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Yaz:ıYızma Teknikleri
0-2-2)
yazı kavramı, gpzel yazma yöntem ve teknikleri, büyiik temel harfler, küçiik temel harfler;

eğik büyük yazı harflei ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı kiiçük harfleri ve yazılış yönleri,
rakam ve işaretlerin yazılışı, büyfü ve kiiçiik temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik
ve eğik el yazısıyla metinler oluştumıa, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama
çahşmalan, düzgün ve okunaklı yazı uygulamalan.

Türkçe Dilbilgisi I: Ses

Bilgisi

(24-2)

Tiirkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Tiirk dilleri ailesi. Tiirkiye Tiirkçesinin sesbilgisi
özellikleri; sesler (iinlü ve iinsüzler), iinlü ve ünsiizlerin özellikleri; ses uyumlan (ünlü
uyumu, iinsiiz uyumu); ses (iinlü ve iinsiiz) değşmeleri (darlaşması, 1uvarlaklaşma,
benzeşme, aynşma, tiireme, düşme, ötiimlüleşme, ötiiınsüleşme; kaynaşma, ünlü çatışmasr,
ikileşme), kaynaştırma ünstizleri, bağlantı iiıılüsü; hece.
Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Tiirk alfabeleri; yazrmrn önemi ve gerekliliği; ses
değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışr, satır sonlarrnda sözciitlerin hecelere
bölünerek yazılışı; yazım uygulamalan

Edebiyat Bilgi ve Kuramlan I
(2-0-2\
Edebiyata ait kawamlaı, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazrm ve nesir tiirlerini belirleyen
öğelerin yöntem açısından kaşılaştınlması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçlan, edebi
düşiiıce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlan.

Yazü Anlahm I
(24-2'
Yazı dilinin ve yazrh iletişiırıin temel özellikleri , yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel
farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; özırel anlatrm, nesnel anlatrm; paragraf; paragraf
tiirleri (giriş-gelişme-sonuç paragraflan). Metnin tanrmı ve metin tiiırleri (bilgilendirici
metinler, yazrnsal metinler); metin olma koşullan (bağlaıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul
edilebilirlik, durumsallıJq bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı
kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamalan (konu, konunun
sınrlandmlması, amaç, bakış açısı, ana ve yan diişüncelerin belirlenmesi; yazma planı
hazırlama, kAğıt dilzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilaıı/reklam,
tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) iizerinde kuramsal bilgiler; ömekler iizerinde
çalışmalar ye yazma uygulamalan; bir metnin özetini ve planını çrkarma; yazılı
uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlannı diizeltme.

(24,2)
S6zlü Anlatım I
temel
konuşma
becerisinin
Sözlü
anlahm;
iletişimin
temel
özellikleri.
Sözlü dilin ve sözlü
özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir
konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve
hazırlıklı konuşma; hazulıklı konuşmanın aşamalan (konunun seçimi ve sınırlandınlması;
amaç, bakış açrsı, ana ve yan düşiincelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın
sunuluşu). Konuşma tiirteri I: (kaşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtrna, sorulan
yanıtlama, yılbaşı, dogum, balram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etrne, telefonla
konuşma, iş isteme, biriyle göri§me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmalan, değişik
kiiltür, sanat programlanna konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız

konuşma yapma, konuşma ömekleri iizerinde çalışmalar ve sözlü anlahm uygulamalan,
konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlannı diizeltme.
Osmanlı Türkçesi I
Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayn harfler, yazma çalışmalan.

(24-2)

İnkılap Tarihi I
Q-0-2')
Kawamlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynaklann tanımı, Sanayi Deırimi ve Fransız
Dewimi, Osmanlı Devleti'nin Dağhşı (XD( Yü4nl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II.

Atatiirk İlkeleri

ve

Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşlan, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması,
Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkrşı ve Anadolu'daki Durum,
Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve
İç İsyanlar, Teşkilatı Esasi Kanıınu, Dtizenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İhönü, KütahyaEskişehir, Sakarya Meydan Müarebesi ve Büyiiık Taarnı, Kurtuluş Savaşı sırasındaki
antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanahn Kaldınlması.

