübadetesi, 1.4itletler Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı);
Atatürk dönemi Türk dış potitikası (Montrö Boğaztar 5öz[eşmesi, Hatay'ln Anavatan'a katl[ması,
Türkiye'nin diğer ülkelerte olan ikiti münasebetteri); Atatürk düşünce sisteminin tanımü, kapsamıve
Atatürk itkeleri; AtatÜrk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yıtLarı, l960 ve 1970,ti yıttarda
Türkiye, l960 sonrası Türkiye'nin dış politikası.

5

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipter (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kipterde ko-
nuşma, okuma, yazma ve dinleme beceri[eri; sözelbeceriter ([okanta ve restorantarda soru sorma,
yemek siparişa verme vb.); okuma beceriteri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster
metinleri vb.); yazma beceriLeri (kısa mesaj yazma, yazıL yot tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma

\

vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.)
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@ Türk Dili 2

Akademik dilve yazının özeltikleri; akademik yazıtarda tanım, kavram ve terim[erden yararlanma;
nesnet ve öznel antatım; akademik metinterin yapısı ve türteri (makate, rapor ve bi[imse[ özet vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğru[ama, savunma ya da karşı çıkma); bilimset raporların
ve maka[elerin biçimse[ öze[likleri; rapor yazmanın basamaktarı; açıklama, tartışma, metinler ara-
sı ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); baştık yazma,

özetleme, anahtar kelime yazma; bi[imsel yazı[arda djkkat editecek etik ilke[er; akademik metin yazma

uygu[amaları.

@ Siyaset Bilimi

Temel kavram[aıi konusu, yöntemi, diğer bilim daltarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyaI ve ekonomik
temelLeri, siyasaI kurum[aı iktidar ve devtet, siyasaIsıstem ve ğimter, siyasat katıtım, 5iyasat partiler,

baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.

Tiirk adlnın anlaml; İ]rkLerin ana yurdu; lijrkçe'nin doğuşu; İstam öncesi kurulan'lijrk devletlerinjn tarihi;

0rhun Anıttarıve buntarın Türk tarihi, kültürü, dili ve inançları açısında önemi; bozkır yaşam tazı karakte_
ristikleri; genel otarak istamiyet öncesaTürk toplum[arında sanat, ekonomi, inanç kültür ve uygartlk.

@ Sosya1 Antropoloji ve Medeniyet Tarihi

SosyaI antropolojinin tanımı, kapsamı, ça[ışma atantarı, yöntemi; gündelik yaşamla ilişkisi; iLk insantar ve

modern insanln ortaya çıkışı; insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabaLk sistemterj Ve sosya[ örgüt;

siyasa[ örgütlenmelerin ortaya çıkşı; toptumsaL tabakalaşma; top[umsat cinsiyet; din, dit, birey ve kültür

gibi antropolojinin temelçaLşma konutarı; medenjyetin doğuşu, itk medeniyeıterin (Eski Yunan, Çin, Hint,

M§ır ve Mezopotamya medeniyetlerinin) ortak ve ayırt edici öze[[ikleri; tanm, matematik, ditve devlet

yönetiminde gelişimter; medeniyet[er arası etki[eşim; Anadolu medeniyet[erinin teme[öze[[ikleri; Anado-

[u'da bırakmış olduktarımaddi medeniyet ve somut kü[türel miras unsurları.

@ Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Nüfus coğrafyası (geçmişte ve günümüzde dünya nüfusuna ilişkin art§, dağıl§, yoğun[uk ve bunlar üze-

rinde etkili oLan faktörte( sayımlar, po[itikatar, göçteı ditteı dinler, lrkLar, kü[türler ve küttür bötgeleri);

yerleşme coğrafyası (i[k yerleşme[erden günümüze yerleşmeterin gelişimi, dağıtışl Ve bun[ar üzerinde

etkiIi otan faktörler; yerleşmeLere ilişkin yapı[an sınıflandırma[ar, fonksjyonlar); ekonomik coğrafya

(ekonomik faaliyet atanları: özelliklerine göre sektöret sınflandırma, ge[işimi ve coğrafi dağıtışları, ge-

lişiminde ve dağıLışında etkiIi olan faktörLer, ekonomik faaLiyetlerin doğaI ve beşeri çevreyle etki[eşimi

Ve bu etki[eşimin ortaya çlkardüğ ı faatiyet atanlna özgü Ve çevreye ilişkin sorUnlar).

@ İslam Öncesi TürkTarihi ve Küttürü



Yarryrl

Türk eğjtim tarihjnin konusu, yöntemj ve kaynaktarı; itk Türk devletlerjnde eğitim; itk Müstüman
Türk devlet[erinde eğitim; Türkiye Setçuk[uları ve AnadoLu Beytikterinde eğitim; Osman[ı Devleti'n-
de eğitim: i[k yeniteşme hareket[erine kadar eğitim sistemi; 1 3- 1 8. yüzyıttarda Osmanlı coğrafyası
dışındaki Türk devletlerinde eğitim; osmantı Devleti'nde Tanzimat'a kadar eğjtimde yenileşme
hareketLeri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğitım sisteminın kuruluşu; getenekset eğitimin
yeniden düzentenmesi; ] 9-20. yüzyıttarda Avrasya'daki diğer Türk devtet ve top[uLuk[arında eği-
tim; mitti mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim: Tı..]rkiye eğit]m sistemjnjn
temelteri, yapısı, kuruluşu ve gelişimj; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2].
yüzyıtda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefleı dilve atfabe birtiği, ortak tarih yazma çalışmaları.

Öğretim itke ve yöntemleriyte itgiti temet kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelteri, strate-
jiteri, yöntemleri ve teknikteri; öğretimde hedef ve amaç betirleme; öğretim Ve öğrenmede içerik
seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planLanmasıve öğretim ptanLarıj öğretimLe
itgi[i kuram ve yaklaşım[ar; etkili okutda öğretim, öğfenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme-
terin değerlendiritmesi.
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@ Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Sosyat bitgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bJlgiter öğretiminin amacı ve temet i[ke-
[eri; sosyal bilgi[er öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaktaşımtarının sosyal bi[giler öğre-
timine yansımaları; sosyat bitgiler öğretimde temet beceri[er; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyat
bjlgiler öğretiminde güncel eğitimter ve soruntar; etkiti bir sosyat bilgiler öğretiminin bileşenteri;
sosyaL bilgiler öğretimine sosya[, kü[türelve ekonomik açıdan bakış.

Tiırkiye'nin yeri ve konumu; Tijrkiye'de yer şekilleri; Türkiye'nin iklimi, toprakları, hidrografyası, bitki
coğrafyası ve hayvan coğrafyası; Türkiyede çevre sorun[arı; Türkiye'de afetler; iklim değişmeleri.

@ İtk Türk-İstam Devtetteri Tarihi

İslamiyet'in doğuşu ve dört hatife dönemi; Arap-İslam devletteri; İstam uygartığı (Arap-Türk-Fars

kültürlerinin İstam uygartığına katkıtarD; İs[am medeniyetinde bitim, sanat, eğitim, düşünce, eko-
nomi, şehir ve estetik (Beytül Hikme gibi bi[im ve düşünce merkezleri, bilim adamları ve eserleri,
maddi medeniyet unsurları örnekleri)ı Türk- İstam devletteri kısa siyasi tarihi; ilk Türk İstam dev-

ü

»III.

@ TürkEğitimTarihi

@ Öğretim İlke ve Yöntemteri

@ Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası



@ Orta Çağ Tarihi

IV. Yarıy!

( 8

@
Eğitimde bitgi teknotoja[erj; öğretim süreci ve öğretim teknotojilerinin sınıflandırılması; öğretlm tek-
nolojiLerine itişkin kuramsalyaklaşımlar; öğrenme yak[aşımtarında yeni yönelimler; günçg|6kury6-
zar[ıklar; araç ve materyaI otarak öğretim teknolo1iteri; öğretim materyaIlerinin tasarımı; tematik
öğretim materyati tasarlama; aLana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyati değerlendir-

me ölçüt[eri.

@ Eğitimde Araştırma Yöntem[eri

@ Topluma Hizmet Uygulama[arı

Toptum, topluma hizmet uygu[amalarıve sosyaI sorumluluk kavramları; toplumsal ve kü[türelde-

ğerler yönünden sosyal sorum[uluk proje[eri; günceItop[umsaI sorunları be[irleme; belirlenen top-

[umsat sorunların çözümüne yönelik projeLer hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyalsorumluluk
proje[erinde gönüttü oLarak yer atma; çeşitti kurum ve kuru[uş[arda sosyal sorum[u[uk projelerine

katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimset etkintik[ere izleyici, konuşmacı ya da

düzenleyici otarak katülma; sosyaI sorUmlu[uk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

let[erinde kütti]r Ve medeniyet; Türk istam medeniyetinde biLjm, sanat, eğitim, düşünce, ekonomi,

şehir ve estetik (Yusuf Has Hacip, Kaşgartı Mahmut ve Ahmet Yesevi gibi bitim, diL, edebiyat ve
tefekkür dünyası öncü[eri mütefekkir[er ve eserleri, maddi medeniyet unsurLarı örnekteri).

orla Çağ'da AVrupa'nın siyasi yapısı; Hristiyantık ve Avrupa'nın dini yapısı; din-devtet-bitim itişkisi
(aristokrasi-ruhban sınıfı mücadelesi); Avrupa'nın sosyo-ekonomik yapısı; Orta Çağ Avrupa'sında
kültür ve medeniyet (9eç 0rta Çağ AVruPa'slnda bi[imsel zihniyetin doğuşu, Endülüs Emevileri'nin
bilim ve fetsefesinin merkezi Avrupa ve ingittere bitimi ite etkiteşimi, Thomas Aquinas, Roger Ba-
con); 0rta Çağ'da Asya'nın siyasi yapısı; istamiyet ve Asya'nın dini yapısı; orta Çağ'da Asya'nln sos-
yo-ekonomik yap§l; Asya'da eğitim, bilim ve kültür ve medeniyet (Asya'de fetsefe, bitim ve maddi
medeniyet unsurtar).

Öğretim Teknotojiteri

Araştırma yöntem[eriy[e i[giIi temeI kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob-

lemi ve örnektemi belirleme, veri toplama Ve anatizi, sonuç[arı yorumLama); Veri topLama araçla-
rının genet öze[[ikteri; Veri[erin anaIiza Ve değerlendiri[mes j; makale, tez ve Veri tabanlarlna erişim;
araştırma modetleri ve türleri; biIimset araştırmatarda temeI paradigma[ar; niceIve nitelaraştırma
desen[eri; nitel araştlrmada örneklem, veri toplama, verilerin anatizi; niteIaraştlrmada geçerLik ve
güvenlik; maka[e ya da tez inceleme, değertendirme ve sunma; araştırma ilke[erine ve etiğine uy-

gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eytem) araştırması.



öğretim programtarıyta itgiti temel kavramLar; sosyaIbitgiter dersi öğretim program[arının geçmiş-
ten 9ünümüze getişimi; güncetsosyat bitgiler dersi öğretim programının yaktaşımı, içeriği, !eııştir-
meyiamaçladığı beceriler; öğrenme ve att öğrenme atantarı; kazanImtarın sınıflara göre dajıtımıve
sınırları, diğer derslerle itişkisi; kultanı[an yöntem, teknik, araç-gereç ve materyatter; ötçme değer-
lendirme yaklaşımı; öğretmen yetertjtikterj.

@ Sosyat Bitgiler Öğretim Progıamları

@ Bitim, Teknotoji ve Toplum

@ Vatandaştık Bitgisi

@ Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Türkiye'nin beşerl coğ rafyasının genet özetLikLeri; Türkiye'de nüfus artışı ve nüfus potitikatarı, Türki-
ye nüfusunun özellikleri; iç ve dış göçler; nüfus yoğunLuğu ve dağıtışı; Türkiye'de yerteşmenin tarih-
sel ge[işimi; kırsaIYerleşme[er; şehirlerin dağılışı ve şehirsel etki alanı, şehar[erin soruntar|; Türkiye
ekonomik coğrafyasının genet özeltikteri; Türkiye'de tarım, hayvancı[ık, ormancılık, sanayi ve dağıtı-
şı;Türkiye'de utaşım ve ticaret, Türkiye'de turizm.

V. Yarıyrl

@ Türk Eğitim Sistemi ve Okut Yönetimi

Eğitlm sistemterinin oIuşumu ve Türk eğitim sisteminin yaplsl; Türk eğitim sistemini düzenleyen
temel yasalar; Mitti Eğatım Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dlşl örgütü; Türk eğatim sisteminde
öğretim kademeteri; Türk eğjtlm sisteminde insan gücü, fiziki, teknotojik ve finansal kaynaklar;
Türk eğitim sa5teminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreç[eri; sosyat
bir sistem ve örgüt o[arak oku[; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretim[e
itgiti işter; okut iştetmecit|ğiyte it9iti işter; okul, çevre, topIum ve aite itişkiteri;Türk eğitim sistemive

ü
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Geçmişte Ve günümüzde bitim Ve teknoLoji iLişkisi; geçmişten günümüze biLim ve teknotojide ya_
şanan gelişmeter; bjlim ve teknotojinin sosyaI değişime etkiteri; insan[ığln ortak bitim mjras|; ün[ü
Türk bi[im jnsanları; yabancı biIim insanları; doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknotojisi gibi
çağdaş biLimset 9etişmelerin yaşama etkisi; Türk patent Enstitüsüj teLif ve patent haktan; uzay ve
havacı[ık çalışmaLarı.

vatandaştık ite itgili temel kavramtar; insan ve top[um, topIum hayatını düzenteyen kural[ar; temel
hak ve ödevter; anayasa, anayasal kurumtar, anayasaI yaşam; Türk devtet geteneği, Türk mitti küt-
türü, mitli ve evrensel değerter itişkisi; Türkiye cumhuriyetj'nin temel nitelikleri ve yapısı; değişen
vatandaş[ık anlayışı bağlamında Avrupa vatandaş[lğl, kü resel vatandaşhk ve yeret vatandaşhk; dijitat
vatandaşlık.
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okutta itgiti 9üncettartışma ve yönelim[er.



:,



@ Eğitimde 0lçme ve Değerlendirme

Eğitimde ötçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ötçme ve değertendirmeyte itgiLi temel kav-
ramlar; ölçme araçtarının psikometrik (geçertik, 9üvenirtik, kutlanıştıtık) özetlikteri; başarl testleri
geLiştjrme ve uygu[ama; test sonuçlarlnün yorum[anması ve geri bildirim verme; test ve madde pu-
antarının anaIizi; değerLendirme ve not verme,

@ Osmanlı Tarihi 1

osman[ı devletinin kuruluşundan (l299) Küçük Kaynarca Anttaşması'na (] 774) kadarki dönem; bu
zaman diliminde 0sman[ı'da meydana geLen siyasi geIişmeLer; devlet teşkilattanması ve yereI yö-
netim birimleri; top[um hayatı ve top[umsal kurum[a1 küttüret gelişmeLer ve önemli şahsiyetlere
özeLLik[eri; 0smanLının diğer çevre devLet ve toptuLuktarla ilişkisi.