Yabınct Dil

I

(34-3)

Bu ders, i.iniversite öğencilerinin kendi alanlannda yiirüttiikleri her tiirlü akadernik faaliyette
okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini
sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini
artncr alışttrmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımr gösterilerek
öğencilerin dilsel ve iletişiı:ısel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artrnlacaktır.
(3-0-3)
Eğitim Bilimine Gir§
Eğitimin temel kavramlan, eğtimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,
sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi,
2|.ynzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri, Türk Milli
Eğitim Sisteminin yapısr ve özellikleri, eğitim sisteminde öğetrnenin rolü, öğetmenlik
mesleğinin özellikleri, öğretnen yetiştirme alanındaki uygulamalaı ve gelişmeler.

lı. YARıY|L

Bilgisi

(24-2)
Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük tiirleri
[yerli sözciiılq yabancı sözciik: kökenbilgisi(etimoloji)], yapılanna göre sözciik tiirleri (yahn
sözciik, tiiremiş sözciik, bileşik sözciik), tiirlerine göre sözciikler [ağ sıfat, eylem(fiil),
belirteç(zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat), ünlem]; Tiirkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b)
çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Tiikçede sözciik tiiretme yollan.
Sözciik vurgusu. Sözciiklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları.
Yazım bilgileri: Kimi sözctiklerin ve eklerin yazımı ("ile" sözcüğiinün yazllışı; "imek"
ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; "ise" ve "iken" birimlerinin yazılışı; "_ki" ekiyle "ki"
bağlacının yazıhşı, ,._de" ekiyle "de" bağlacının yazllışl, fiilimsilerin yazılışı); yabancı
sözciiklerin yazılışı, büyiik ve kiiçfü harflerin kullanıldığ durumlar; giin ve ay adlannrn
yazılışı; sayılann yazılışı, Romen rakamlannln yazılışı; Güneş, Ay ve gezegel adlannın
yazılışı; bileşik sözciiklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı;
ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözciiklerin yazılışı; yazım uygulamalan

Türk Dilbilgisi II: Şekil

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II
(2-0-2)
Tiirk edebiyatının başlangıcından gtiniimi2e kadar geçirdiğ aşamalar, edebi tiirler, nazım
şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayşlan.

Yazılı Anlatım II
(24-2')
Yazılı anlatımda düşiiırıceyi temellendirrne yollan (tanmlama, örneklendirme, karşılaşhrma,

tanık gösterme, alıntı yapma, istatistikleıden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartrşmacı, betimleyici, öykiilelci anlatım); bunlar üerinde kuramsal bilgiler, örnekler iizerinde
çalışmalar ve yazma uygulamalan. Bilgilendirici metinler (makale, köşeyazısı, söyleşi, fikra,
deneme, eleştiri, günlük, aııı, gezi yazısı, yaşamöykiisü, özyaşamöykiisü v.b.) üzerinde
kuramsal bilgiler, ömekler iizerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir,
öykii, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; ömekler iizerinde çahşmalar ve
yazma uygulamalan; yazılı uygrılamalardaki dil ve anlatım yanhşlannı diizeltme.

(24-2'
Sözlü Anlatım tr
Metin okııma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdiirnlü okuma, eleştirel okuma vd);
okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb'yi sözlü olarak anlatma çalışmalan (özetleme,
değerlendirme ve yorumlama); konuşma tiirleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olay,
.ıırr)n anlatma, bir duyuruyu iletıne; öykii, oyun, filn anlatma; ders anlatrna, konferans verme,
söylev/nutıık, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara,
açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada
kullanılabilecek anlahm biçimleri (tartışmacı, aç*layıcı, betimleyici ve öykiileyici anlatım);
konuşma ömekleri üerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıkh konuşma yapma;
konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlannr diizeltme.
Osmınlr Türkçesi

II

(24-2)

Osmanlı Tükçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Faısça sözciikler, tamlama çeşitleri.

Atatiirk İlkeleri ve İnkrlap Tırihi

II

(2,0-2')