.lti

(

l
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@ Yeni ve Yakın Çağ Tarihi

xv. yüzyıtın ikinci yarısından itibaren Avrupa ve dünyada meydana geten coğrafi keşifler; Rönesans
ve Reform, Aydın[anma, Amerikan bağımsız{ık savaşı ve ABD'nin kuruluşu; Güney Amerika, Asya ve
Afrika kıtalarındaki önemli getışme[er; Fransız İhtiLati; Osman[ı İmparatortuğu dışındaki Türk Dün-
yası'nda ortaya çıkan siyasi, ekonomik, küttüret ve sosyaI ge[işme[eı

sosyaLbilgiterde aşama[ı sınıflamaya uygun amaç yazma örnekleri; sosyat bi[9iler öğretiminde içe-
rik seçimj ve düzenlenmesinde benimsenen itkeLer; içerik yaklaşımlarının sosyat bitgiter öğretimi
bakımından incelenmesi; sosyal bitgiterde öğretme-öğrenme süreç[eri kapsamında strateji, itke,
yak[aşım, yöntem ve tekniklerden yararlanma.

VI. Yarıy_ıl

@ Eğitimde Aht6k ve Etik

Aht6k ve etikte itgiti temel kavramlar ve teoriter; etik i[ke, etik kurat, iş ve mestek ahtakı/etiği; sos_
yat, kü{türet, ahtaki, etik yönteriyle öğretmentik mesteği; eğitim ve öğrenme hakk eğatim, öğretim,
öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik itke[er; eğitim paydaştarıyta (işverenter/yöneticiter, mes-
[ektaşlaı veti[eı mesLek kuru[uşlarıve toptumla) ilişkiterde etik ilketer; eğ itim/okul yöneticileri, ve-
liLer ve öğrencilerin ah{aki/etjk sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranış[ar; Tijrkiye'de
kamu yönetimi, eğitim Ve öğretmenterte iL9ili etik düzenlemeler; okutda Ve eğitimde etik d§l dav-
ranışlaı etik iki[em[er, sorunlar ve çözüm yoltarı; okulda ahtak/etik eğitimi ve etik kurutlar;-ahlaki/
etik bir tider olarak okulmüdürü ve öğretmen.

@ Sosyal Bitgiler Öğretimi l



Küçük Kaynarca Anttaşması'ndan (l774) Osmantr imparatorluğunun yıkıtışına (1922) kadarki dö-
nem; bu zaman diliminde Osmantı'da meydana gelen siyasi gelişmeter; devlet teşkitatlanması ve
yerel yönetim birim[eri; toplum hayatı ve töptumsat hurumlar; küLtüret getişmeler ve önemti şahsi-
yet[er; 0smanlının diğer çevre devlet ve toplutuklarta ilişkileri,

@ sınıf yönetimi

Sınıf yönetimiyle ilgiti temet kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikotojik boyuttarı; sınıf kuraltarı
ve sınıfta disiplin; sınıf disiptini ve yönetimiyle itgiti modetLer; s|nlfta öğrenci davranlşlarlnln yönetimi,
sınıfta iletişim ve etkiteşim süreci; slnıfta öğrenci motivasyonu; slnlfta zaman yonetimi; slnlfta bir
öğretim lideri o[arak öğretmen; öğretmen-veli görüşmeterinin yönetimi; olum[u sınıf ve öğrenme
ikliminin oluşturu[ması; okuI kademeterine göre 5ınıf yönetimiyte itgiti örnek olaytar.

@

@ Sosyat Bitgiterde Söz[ü ve Yazı[ı Edebiyat

Mjt ve mjtin özettikleri; miti oluşturan etmenler; mitin diğer türterden farkl; destan Ve destanln
özeltik[eri; destanı o[uşturan etmenLer; söz[ü ve yazı[ı destan[ar; destantarın ortak özelllkteri; se-
yahatname ve gezl yazıları, gezi türü ve seyahatnamenin karşıtaştırılması; tarihi roman[ar, mitos,
keşifle1 şiir ve hlk6ye[er, denemeler ve betgesetlerin sosyat Bilgiter öğretiminde kullanılması ve
uyguIanması.

@ Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği

siyasi coğrafyanın, coğrafya bilimi içindeki yeri, mekansal anatiz ve öğrenmeyi kolaytaştıran
araç-gereçterin kultanımı; sıyasi coğrafya, kıta ve ütke[erin öğrenilmesinde anahtar öğe[er; hari-
tatardan yararlanılarak en[em itişkiteriyte konum[andırma ve iktim kuşaklarıyla yeryüzü şekilteri ve
doğaI kaynakları belirleme; siyasi coğrafyada fiziki etmenler; konum, iktim, bitki örtüleri, yeryüzü
şekitteri, ütke biçimteri, sınırtarı; siyasi coğrafyada beşer? etmenLer; nüfus özellıkteri, yerleşme bi-
çimleri, ekonomik yap|; siyasi coğrafya kuram[arı (Büyük 0rta Doğu Projesi, Uygarfuktar Çatışması
kuramı, küresel ik[im değişiktiği); coğrafi özeltikterden yararlanıtarak siyasi coğrafya kuramı otuş-
turma;Türkiye'nin jeopotitiği, Dünya Ve Türkiye'yi etkiLeyen ütke birlikteri; Türkiye'yi etkiteyen siyasi
coğrafya bölgeteri (AVrupa BirLiği, 0rta Doğu, Batkan[aı Kıbrıs, Kafkastar ve Orta Asya); Dünya'yı ve
Türkiye'yi etkileyen siyasi sorunlar.

SosyaI Bilgiler Dersi öğretim Programı'nda yer a[an a[ana özeL beceriterin (değişim ve sürektjtjği,
zamanı ve mek6nı atgıtama vb.) öğretimi; okuI dışı öğrenme ortamları; Sosyat Bitgiler öğretiminde
kullanılacak materya[, yöntem, teknik ve etkintikterin uygu[ama[ı iştenmesi; ölçme ve değerLen-
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dirmenin özetlikleri, ölçme ve değertendirmede kullanılan teknikler; mikro öğretim uygutamaları

Osman[ı Tarihi 2

@ Sosyal Bilgiter Öğretimi 2

1l



VII. Yarıy!

Atana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyte ilgiti göztemteryapma; a[ana özgü özeL öğretim yöntem
ve tekniklerjnin kullanıtdığı bireyseI ve grupta mikro-öğretim uygulama[arı yapma; ilana özgü et-
kin[ik ve materyal getiştirme; öğretim ortamtarlnl hazırlama, sınıfıyönetme, ölçme, değerLeniirme
Ve yan5ltma yapma.

@ Öğretmentik Uygulaması l

@ 0kullarda RehberIik

@ Afetler ve Afet Yönetimi

Afet ve risk kavramtarı; afel, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimLerive önemi; afetlere hazır-
lık, afetlere müdaha[e, afet iyiteştirmesj; doğat ve beşeri afetler; afetlerin sürdürütebitir katkınma-
daki etkiteri; jktim değişiktiği ve meteorotojik afetter; Türkiye'de ve dünyada afet zararlarını azattma
ça[ışmatarı; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkintik; afet yönetimi dön9üsü, afet termino-
lojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acll ve afet koordinasyon merkez[eri; afet yönetimjnde etik
değerter, proje sunumları,

@ Sanat ve Müze Eğitimi

Estetik, yaratıcılık, sanat eleştirisi ve sanat la.ihi gibi kavram[arın tanımlanması; başlangıcından
günümüze değin farktı küttürterde ve dönemlerde ortaya konan sanat eserlerjnden örnekterin in-
celenmesi; çağdaş bir sanat Ve estetik anlaylşl; müze ve müzenin iştevi; sosyat bitgiterde müzenin
eğitim amaçtl kuttanlmınln önemi; müzede sosyalbitgiter öğretimi uygulama[arl.