Siyasi alanda yapılan dewimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın diizenlenmesi, ekonomik alanda
yapıtan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Tük dış politikası, Atattik sonrası Tiirk dış
politikası, Tiirk Dewiminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Dewimcilik,
Devletçilik, Milliyetçilik). Bütiinleyici ilkeler.
(3-0-3)
Yabancı DiI II
Bu ders, iiniversite öğencilerinin kendi alanlannda yürüttiikleri her tiirlü akademik faaliyette
okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini
sğayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu dente öğencilerin "Yabancı Dil I" dersinde
kazandıklan bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken
ilgi çekici bağlamlar yaratılmasna, dilin işlekliğini artrncı alştırmalar yapılrnasına, dilin
gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla ögıencilerin dilsel ve iletiŞimsel

yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artınlmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Psikolojisi
(34-3)
Eğtim-psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanmı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili
temel kawamlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim),
öğrenmeyi etkileyen faktörler, öSenme kuramlan, öğenme kuramlannın öğetim süreçlerine
yansımalan, etkili öğenme, öğenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faiiörler,
grup dinamiğ ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim siirecine etkisi).
lıl. YAR|Y|L

Türk Dil Bilgisi ltr: Sözcük Bilgisi
(24-2')
Sözciik ve sözciik bilgisi çalışmalan; adlar: ad, önad(sıfat), adıl(zamir), belirtgeç(zar$ ve
bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçle(edatlar),
bağlaçlar, iinlem.

(24-2\
I
Halk Edebiyah kawammın saptanmasma yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonıası eski
Tiirk destanlan, masallan, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollannı
tanrma. Metinler tizerinde çöziimleme çalışmalan. Bu metinlerin ilköğetim için uygun
olanlarrnr seçme çalışmalan.

Türk Halk Edebiyatı

(24-2')
Eski Türk Edebiyatı I
15._16. yy. Tiirk Edebiyaindan seçme metinler iizerinde inceleme çahşmalan. Dönemin dil
anlayşı, toplumsal durumu ve diiıya görüştinü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının
temel özellikleri, belli başlı tiirleri ve önemli temsilcileri.

(24-2)
Yeni Türk Edebiyah I
Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Döneırıi Tiirk Edebiyatı iirünlerini tanmaya yönelik

çahşmalar. Dönemin önemli iiriinlerinden seçilen metinler iizerinde çöziimlemeler yapma ve
böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmalan. Dönem içinde önem kazanan
sanatçılana toplumsal, kiiltiirel etkilerinin yapıtlanndarı yola çıkank belirlenmesi.
Servet-i Fiinun ve Fecr-i Ati dönemi Tiirk edebiyahnda belli başlı kişilikler ve döneme yön
veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı üriiılerin
çözümlenmesi ve bunlann Tiirkçe eğitiminde kullanrlmasr.

(24-2\
Bilimsel Araşhrma Y6ntemleri
Bilim ve temel kawamlar (olgu, bilgi, mutlak, doffu, yanlış, ewensel bilgi v.b.), bilim
tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araşürmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu
yöntemleıe ilişkin farkh görüşler, problem, araştırma modeli, ewen ve ömeklem, verilerin
toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin
kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaşhnlmasr.

(2-2,3'
Bilgisayar I
genel
işletim
yazılım
kavramlar,
olarak
ile
ilgili
temel
ve
donanrm
Bilişim teknolojileri,
sistemleri, kelime işlemci programlan, elektronik tablolama programlan, veri sunumu,
eğtimde İntemet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapr tizerindeki etkileri ve
eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlan.
(3-0-3)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
planlı
Öğetimle ilgiti temel kavramlar, öğenme ve öğetim ilkeleri, öğretimde
çalışmanın
önemi ve yararlan, öğetimin planlanması (iinitelendirilmiş yllık plan, giinliik plan ve

etkinlik ömekleri), öğıenme ve öğıetim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunlann
uygulama ile ilişkisi, öğetim araç ve gereçleri, öğetim hizmetinin niteliğini artırmada
öğetmenin görev ve sorumluluklan, öğetmen yeterlikleri.
lV.

YARıYıL

Türk Dilbilgisi tV: Cümle Bilgisi
(3-0-3)
Sözdizimi, Tiirkiye Tii.rkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; ciimle,
ciirnlenin öğeleri, tiirleri, ciimle çözi,imü.

Türk Hılk Edebiyah

II

Q-0-2')

Halk şiirinin öneırıli temsilcilerini ve ömeklerini tanrma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil
özelliklerini, yöresel kullanımlarrnı saptama. Halk şiiri ve halk hiköyelerini ilköğetimin
çeşitli diizeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme.

Eski Türk Edebiyıh tI
Q-0-2\
17.-18. yy. Tiirk Edebiyatından seçme metinler iizerinde inceleme çalışmalan. Aruz
ölçüsiirıiin temel manüğl. Aruz ö$etiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsiiniiıı melodisini
öğetmeye yönelik çöziimleme çahşmalan. Aıuz ölçüsüniin Tiirkçe ve edebiyat öğetiminde
kullanmaya yönelik modem çalışma biçiırıleri ve yöntem geliştirme.

(24-2\
Yeni Türk Edebiyah II
Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığ edebiyat
yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla oıiaya konması. Bu dönernlere ait önemli
edebiyatçılann belirgin özellikleriyle birlikte tanıtdınasl. Milli edebiyat döneminin 20. yiizyll
Tiirk edebiyatına etkileri.
Cumhuriyet Dönemi Tiirk Edebiyatında 50'li yıllara kadar olan gelişmeler. Diieyazı, şiir ve
tiyafo alanmda oıtaya çıkan önemli yapıtlann incelenmesi.

Dilbilimi

(3-0-3)
Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kaıramlan. Saussure ve yapısalcılık, Avnıpa (Prag
dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcıhğı, sözcelem kuramlan, göstergebilim gibi çeşitli
alanlarrn dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlannın tanttılması. Dilbilim çalışmalanna yön
veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Hanis, Hjelmslev, Chomsky vb.)
çalışmalanyla birlikte ele ahnmasr. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik
eümbilimsel çöziimlemelerin de yapılması.

Genel

(2-2-3\
Bilgisayar tI
Bilgisayar destekli eğtim ile ilgili temel kawamlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan ve
sınırlılıklan, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğetimde kullanrlan yaygn formatlar,
ders yazılım-lannın değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğtim uygulamalan, veri tabanı
uygulamalan, bilgisayar ve intemetin çocuklar/gençler iizerindeki olumsuz etkileri ve
önlenmesi.

(34-3)
Etkili itetişİm
Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurlan ve özellikleri, etkili dinleme
ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcr, vb.), iletişimi
kolaylaştıran etkenler, duygulanı iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve
önlenmesi, öğenci, öğetmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar,
iletişim uygulamalan.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Q-23)
oğetim Teknolojisi ile ilgili kawamla1 çeşitli öğetim teknolojilerinin özellikleri, öğetim
teknolojilerinin öğetim siaecindeki yeri ve kullanrmı, okulun ya da suııfin teknoloji
ihtiyaçlannın belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yiirütiilmesi, öğetim
teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğetim gereçlerinin
geliştirilmesi (çalışma yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlan, slaytlar, görsel
medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğtim yazılımlannın incelenmesi,
çeşitli nitelikteki öğetim gereçlerinin değerlendirilmesi, İhtemet ve uzaktan eğtim, görsel
tasanm ilkeleri, öğetim materyallerinin etkinlik drırumuna ilişkin araşhrmalar, Tiirkiye'de ve
diinyada ögretim teknolojilerinin kullanım durumu.
V.

YARıYıL

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğtinıi
Q-2-3\
Okuma becerisinin kuramsal bolutlanyla açıklanması. Toplumda okuma ahşkanlığının

yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi.
Okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi. Ttirkçe eğitiminde okuma
becerisini geliştirme çalışmalan. 'Eleştirel okuma' kawamını metinlerden yola çıkarak
ömekleme, eleştilel okuma çalışmalan ve alrştrrmalan yapma.
(2-2-3)
Anlama Teknikleri fI: Dinleme Eğitimi
Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Rübilim araştırmalanndan da yararlanarak
din_leme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik siirelerini belirginleştirme; dikkat siirelerinin
belirlenmesi; bellelıie tutma ve kavrama çalışmalanna dikkat çekme. Çeşitli ses ve göısel
iletişim araçlannı kullanarak, tiimel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalannı
ömekleme. Ögretmen adaylanna, ilköğetimdeki Ttirkçe derslerinde kullanmak iizere çeşitli
dinleme-anlama alıştırmalan gösterme, tanltma ve bu aİıştırrnalan kendilerinin de
geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme ahştırmalan gerçekleştirme.
(2-0-2)
Çocuk Edebiyah
Dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk ewesinde, nitelikli çocuk
kitaplanyla tanışmanm önemi ve okuma kiiltiiırii edinıniş düşiinen, duyarlı bireylerin
yetiştirilmesinde çocuk edebiyaü yapıtlannın işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlannda bulunması
gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk
kitaplanııı ömekleıle gösterilmesi ve bunlann çocuklann gelişim özellikleri iizerindeki
olumsuz etkilerinin tartışılması. Ögetmen adaylannın, okuduğu-incelediği kitaplann yaş
gruplanna göre çocuklara uygunluğunun ve bunlann çocuklann hangi gelişimlerine katkı
sağlayacağrun belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal
tiiırlerin(destan, masal, şiir, öykii, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme,