Televizyon, reklam[ar, yazı[ı basın, jnternet vb. ortam[ardaki mesajtara ulaşma, çözümteme, değer-
Lendirme ve jtetme beceri[eri; yazılı, görse[, işitseL medyaya yönet k eteştire( bakış açısı için uygun
öğretim becerilerine yönetik uygulama; medya okUryazarLığı programı, itetişime giriş; kıtte itetişim
araç[arı; medya ve medyanln toplumsa[, küLtüreI Ve ekonomik yaşam üzerindeki etkiteri; ütkemizde
tetevizyon yayıncıtığl; internette bj[giye erişim; haber okuma, sohbet, €-posta, uzaktan eğitim, oyun
gibi etkintikteri uygu[amalı otarak gerçekleştirme; medyayı eleştireI okuma ve propaganda t€knik-
[eri; ai[e ve medya; çocuk ve medya; tetevizyondaki Uyarrcl simgeterin tanltlmli dergi Ve türlerini

Rehberlik ve psikolojik danışma (RpD) hizmetterinin eğitimdeki yeri; getişimset rehbertik modetinin
felsefesi, amacı, iLkeleri ve programı (kapsamtı 9elişimsel RPD programı); temet hizmetteri/müda-
haleleri; 5ınıf rehberliğinde öğretmenlerin roLve işlevi; RpD hizmetleri kapsamında eğitset, mesleki,
kişisel ve sosyal a[an[arda kazandırılacak yetertikter; okut yöneticisi ve öğretmenterle rehber öğret-
men ve psikolojik danışman arasındaki işbirtiği; sınıf RpD ptan ve programlarının hazırlanması ve
uygu[anmasl.
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tanıma.
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@ Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi
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@ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 v
l. Dünya savaşl Ve sonuç[arı; Mondros Ateşkesi ve sonuçtarl; Kurtutuş savaş|'nın örgüttenme aşa-
ma[arüj TBMM'nin açıLmasl, isyan[ar, cepheler, saltanatın katdırı[ması; Lozan Barlş Antlaşmasl; dev-
rimler; dlş politika; Atatürk ItketeriVe çok partiti yaşama geçiş.

VIII. Yarry!
ü

v@ Öğretmenlik Uygu[aması 2

@ Özel Eğitim ve Kaynaştırma

l 945'dan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi ve toplumsal yaşam; ekonomi; eğitim ve

bitim; dış potitika; kültür;sağlık; spor alanLarında meydana gelen ge[işmeler,

@ İnsan Hakları ve Demokrasi

lnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları,

farkLı demokrasi anlayış[arı, demokratik kü[tür, okulda ve a lede demokrasi, demokratik yurttaş[ık;

haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hak[arı, insan hak[arıyLa itgiLi ulusaLve ulus[ararası düzen[e-

meter (İnsan Hak[arı Evrensel Bi[dirgesi, Avrupa insan Haktarı Sözleşmesi, Çocuk Haktarı Sözleş-
mesivb.); insan hqk[arıalanında yaşanan temet50run[ar, insan hak[arıve demokrasi eğltimi.
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@ Karakter ve Değer Eğitimi
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Alana özgü özet öğretim yöntem ve teknikteriyte itgiti 9özLem yapma; alana özgü özet öğretim yön-
tem ve tekniklerini ku[[anarak mikro-öğretim uygulama[arı yapma; bir dersi bağımsız bir şekitde
ptantayabi[me; derste ilgiti etkinlik ve materyal getiştarme; öğretim ortam[arını hazırLama; sınıfıyö-
netme, ölçme, değertendirme Ve yan5ltma yaPma.

özeleğitjmte itgiti temeIkavramtar; özeleğitimin ilketerave tarihseI geLişimi; özeteğitimte it9itiya-
sal düzenlemeter; özeleğitimde tanlve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma
ve destek özel eğitim hizmetleri; ai[enin eğitime katı[ımı ve ai[ey[e işbirLiği; farktı yetersizlik ve ye_

tenek gruptarlnın özetlikleri; farkh grup[ara yönetik eğitim yaktaşlmtarl Ve öğretim stratejileri; sınıf
yönetiminde etkiLi stratejiLer Ve daVl.anlş yönetimi.

@ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2

Kavramsa[ çerçeve: Karakteı kişiliVşahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter ge[işimi

ve eğitimi; karakter getişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımıve sınıflandırı[ması;
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değerterin kaynakları ve bireyse[, top[umsat, küttürel, dini, ahtaki temelteri; karakter ve değer eğitimi
yaktaşım ve uygutamaları; karakter ve değer eğitiminde küttürlerarası farklıtaşma ve birlikte yaşama

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

öğretim yöntem[eri ve teknikteri; modern ve çok küLtürtü toptUmlarda değerter krizi ve eğitim; insa-

ni-küttürel kaLkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyte ilgiti

örnekler, Türkiye'de değerler eğitimi uygu[ama[arı ve aTaştırmatarı; karakter ve değer eğitiminde rol

modelolarak öğretmen.
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Açık ve uzaktan öğrenmenin temeI kavramLarıve fe[sefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişimi;Tür-
kiye'de uzaktan eğitimin getişimij uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rotleri; uzaktan eğitimde
kullanılan teknolojiler; açlk Ve uzaktan eğitimin yönetimi; açlk Ve uzaktan oğrenmede sınıf yönetimi
ve bileşenleri; açlk eğjtim kaynaklarl ve dünyadaki eğitimter; kitLeset açık çevrimiçi dersler; kişisel-
leştirilmiş öğrenme ortam[an; açık ve uzaktan eğitimte itgiti sorunlar ve buntarın çözümü; öğreİmen
yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygu[amalarl; açük ve uzaktan eğitimde bireyset öğretim ma-
teryalj 9eliştirme ve öğrenca destek hizmetleri; fark[ı öğrenme durumLrı için öğretim stratejilerinin
betirlenmesi; uzaktan eğitimde araştürma Ve değerlendirme.

Çocuk Psikotojisi

Açık ve Uzaktan Ögrenme

Dikkat eksikLiği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanıml ve özeltikteri; DEHB'nin temet belir-
titeri (dikkat eksiktiği, aşlrl harekettitjk ve dürtüsettik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosya[, duygusat
ve okut başarısı yönünden etkitera; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörteri; DEHB
tipleri; DEHB olan çocuklara yak[aşım biçimleri; DEHB olan öğrenciLerin yöntendirjtmesi; DEHB otan
çocuktarln eğitimi;'okul-aite işbirLiğinin sağ[anması.

Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavram[arı; yönetim hukukunun kaynaktarı; yönetimde haklar
ve görevler; Çocuk Haklarısöz[eşmesi ve insan Hakları Beyannamesi; öğretmenterln idari ve yargısat
denetimi; Türk Eğitim sistemini kuran ve düzenteyen temelyasaLar; eğitim paydaşlarının görev, hak
ve sorumluluk[arı.