bilmece v.b.) çocuklann gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

(3-0-3)
Dünya Edebiyıh
Diinya edebiyatından Tiirkçeye özenle çewilmiş ve diinya edebiyatında tanrnmrş kitaplann
okunmasr ve çözömlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve
geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışrna kaymadan, çağdaş edebiyat
çözümleme anlayışlan doğulfusunda incelenmesi. "Okuma Eğtimi" dersinde kazanılan
ipuçlannı kullanarak eleştirel okuma uygulamalan.

Topluma Hizmet Uygulamalan
(1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalannın önemi, toplumun güncel sorunlannı belirleme ve çözüm
iiretıneye yönelik projeler hazulama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel
etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalannın
okullarda uygulanmasma yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılınası.
Özel Öğretin Yöntemleri |
(2-2-3)
Alana özgü temel kawamlar ve bu kavramlann alan öğetimiyle ilişkisi, alanının başta
Aıayasa ve Milli Eğitim Temel Yasasr olmak iizere yasal dayanaklan, alan öğetiminin genel
amaçlan, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materya|ler. İlglli Ögretim Programınrn
incelenmesi(amaç, kazanım, tema, iinite, etkinlilq v.b.). Ders, ögıetrnen ve öğenci çalışma

kitabı ömeklerinin incelenmesi ve değerlendirilınesi.
Smrf

Yönetimi

Q-0-2')

Suııf yönetimi ile ilgili temel kaıramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin
tanrmı, sınıf yönetimi karıramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanlan ve özellikleri,

srnıf ortamınr etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar
geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak diizenleme, sınıfta istenmeyen daıranışlann
yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğenmeye uygun olumlu bir sınıf
ortaml oluşturma (örnekler ve öneriler).

Vı. YARıYıL
(2-2-3\
Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi
Konuşma becerisinin kuramsal boyutlaıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı,

savunulınası ve kanıtlanması, ömeklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasma sokuluşunrın
mercek altına alınması, Konuşma organ-lan, diyafıam kontrolü. Ses çalışmalan. Belli bir
konuda akıcı ve güzel konuşma becerisiıin geliştirilmesi. Ögetmen adaylannın, ilköğetim
Tiirkçe dersleri için çeşitli konuşma ahştırmalanyla taırştınlmalan ve konuşma becerilerini
geüştirebilmeleri için uygulama ortamlannın hazırlanması.
(2-2-3)
Anlatma Teknikleri II: Yızma Eğitimi
Yazma becerisinin kuramsal boyutlanyla açıklanması. Yazılı metin tiirleri konusunda
öğencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalanyla öğetmen adaylannın hem öğenen
hem de öğretici kişi olacaklan bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalannın yaprlması.

Yıbancılıra Türkçe Öğretimi*
Q-0-2)
Tiirkçenin anadili olarak öğetilmesiyle yabancı dil olarak öğetilmesinin farklannı
belirginleştirme. Tiirkçenin özellikle yabancı dil olarak ögretilmesinin kiiltiir boyutuyla

ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğetilmesi sırasmdaki kuramsal
tartlşmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğıetiminde kuramsal
çerçeve. Avn"ıpa Dil Dosyasınrn tanıtrmr. Yabancı dil olarak Ttirkçe öğetiminin Tiiıkiye'nin
tanrtlmrna katkısı. Tiirkçenin yabancı dil olarak öğetilmesinde kullanılan çeşitli ders
kitaplannın tanrtrmı ve eleştirisi.

(2-23\
Özel Öğretim Yöntemleri II
Tiirkçe öğetiminin yöntem, tekni( kavram, ilke, ortam ve dayanaklan, yönetınelikleri,
öğenme-öğretme siireçleri, ilköğFtim okullannda uygulanmakta olan Tiirkçe dersi öğretim

Programlannın eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma,
dinleme, konuşma ve yazf,a becerilerinin dilin kurallanna uygun olarak geliştirilmesi,
dilbilgisi öğetim alanuıdaki bilgilerin beceriye dönüştiiriilmesi, Tiirkçe öğetiminde
kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili sorulann hazırlanması ve
değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanrlan bilgi ve becerilerin daha
kalıcı olmasnın sağlanması için uygulama çahşmalan, ölçme- değeılendirmenin araç, tiir ve
yöntemleri, Türkçe öğıetiminde ölçme ve değerlendirme. Diızeye uygun metinlerle çağdaş bir
öğetim ortamı hazırlama çalışmalan.