Eğitim Antropolojisi

Antropolojinin konusu, temeI kavramlarü, tarihçesive yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temet
yaklaşımlar; antro'potojik yönden eğjtim ve eğitim antropolojisinin temet kavram[arı: küLtü( küt-
türteşme, kültürtenme, uyarlama, alt küttür, karşıt küttür, ortak küttür vd.; eğitimin kültüret temet-
leri ve işlevleri; küttürler arasü farktıtaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okut, okul
kültürLeri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler küttür ve eğitim; küresetteşme,
kültürel etkileşim, kü[türet okuryazar[lk ve eğitim; Türk küLtür ve medeniyet tarihinde söztü ve yazılı
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edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapEında ebeveyn ve çocuklann rolleri

MESLEK BiLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

Çocuk psikotojisinin temet kavramtarı, tarihçesi ve yöntemteri; doğum öncesi getişim; bebektik dö-
nemi ge[işim alan[arı ve özellikteri; itk çocukluk dönemi ge[işim alanları ve özetljkleri; son çocuktuk
dönemi gelişim alantarı ve özellikleri; ai[e yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocuk[uk
dönemi uyum ve davranım probLem[eri; özeLgereksinimteri otan çocuklar,

Dikkat Eksikİiği ve Hiperaktivite Bozuktuğu
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Eğitim Tarihi

Antjk dönemde (Eski Mısıı Mezopotamya, Anado[u, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygar[ıkların-
da) eğitim; orta Çağ Ve Yeni Çağda Doğu, Batl ve islam toplumlarlnda eğitim; Rönesans, Reform,
AydınLanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve lı4odern Dönemde eğitim; istam küttür ve me-
deniyetinin Batl medeniyeta ite itişkiteri; mittT/utus devtetterin doğması ve mitt? eğitim sistemlerinin
gelişmesi; post-modern ioplum tartlşma[arlve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişimler ve dönüşümleı

Eğitimde Drama

Drama Ve yaratlcl dramanın temel kaVramları (drama, yaratlcltık, yaratücldrama, oyun Ve tiyatro pe-
dagojisi, iletişim-etkileşim, rotoynama, doğaçlama, eytem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kUkla,
pandomim vb.); yaratlcİ dramanün aşama[arı, boyutları ve öğeteri; roIoynama ve doğaçtama; yara-
tıcı dramanın tarihçesi; toplumsal o[aylar ve yaratıcl drama itişkisi; eğitimde dramanın uygulama
basamaktarı; eğitimde dramada yararlanılabitecek kaynaklar; ya ratıcı drama ders pLanının hazırlan-
ması ve uyguLanması; dramanın bireyseIve sosya[ 9elişime katkısı.

Eğitimde Program Dlşı Etkinlikler

16

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle i[giLi temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program tür-
leri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihi, psikotojik ve ekonomik temellerl; program ge-

[iştirme ve öğretim programtarının özeILik[eri; program geIiştirmenin aşama[arı; program|n temeI

öğeLeri (hedef, içerik, süreç, değerlend irme) ve öğeler arasındaki ilişkiLer; hedeflerin sınıflandırılma-
5ı ve pro9ramın öğeleriyte ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitirrrihtiyaçlannın be[irlenmesi;
program ge[iştırme süreci ve mode[[eri; eğitim programl tasarım yaktaşım[arı; program değerlen-
djrme modeILeri; program okur-yazariğı; öğretim pro9ramtarının geLiştirilmesinde öğretmelerin
görev Ve sorumIuluk[arı; MEB öğretim program[arlnln özeL[ik[eri; öğretim programlarlnln uygulan-

maslj dünyada ve Türkiye'de program getiştirmede yeni yaktaşımlar ve yöneIimler.

Eğitimde Proje Hazırlama

Proje kavramlve proje türleri; öğretim programLarı ve proje taban[ı öğrenme; okutlarda proje prog-

ramtarı (TÜBITAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taramasl; Projede mantlksal

çerçeve; projenjn plantanması Ve yönetimi; projede bitimsel yöntemin UygUtanmasl; Pro,ie raporu

hazırtama ve geLiştirme; proje rapo ru nu sonuçLa nd ırma; proje değerlend irme ve iyi örneklerin ince-

lenmesi; proje sUnum[arı, poster ve broşür tasarlama teknikteri.

Eğitimde format pro9ram ve program dışı etkintikler/ örtük program kavramları; örtük programla
i[9ili yaklaşımtar; bitişsel ve duyuşsal a[an öğrenmeleri ve örtük Program; bir ritüetyeri otarak okut;

okulda program dışı etkinljkler olarak okul törenleri; okulda sosyaL, küttüret, sportif ve 5anatsatet-
kintikterin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemj; değerler eğitimi
açısından program dışı (anma, kutlama, bu[uşma, mezuniyet vd.) etkintikter.
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Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organl otarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin
gruplandırılması; istemsjz düşünme ve özettikteri; istemti düşünme ve özeltikteri; istemti düşün-
menin yöntemleri; eleştirelve analitik düşünme; e[eştirelve anaIitik düşünmenin temet özel[ikteri
ve kriterleri, eleştiret ve analitik düşünmenin aşamal,arı; eleştireL ve analitik düşünmeyi etkiteyen
faktörLer; eteŞtirel Ve anatitik düşünmenin kapsamü; eteştjreIve analitik okuma; eleştirel ve anaLitik
din[eme; eleştiretve analitik yazma.

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Hastanede Yatan Çocuk[arın Eğitimi

Karşılaştırmalı Eğitim

karşılaştırmah eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşıLaştırmaLı eğitimde yöntem ve araştırma;
farktı ütketerin eğitim sistemlerinin yapı, işteyiş, okut kademeteri, insan kaynakları, eğitimin finans-
manı, eğitimde özel[eşme, eğitimde potitika o[uşturma, planlama ve uygu[ama yönlerinden kar-
şı[aştInlması; farklı ütketerde eğitimde cin5iyet, sosyal ada[et ve eşitlik; farktı üLketerde eğitimde
reform ve yenileşme girişimteri; farktı ütkelerde öğretmen ve eğitim/okul yönetacisi yetiştirme sas-
temteri; eğitimde küreseIleşme ve utuslararası[aşma; eğitimte ilqili uluslararası sınav[ar, kurum[ar
ve kuruluşlar.

Mikro Öğretim

Etkiti öğretim ve öğrenmeyle ilgiti temel kavramlar ve itkeler; öğretmenterin mesleki yetertik, tu-
tum, roI ve davranış[arı; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yarartarı ve sı-
nırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkintakleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygu[a-
maları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yarartanarak dersin değertendiritmesi;

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre getişim özettikteri, iLgi ve ihtiyaçları, ruhsaI durum[a-
r|; hastane personeIi, çocuk ve aile araslndaki etkiteşim; hastaneye hazlrtaylcü eğitim, teşh|s, tedaVi
ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuktara yönetik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,
hik6ye vb. etkintik planı hazırlama ve uygu[ama; hastane okultarı jle ötümcüt hastahğı o[an çocuklar,
aileleri ve personet arasındaki etkileşim.

Kapsayıcı Eğitim

kapsayıcı[ık ve kapsaylcıhğ|n içeriği; kapsayıcı eğitimI tanlml, içeriği ve önemi; kapsay|cl eğitimin
hukuki dayanaktaiı; ulusaI ve u[uslararası mevzuat; kap'ayücı eğjtjmde yaklaşım ve standartlar;
kapsayıcl eğitimde öğretmen rotLeri; kapsayıcı öğretim programlve materyal(eri; kapsaycı eğitimde
tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı
eğitim uygutama[arı: öğrenciteri farktıLaştıran özeltikteı etkili iletişim, kultanıtan dit, psiko-sosyal
destek, öğretimi fa[kLı[aştırma ve örnekler, yöntem[er Ve teknikLe1 öğretimi planlama, ders mater-
yaLterinde kapsayıcılık ve kapsayıcü etkintikterin seçimi; ders tasarl'ama uygulama[arı.
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Müze Eğitimi

Müzenin tanımı ve özel[ikleri, müzeterde sergjleme; müze Ve müze eğitimj; müze türteri; Türk mü-
zeciLiğinin geLişimi; dünyada müzecitiğin tarjhine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygartık
ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerjn tarih bitincine katkısı; tarihl eserlere
sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecilik.

Okut Dışı Ögrenme Ortam[arı

0kul dışı eğitim ve öğrenme kavram[an; okuIdışı öğrenmenin kapsamıve önemi; okut dışı ortam-
[arda öğretim; okut dışı öğrenme ortamlanna uygun öğretim yöntem, teknik[eri (proje tabantl öğ-
renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretjm materyalleri; okut dışı öğrenme ortam[ar| (müzeler, bitim
merkezteri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeteri, planetaryumtar, sanayikurutuştarı, mitliparklar,
bitim şentikteri, bitim kamptarı, doğaLortamLar vb.); okut dışı öğrenme atan ve ortam[arının gelişti-
ritmesi; okutdışı öğrenme etkin[iklerinin plan[anması, uygutanmasıve değer{endirilmesi.

;i-ugrenme uuçtugu

0ğrenme güçlüğünün tanlmı, özeltikteri ve sınıflandırıtması: Eğitset, psikotojik, tlbbi etmenter;yay-
gın[ık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenteri; erken müdaha[e; müdahaleye tepki mo-
de[i; tarama/tanılama: tıbbi, geLişimselve eğ itset ta rama/ta nı[ama; akademik ve akademik o[mayan
özelljk[er; ekjp ve işbirljği; eğit.m-öğretim oTtam[arı; bitimset dayanağı olan uygutama[ar; okuma,
yazma ve matematik becerilerini destek[eme; akademik o[mayan becerileri destekleme.

Oğretimi Bireyse[[eştirme ve Uyarlama

BireyseLleştirme kavramıve eğitimdeki önemi; bireysel[eştirme için yapıtması gerekenler: müfreda-
ta dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, öiçüt bağımtı ö[çme aracı hazırlama, değerlendirmede
uyutması gereken kuraLlar; uzun dönemti ve kısa dönemti öğretim amaç[a rı be[irteme; kaynaştırma/
bütünteştirme için sınıf ve okultarda yapıLabitecek düzentemeLer; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/
bütünLeştirme slnlflarında bireyselteştirme ve uyarlama örnekteri.

Sürdürütebitir Ka[kınma ve Eğitim

sürdürüLebitirtik kavramıve kul[anım a[anları; sosyal bitiml,er ve fen bitimteri yönünden sürdürüte-
bitirLik; top[umsat değişme bağ[amında sürdürülebjtirtik; eğitim ve sürdürütebitirlik; insantığın ge-
leceği ve sürdürütebitirtik; göç, yoksultuk ve eşitsizlik; sürdürülebitir çevre; ekoloji, kürese[ çevre
sorunLarı ve sürdürülebiliriik; doğayla uyum içerinde sürdürütebilir toplum; nüfus, ekonomjk sis-
tem ve doğat çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim ahşkanlıktarı ve çevre; sosyal, sorumluluk ça[ış-
malan, somut Ve 5omut o[mayan kültüreI miras yönünden sürdürütebitirtik; insan_doğa itişkiterinin
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sürdürülebitirtik ekseninde yeniden düşünütmesi.



Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

yetişkin eğitaminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyte ilişki[i kavramrar (sürekti eğ|tim, hatk eği-
tjmi, yaygIn eğjtim, mes[eki eğitim vd.): Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihset 9etjşimi; yetişkin eği-
timiyle atgili yaklaşım ve modetter; yetişkinteı ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı
Ve tarihset 9 elişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulama[arı.
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@ GENEL KÜLTÜR SEçMELı DERSLERi

Temet kavramlar ve tanım[ar; bağım[ıhk türteri (madde bağımLtığı, teknotoji bağımtıtığı vb.); bağım-
[ıtığın nedenleri; kişiyi madde bağım[ılığı sürecine hazır[ayan aiLe, akran grubu ve toptumsatbağtam_
da risk etmen[eri; bağımlı çocuk, ergen Ve yetjşkjnlerde iletişim becerileri; bağımtıtıkta sosyat hiz-
metin ro[ü; bağımtıtık i[e ilgiti modetter; bağımlılığı önleme çabası; bağımtıtığın sonuçtarı; bağımtllık
i[e mücadelede ulusal poLitika Ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

Beslenme ve Sağlık

Doğat ve sağ[ık[ı bestenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağtıktı yaşam ve egzersiz;
büyüme ve gelişme; sağlıktı cinsei yaşam; bağımtıtıkta mücadele (tütün, atkot, madde bağımtıtığı
vb.); trafik, afet ve iLkyardım.

Bilim Tarihi ve Felsefesi

BiIim, fetsefe, bilimseIyöntem; Antik Yunan, 0rtaçağ AVrUpası, Skotastik fe[sefe ve bitim; istam kü!
tür coğrafyasında bilim ve felsefe; lüezopotamya'da biIim; Rönesans Avrupasİnda biLim ve felsefe;

aydın[anma çağında bi|im ve felsefe; biIim[erin sınıflandırılmasl; biIim, bitimcitik (bjtimızm), ideotoji,

etik ve din ilişkiteri; bitim ve paradigma[ar; viyana ve Frankfurt düşünce okullarl; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıllarda biLim eleştirileri.

Bitim, bitimin doğası, 9eLişimi ve bilimselaraştlrma; etik kavramlVe etik teo riteri; a raştlrma Veyayln

etiği; araştlrma sürecinde etik dışı davranıştar ve etik ihl'a[leri; yazar[ık ve telifle ilgili etik sorun[ar;

tarafLl yayln, editörtük, hakem[ik ve etik; yayın etiği Ve yayün sürecinde etik dışı davranışlar; araş-
tırma ve yayın etiğiyle itgili yasat mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde iz[enecek yollar; sık
görülen araştlrma, yayın etiği ih[alleri ve bun[arı ön[emeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve Girişimcilik

Ekonomi biliminin temeIkavramları ve ekonomik sistem[er; işletme Ve işletme yönetiminin temel

kavram[arı; işletmenin kuruluşu, amaç[arı ve hukuki yapısı; iştetme[erde yönetim süreçlerive işlev-

leri; insan kaynak[arıve diğer kaynak[arın yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavram[arı, 9irişimci[ik-
te başan faktörleri; girişimciLik kültürü, girişimcitik sl]reci Ve 9irişimci[ik türleri; kariyer Planlama,
özgün fikirte1 sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; sınai t4ütkiyet Kanunu; küçük ve

orta boyutlu işletmeler; küçük işletmeterde yönetim süreçleri Ve iştevteri; iş fikri geliştirme, yeni[ik

ve inovasyon, iş ptanıyapma, iş planlnın öğeteri, yazıLmasıve sunumu; belirli bir alanda ve konuda
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9irişimcitikte it9ili bir proje hazırlama.
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Bağımlıtık ve Bağım[ı[ıkla Mücadele

Bilim ve Araştırma Etiği



Ge[eneksel Türk El Sanatları

GeleneksetTürk sanatlarıyla itgiti terim ve kavramtar; getenekseI Tüık sanat[annın önemi; birey,
top[um ve ütke ekonomisine katkıtarı; Ge[eneksel Türk sanatLarının tarihi getişimi (Hunlar, Gök-
türkler, Uygurlar, SetçukLular, Beytikter ve Osman[ı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlarıyta ilgili kurum ve kuruLuş[ar; getenekseI sanatların hammadde ve yapım
tekniklerine göre sınıflandırıtması; 9eleneksel dokuma (hatı-kitim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,
Cam (vitray, zÜcaciye, boncuk vb.) sanattart; metat (demir, bakır, g0müş ve altın vb.) sanattarı; ağaç
(kündekari, oyma ve sedel kakma) sanat[arı; çini-seramik ve taş iştemecitiği sanatları; gelenekset
Türk sanat[annln eğitimi, üretimi Ve pazartanması.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

insan hakları kavramıve tarihi getişimi; insan haklarlnın türleri; demokrasian[aylşları, itkeleri, yak-
[aşım[an ve insan hakları; demokrasi eğitimi Ve demokratik eğitim; aite Ve demokrasi eğitimi; insan
hakkıo[arak eğitim; okutöncesi eğiıim ve demokrasi eğitimi; iLkokuleğitim programıve demokrasi
eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitlmi; yükseköğret]m ve demokrasi eğitimi; demokratik okut
ve slnlf ortaml.