Tarihi*

Türk Eğitim
Q-0-2)
Ti.irk egitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğtim durumu
ve öSetmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğtim Dewimi l: Dewimin tarihsel arka plaııı,
felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Tiirk Eğitim Dewimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu:
tarihsel temelleri, kapsamr, uygulanrşı ve önemi; Tiirk eğtim sisteminde laikleşme. Ti.irk
Eğtim Devrimi 3: Karma eğtim ve kızlann eğitimi, Yazı Dewimi, millet mektepleri, halk
evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığ temel ilkeler. Köy Enstitiileri, Eğitim
Enstitiileri ve Yiiksek ÖSetrnen Okullan. Üniveniteler ve öğetrnen yetiştirme. Yakrn dönem
Tiirk eğtim alanındaki gelişmeler.
(24-2\
Uygarlrk Tarihi*
Giriş, Mezopotamya uygarlıklan, Mısır uygarlığı, İian uygarlığı, Çin ve Hint uygarlıklan,
Anadolu uygarlıklan, Orta Asya Bozku uygarlığı, Yunan ve Helen uygarlığı, Roma ve Bizans
uygarlığ, Orta Amerika uygarlıklan, İslam uygarlığı. Batı uygarlığ, keşifler ve bilimsel
buluşlar.
(3-0-3)
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
kavramlar, ölçme araçlannda bulrınması istenen nitelikler (güvenirlil<, geçerlik, kullanşlıl*),
eğitimde kullanılan ölçme araçlan ve özellikleri, geleneksel yaklaşmlara dayalı olan araçlar
(yazılı sınavlar, losa yanth sınavlar, doğru-yanhş tipi testler, çokian seçmeli testler,
eşleştirmeli testlet, sözlü yoklamalar, ödevler), öğıenciyi çok yönlü tanlmaya döniik araçlar
(gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci iirün dosyası, araştırma kağtlan,
araştrma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlan
iizerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğenme çıktılannı değerlendirme, not verme,
alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Vll. YARıYıL
(2-2-3)
Tiyatro ve Drama Uygularnaları*
Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles'ten beri gelişimi. Tiyatro alanııa ilişkin temel
kawamlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmalan. Tiyatro diline
yönelik saptamalar. Dramatuıji, yorumlama ve sahneleme. Yaratrcı drama kaııamınrn ve
çalrşmalannın ta tılması. Yaratıcı drama çalışmalanndarı Türkçe eğitiminde yararlanma
yollan. Oyunlaşhrma teknikleri ve Tiirkçe öğetimi. Oül.rn kawamı. Oyunun psikolojik
temelleri ve oyun-eğtim ilişkisi.

(24-2')
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
yeri.
gereçletinden
Ders
kitabını
biri
olarak
öğretimdeki
Ders kitabının bir dersin en önemli
oluştuıan dış koşullar (yasalar, yönetrnelikler; okul ttirleri, piyasa koşullan vb.) ile iç
koşullann (kullaııılacak yöntemler, konu alanrnın özellikleri, fiziksel yapı koşullan vb.)

tanrtılmasr ve bu konuda uygulamalann yapılması. Ders kitabı inceleme alanında diinyadaki
birfümden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütiirülfü sınamayı ve
sağlamlaştırmayı öngören alrştrnna biçimleri ve zenginliği, Tiirkçe denlerinde metin seçimi
ve çeşitliliği, sayfa diizeni ve grafft öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunlann farklı
anlayşlara göre oluşturulınuş (eski-yeni) ders kitaplan iizerinde uygulamalı olarak
gösterilmesi. Her öğetmen adaynın, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabmı çok açılı bir
anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazınası için gereken çalışmalann
yapılması. Bu çalışma için Cumhuriyetin ilk yıllanndan giinümiize kadar uygulanan farklı
öğetim pıogramlan için hazrlaıırnş farklı anlayşlardaki ders kitaplan uygulama ömeği
olarak kullanılmalı.

Okul

Deneyimi

(1-4-3)
Ögretmenin ve bir öğencinin okuldaki bir giiniinü gözlemleme, öğetnıenin bir dersi işlerken
dersi nasıl diizenlediğini, deni hangi aşamalara böldüğünü, öğetim yöntem ve tekniklerini
nas uyguladığını, derste ne tiir etkinliklerden yararlandığrnr, dersin yönetimi için ve srnıfin

kontrolü için öğetınenin neler yaptığını, öğıetmenin dersi nasıl bitiıdiğni ve öğenci
çalışmalarını nasıl değerlendirdiğni gözlemleme, okulun örgtit yapısını, okul müdürünün
görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığ toplumla ilişkilerini inceleme, okul
deneyimi çalışmalannı yansıtan portfolyo hazırlama.

Rehberlik

(34-3)
psikolojik
ve
rehberliğın
bu
hizmetler
Temel kawamlar, öğenci kişilik hizrnetleri,
danışma
içerisindeki yeri, rehberliğn ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri,
servisler (hizrnetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğenciyi tanıma
teknikleri, rehber-ögretmen işbirliği, öğetmenin yapacağı rehberlik görevleri.
(2-0-2'
Özel Eğitim*
Özel eğitimin tarumı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşfuran nedenler, erken
tanı ve tedaünin önemi, engele bakrşla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli,
görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastahğı olan, özel
öğenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstiin
yetenekli çocuklann özellikleri ve eğtimleri, farklı gelişen çocuklarrn oyun yoluyla eğtimi,
özel eğtime mütaç çocuklann ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğtimin
durumu, bu amaçla kurulrnuş kurum ve kuruluşlar.

Vılı. YAR|YıL
Dil ve Kültür*
Q4,2'
Kültiir kavramı, kiiltiiriin kaynaklan, kiiltiiır öğeleri, uygarlık kavramr, ktiltiidin ulusal benlik,
ulusal kişililq hiltiirel kimlik ve kiiltiiıel kişilik oluşturmadaki rolü, Tiirkçe öffetiminde
kiiltiir aktanmı, kiiltiir aktanmmrn yasal dayanaklan, kiiltiirel kimliğin geliştirilmesi, bir
kiiltiiı unsuru olarak dil, dil ve kiiltiir ilişkisi, dilin kiiltiir taşıyıcı özelliğ, dilin kiiltiiırii

korumasr ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktanlması,
Tiiırk kiiltiirünü aktaracak metinler ve bunlann eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Tiirk
tarihi, Tiirk kiiltiirii ve Tiirkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımmdan dil, kiiltiir ve medeniyet
bağlanhsı, medeniyet-kiiltiir ilişkisi ve iki kawamın farklı yönleri.

Türk f,,ğitim Sistemi ve Okul Yönetiıni
Q-0-2'
Tiirk eğtim sisteminin amaçlan ve temel ilkeled, eğtinle ilgili yasal diizenlemeler, Türk
eğtim sisteminin yaprsı, yönetim kuramlan ve siireçleri, okul örgütii ve yönetimi, okul
yönetiminde personel, öğenci, öğetim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Öğretmenlik Uygulaması
Q+5')
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki

öğetmen, öğetim elemanı

ve

uygulama öğencisi tarafindan değerlendirilmesi,
ve tekrar uygulama yap ması,

değerlendirmeler doğulhısunda dtizeltmelerin yapılması
portfolyo hazırlama.
**Ttirkoloji

Çalışmalan

**

Seçmeli

(2-0-2)

Türkolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıloşı, bunun nedenleri, bu bilimin gelişme eweleri,
Tiiıkoloji araştırmalannm tarihi, Diiııyada Tiirkoloji çahşmalannın kaynaklan, Çin ve Arap
kaynaklannda Türklere dair ilk kayıtlar, İslamiyet öncesi ve sonrasl temel yazllı kaynaklar,

Avnıpa ülkelerinde Tiirkoloji böliimlerinin kurulrnası ve bunun nedenleri, Batılı Tiirkologlann
(Avnıpa, Amerika ve Soıyet) tanrnması, Tiirkoloji meselelerinin ömeklerle açıklarna, sorunlan
tartışabilme, alan araşhrmalan

inceğebilme.

,

yazılı ve sözlü kaynakları,

gii,ıııcel

kaynakları en doğru şekilde