insan ilişkileri ve itetişim

İnsanlar arası iliŞkiterin tanımı ve sınıflandırı[ması; insan[ar arası itişkiterte itgiti kuramsalyaklaşım_
lar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teori[er); kişilerarası itişkiterte itgiti kuramsalyak[aşım[ar (sos-
yat, psikotojik, bitişsel kuramlar); geljşjmset süreç otarak kişiterarası itişkiter (bebektik ve çocukluk
dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insantar arası itişkiterde etkiLi olan faktör[er; cinsiyet,
cinsiyet rolLerive kişilerarası ilişki[er; kişilerarası ilişkiterde kendini uyartama ve kendini açma; i[e-
tişim ve iletişim hatatarı; etkili itetişim becerileri; kişilerarası probtemLer, çatışma ve çatlşma çözüm
yaklaşımları; kü[türler arası farklılaşma yönünden insan itaşkiteri.

Kariyer Planlama ve Geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer ptanLama ve aşama[arı; bireyseI kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin o[uş-
turulması; kariyer planlama modeli, it9iti öğretmentik aLan[arında kariyer seçenekteri; öz9eçmiş
hazırlama ve öz9eçmiş çeşitteri, cV formatl Ve örneklerj, CV hazırtamada dikkat editecek noktatar;
kapak yazıLarı, tanİtım mektuP[arl, iş görüşmesi, amaçtarl, yöntem Ve türleri, görüşmeye hazırtık
ve görüşme aşama[arı; 9örüşmelerde karşılaşabilecek durum[ar; soru tip[era, vücut diti-bedenseI
işa ret[er.

Dil Ve küttürte itgiti temet kavramlar; kültürün kaynaktarı ve öğeteri: söztü ve yazılı kültür; maddi
ve manevi küttür; bireyseIve top[umsal açılardan küttür; birteştirici ve ayrlştlr|cl o[arak küttür; kül-
türlenme, küttürteşme, küttürel yayıtma ve uyum; bitişset, sembolik, yapısal-işlevseI yaklaşımtar
açısından kü[tür; sembo[[er sistemi olarak di[; bireysel açıdan dit ve dit edinimi; ditin insan bilincine
etkisi; kü[tür, dit, biliş ve rea[ite arasındaki itişki; ditin bitgiyi ve küttürü taşıma, top[umsaI itişki ve
iletişim kurma işLevi; dilve kü[türün getişimi ve aktarımı; ulusaI kimtik ve dit; küttür ve ditdeki değiş_
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Kültür ve Dit
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Medya 0kuryazarlığı

Bilgi okuryazartığı; internet ve sosyat medyanın biLinçli kullanımı; sosyaI medyanın bireyler üzerin-
deki etkiteri; bitgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma 9ücü; medya Ve atgı yönetimi; medya ve
internete yöneIik hukuki hakLar ve sorumluLuklar; teIif hakkıi kişitik hakkı; bitgi giztitiği; giztitik ihtatİ;

medyada diIkutlanımı; haber[erin değeri ve nitelik analizij popü[er küttür; medyada kadın ve erkek
rolleri; tüketim küttürü ve reklam[ar; medyada stereotipleştirme.

Mesleki İngilizce

Temel İngilizce okuma-yazma-din[eme beceri[eri; çocuk getişimi ve evreleri iie ilgiti temelkavram-
[ar; temel eğitim ve ortaöğretamte itgiti temel kavramtar; eğitim bilimleri ite iLgiLi temel kavram-
tar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyatog örnekleri; akademik lçerikli metin[eri dinleme ve

anlama teknik[eri (youtube, teachertube, tedx konuşmalart Vd.); profesyonel getişim amaçtı sözel
beceri[er (ketime bitgisi, kaLıptar vd.); yazma beceri[eri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, c"ı oluştur-
ma, kısa mesajyazma, ders hedefierio[uşturma vd.); okuma beceriLeri(web 2.0 araçlarıkullanarak
yazıtı metinteri okuma vb.); ilgiLi öğretmentik atanında çeviri çatışma[arı.

sanat ve Estetik

Sanat, 9üzelsanatlaT, zanaat Ve kü[tür; sanat ve eğitim; sanat, yarat|clIlk Ve sanat eseri; sanat fe[-

sefesiVe estetik; sanat Ve estetik kuramtarı; sanat e[eştirisi; sanat tarihi, modernIik öncesi, modern

Ve post-modern dönemlerde sanat; sanat Ve top[umsal bağ[am; sanat ve 9ündeLik hayat; Türk-ls-
lam sanatFestetiği Ve sanat eserleri; top[umsat değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu;

Türkiye'de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlaylştarl; medeniyet inşasıve sanat; sanat, estetik

ve ahlak.

Folklorun tanıml; ritim Ve algltama çatışmaları, oyun ve haIk oyunu- fi9ür çatışmaLarü; halk-oyun[a-

rında yöresel farkiıtıklar figür çalışmaLarı, yöreset figürteı bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve

kaşlk türü yöreset figür öğrenme, hOron Ve karşllama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yö-

reseIfigür öğrenme; öğreniten oyunların, tavrıve oynanış şekilteri hakkında çatışma[ar; ha[k oyun-

larının sahne[enmesi, sahne[eme türLeri ve fark[ılıkları

Türk İşaret Dili

işaret ditiyte itgilı temet kavram[ar; Türk işaret diti, tarjhi ve özetlikleri; Türk işaret ditinde,harfler;

ses bitgisi; işaretin iç yapısı, eşzamantılık ve ardışıkLık; ses bilgisi açısından etalfabesi; iŞaret ditinde

şekil bitgisi, işaretin yapıLanışı ve biçimtenişi; sözcük sınıflarl ve zamirler; işaret ditinde söz dizimi;

sözcük dizitişi, cümte türteri; soru cümleleri; lşaret dllinde anlambilim; anlam ve 9önderim, anlam

i
\

meterin dinamikteri; küttür ve dlLdeki değişmelerin karşıtıkLı etkiteşimi tartışma[arı; milli küttürter;
küresetteşme, çok dittiLjk ve çok küLtürtütük.

Türk Hatk Oyunları

türleri, deyimter;Türk işaret diti ile karşılık[ı konuşma.



Türk Kü[tür Coğrafyası

kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarhğı; Türkter hakkındaki jlk etnografik kaynaklar;
Tarihte Türk devletleri; Türkterde devtet, idari, askeri ve sosyaL yapı; Türklerde ha[k inançtarı ve
mitolo,ji; Türklerde insan ve mek6n jtişkisi; Türkterde söztü, yazılı ve maddi küttür; Türklerde aite
yaplsl; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve küttüret sonuçtarı; Türk kültürünün yayıtma
a[anlarıve komşu coğrafya[ar üzerindeki etkisi; Türkiye'nin sahip olduğu somut ve somut otmayan
kültürel miras; doğalve kü[türel mirasın geLecek kuşak[ara aktarı[ması.

Türk Musikisi

.rta Asya ve Anadolu'da yaşayan Türk toplulukLarına ait müzik unsurları, Türk mitotojisi (insan,
yaradllış, dini ritüel[er ve bayramLar vb.), Türk Hatk Müziği repertuarındaki mito[ojik unsurlar, Türk
Devlet ve Topluluklarında var otan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Hatk Müziği ve Türk Sanat
Musikisinin getişimi; müzikte iLgiti fark[ı geLenek ve üstupLarın karşılık[ı etkiteşimi; çalgıtar, bes|eci-
[er, icracıtarıve örnek eserleri ite birtikte incelenmesi.

Türk Sanatı Tarihi

Hun Sanatı'ndan, Göktürk, Uygur, Karahan[ı, Gazneti, Büyük Setçuktu, Anadolu Selçuktu, Beytikler
ve Osmantı dönemjne kadar sanat üsLupLarı, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekLeri
karşıLaştlrmah o[arak inceLenir; cumhuriyet Dönemi sanalı'ndan başlayarak günümüz Türk sanat
eser[eri ve sanatçı[arı.
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Kürese[[eşme ve Toplum

Kürese[[eşme ve Türkiye'ye etki[eri; dünyada son yüzyı[da meydana gelen gelişmeler; çevre üze-
rindeki değişım[er; askerj ve ekonomik birtiktetikLer; küresetleşmenin az getişmiş ütketere etkileri;
Türkiye'nin küreselleşme karşısındaki durumu; çoğutcuLuk ve çok küttürtütük gıbi kavramlar (ve
bun[arın sosyaIbi[gilerde öğretimandeki yeri) ve çok kültürlü eğitjm uygu[amaLarı.

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değer[endiritmesi

Eğitimde kut[anılan ö[çme araçLarı ve özellikleri; getene kseI ya ktaşım [ara dayalı araç[ar: Yazı[ı sınav-
[ar, kısa cevap[ı sınavtaı doğru-yanlış tipi testter, çoktan seçmeli testteı eşleştirmeli testler, söztü
yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanlmaya dönük araçtar: Göztem, görüşme, performans değer-
lendirme, öğrenci ürün dosyasl, araştlrma kağltlan, araştlrma projeteri, akran değerlendirmesi, öz
değerLendarme, tutum ölçek[eri; öğrenci başarısının değerlendiriLmesinde dikkat editecek hususlar;
öğrenme çıktı[arının değerlendiri[mesi ve not verrne.

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnce[emesi

Ders kitablnda olması gereken fizikset, eğitseL tasarım, görselıasarım ve ditantatım özettikleri ve
standart[ar; ders kitaP[arlnİn içerikterinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaPLaflndan bazllan-
nın içerik, di[, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicitik, anlamtı öğrenmeye katkısı, öğiİtimde

(

Dünyanın karşı karşıya kaldığı poLıtik, ekonomik, ekolo]ik ve sosyaI soruntar; açtık, fakirtik, insan
haklan, nüfus, ırkçıtık, terör, toprak kaymasl, erozyon, deprem, sel, kuraktık, çç düşmesi, trafik,
gürüLtü kirtitiğj, hava kirtitiği, su kirtitiği, toprak kirtitiği, kentteşme, ilaç bağmtıtığı vt. soruntarın
ince[enmesi; enerji sorunu ve çözüm öneri[eri; a[ternatif görüşleı çevre eğitimi, sosyat bılgiler der-
sinin bu konudakj yeri ve önemi; sürdürülebitir toplum tartışmatarı ve eğitim. ] l, .

Harita Bitgisi ve Uygu[amatarı

Hariüa; haritaLama teknikLeri; harita türleri ve kuILanım alanLarı; sosyat bilgiler öğretimde harita ve
harita kullanlml ite i{giIi kavramlar; mekenl aIgl[ama becerisi öğretiminde harita kutlanlm uygu[a-
malart; harita çizme ve haritanın öğretimde etkin ku[[anımına yöneLik uygutama iirnekleri. ,
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kullanım kotaylığı vb. açıtardan incelenmesi

ALAN EĞİTİM| seçıısı-i DERSLER

Çevre Eğitimi

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemle1 besin zincirleri, besin ağl, habitat, rekabet; ortak
yaşam ve karşılıklıyaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekotojik etki, erozyon, top-
rak ve su kaynakları, çevre duyartılığı, dünyada çevre duyartıLığıyta iL9iti yapıLan çaüışmatar, kurum ve
kuruluşlar; ortaöğretim program[arında çevre eğitima.

Günümüz Dünya Sorun[arı



Sosyal Bilgi[er 0ğretimde Yere[-Çocuk Oyun[arı

Milli ve yerel oyuntarın ve çocuk oyuntarının (aşık, çelik çomak vb. yereIve diğer oyunlar) teorik bil-
gisi; bu oyunların sosyalbi[giler dersinde nası[ kutlanılacağlnın bi[9isi; uygulamatı örnekleri.

Sosyal Bitgiler Öğretiminde Drama

Drama teriminin tanımıve anlamı; psiko-drama, yarat|cı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kav-
ramlar; drama-oyun itişkisi; eğitimde drama uygulamalarının ta3rihçesi; eğjtimde draman|n yaplsl

ve uygulanma aşamatan; drama ortaml ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendiritmesi; atanın

eğitim amaçlarlna uygun drama ömekleri, örnekter geliştirilmesi ve uygu[anması.

Sosyal Bilgiter Öğretiminde Materyal Tasarımı

Alana ö29ü öğretim teknotojiterini kuLlanma; yazı[ım türleri ve kullanım amaç[arı; alanın öğretiminde

kutlanılacak materyalterin tasarım ve ge[iştarme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; ikj ve

üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; ça[ışma yaprakları; saydam[ar; VCD, DVD, MP3 ve

MP4 dosyatarıvb, öğretim materyatterinin getiştirilmesi; farktl öğretim materyatterine yönetik sınıf içi

uygulama[arın değerlendirilmesi.

Sosyat Bitgiter Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih

Tarihset kan(, yerel tarih Ve sözlü tarih çalışmalarının teorik bilgisi; araştlrma ve uygulamaların

örnekleri; Sosyat Bilgiler öğretiminde bu tür tarih ça[ışma[arından f ayda[anılmasının teorik ve uy-

gutamah örnek[eri.

ı

Bitgisayartar, cep talefontan, diğer mobitcihazlar ve akıtlı tahta[ar i[e internetin sosyat bitgller öğreti-

minde kullanım|; bi[işim teknotojiteıine dayalı otarak hazırtanan öğretim etkinliklerinden yarartanılma-

st; sosyalmedya araçlarlnln öğretim program[an kazanımlarına uygun işe koşutms yoltan; oku[_aile

işbirtiği, işbirtiğine dayah eğitim uygutamaları ve saha çalışmatarında kutlanılma yoltan; öğretmen

adaytannın alan[arına uygun yazıtlm[arı kultanma yeterlilik[erinin ar!n[maslna yönelik uygulamalar.

Türk Hukuk Sistemi

Hukukun temelkavramları; çağdaş hukukun doğuşu ve kaynaklarl; Türklerde hukukun ıarihsel 9e:
tişimi ve Türkiye,de çağdaş hukuk; valandaştlk, hak ve sorumluluklar konu[arında eğitim verirken

öğretmen adaylarının ihtiyaç duyacaktarı becerilerin öğretimi ve bunların uygulamaları (mahkeme

kararları anatizleri, örnek olay incetemeleri, yereIve utusat düzeyde ditekçe hakkı kullanımı vb.).

Türkiye'nin Ekonomik Yapısı

Ekonomİye dair teimel kavramlar; Türkiye'nin makroekonomik yaplsl; sosyal bitgiter öğretiminin

(üretim, iüketim ve dağıtım öğrenme alanı başta otmak üzere) çeşitti öğrenme alantan ile ilişkili

.lLtl-^

bitgi, beceri öğretimive uygulama örnekteri.

Sosyat Bitgilerde Bitişim Teknoloji[eri

A
L,\ö

/4eP_^ A\uAnJ
[,- Jil-ı... xB2

25

»


