
İÖD318 

Eğitim Psikolojisi 

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile 

ilgili temel kavramları, gelişim özelliklerini (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki 

gelişim) , öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim 

süreçlerine yansımalarını, etkili öğrenmeyi, öğrenmeyi etkileyen faktörleri (motivasyon, 

bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) kapsar. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu Dersin tipi 
Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Eğitim Psikolojisi  Birinci düzey İÖMD411 Zorunlu 7 2 3 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kalın  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

Dersin amacı  Öğretmen adayların eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiyi kavratmak, 
bireylerin gelişim özelliklerini ve buna uygun eğitim öğretim faaliyetlerinin 
düzenleneme becerisi kazandırmak, öğrenmeyi etkileyen etmenleri 
örnekleriyle açıklayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.  

Dersin tanımı  Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve 
gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, 
duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim) , öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme 
kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili 
öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup 
dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) .  

 

Dersin içeriği  

1- Tanışma, Kaynak Tanıtımı ve Derse giriş  

2- Doğum öncesi gelişim, Doğumdan yürümeye bedensel gelişim  

3- Okul öncesi çeşitli gelişim alanları, Orta çocukluk yaşlarında sosyal ve duygusal gelişim  

4- Duyuların gelişimi  

5- Algılama-I, Algılama-II  

6- Bilişsel gelişim ve dil gelişimi  

7- Kişilik gelişimi ve ahlâk gelişimi  

8- Öğrenme ve zekâ  

9- Öğrenme teorileri ve klasik şartlanma, Edimsel koşullanma ve Skinner  

10- Edimsel koşullanmanın eğitime uygulanması, Araçsal koşullanma ve Thorndike  

11- Gözlem yoluyla öğrenme (Sosyal öğrenme)  

12- Bilişsel öğrenme teorileri  

13- Buluş yoluyla öğrenme -Yapısalcı (oluşturmacı) öğrenme  

14- Gagne ve Ausubel’in öğrenme teorileri  

15- Dönem sınavı  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=|bSWCGxiKzU=


 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Bedensel, sosyal ve duygusal gelişimi açıklar  

2- Duyu gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik ve ahlak gelişimini açıklar  

3- Öğrenme ve öğretim ilkelerini bilir  

4- Çocuk ve yetişkin psikolojisini anlar  

5- Öğrenme teorilerini açıklar  

6- Öğretmenlik mesleğine yönelik becerileri kazanma  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  2  32  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  2  32  

Ödevler  1  4  4  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  10  10  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  8  8  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      86  

AKTS      3  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

İÖD417 

Öğretmenlik Meslek Etiği  

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik davranış kurallarına uyan davranışlar göstermek 

beraberinde uygun eğitim-öğretim ortamlarını gerektirir. Öğretmenin öğrenciye, veliye 

tarafsız ve adil davranması isteniyorsa bu doğrultuda eğitim-öğretim ortamlarının sunulması 

gerekir. Eğitim ve öğretimin en temel parçası olan öğretmenlerin meslek ilkelerine sıkı sıkıya 

bağlı kalmaları, öğrencilerin okuldaki öğrenme süreçlerini iyileştireceği gibi öğrencilerin hak 

ve sorumluluklarını öğrenerek daha iyi, katılımcı ve demokratik yurttaşlar olarak 

yetişmelerine katkı sağlayacaktır. 

  

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu Dersin tipi 
Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Öğretmenlik 
Meslek Etiği  

Birinci düzey İÖMD413 Zorunlu/Seçmeli 7 2 2 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

 

Dersin içeriği  

1- Etik ve ahlak kavramları  

2- Etik ve ahlak kavramları  

3- Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=w|7x2Lr4R0k=
http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=w|7x2Lr4R0k=


4- Meslek etiği  

5- Meslek etiği  

6- Eğitimde etik  

7- Ara Sınav  

8- Öğretmenlik mesleğinde etik  

9- Öğretmenlik mesleğinde etik  

10- Eğitim yöneticileri - eğitim denetçileri ve etik  

11- Eğitim yöneticileri - eğitim denetçileri ve etik  

12- Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları  

13- Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları  

14- Sosyal sorumluluk kavramı ve örnek olaylar  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir, etik sistemleri ve türleri konusunda bilgi verebilir.  

2- Meslek etiği ile ilgili bilgiler verebilir.  

3- Eğitim ve öğretimdeki etik ilkeleri tartışabilir.  

4- Mesleğinde etik ilkeleri hayata geçirebilir.  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  1  16  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  1  16  
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Ödevler  0  0  0  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  5  5  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  5  5  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      42  

AKTS      2  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 
 
 

İÖD415    

Öğretim İlke ve Yöntemleri 

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın 

önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik 

örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama 

ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev 

ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 

 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Öğretim İlke ve 
Yöntemleri  

Birinci düzey İÖMD404 Zorunlu 8 2 3 
 

 

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=nBrujW4lbb8=
http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=nBrujW4lbb8=


Dersin amacı  Öğretimle ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama, öğretimde planlı 
çalışabilme, öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kavrama ve etkin 
kullanabilme  

Dersin tanımı  Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde 
planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş 
yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, 
öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve 
gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve 
sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.  

 

Dersin içeriği  

1- Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar  

2- Eğitim ve öğretim programlarının kapsamı  

3- Eğitim programı ve kapsamı  

4- Öğretme ve öğrenme ilkeleri  

5- Öğretme ve öğrenme kuramları  

6- Öğretme ve öğrenme stratejileri  

7- Öğretim yöntem ve teknikleri  

8- Öğretim yöntem ve teknikleri  

9- Öğretim yöntem ve teknikleri  

10- Öğretim yöntem ve teknikleri  

11- Öğretim etkinliklerinin planlanması  

12- Öğretim hizmetinin niteliğine etki eden faktörler  

13- Öğretmen yeterlilikleri  

14- Değerlendirme  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar.  

2- Program türlerini açıklar.  

3- Öğretme ve öğrenme stratejilerini açıklar.  

4- Öğretim yöntem ve tekniklerinin genel özelliklerini açıklar.  

5- Bir öğretme durumu için uygun yönteme karar verir  

6- Öğretim etkinliklerinin planlanmasının önemini kavrar.  

7- Öğretim hizmetinin özelliklerini tanımlar  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         
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11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  3  48  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  1  16  

Ödevler  1  5  5  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  2  2  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  2  2  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      73  

AKTS      3  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

İÖD406 

Ölçme ve Değerlendirme 
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Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavramak, farklı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarını kavramak , ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanılacak araçlar geliştirme 

becerisi kazanmak, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini kavramaktır. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Ölçme ve Değerlendirme  Birinci düzey İÖMD408 Zorunlu 8 2 3 Yazdır 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr.Habib Şener  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

 

Dersin içeriği  

1- Temel kavramlar  

2- Ölçmede kullanılan ölçekler  

3- Ölçme araçlarının geçerliği  

4- Ölçme araçlarının güvenirliği  

5- Bilişsel öğrenmelerin ölçülmesi  

6- Duyuşsal öğrenmelerin ölçülmesi  

7- Devinişsel öğrenmelerin ölçülmesi  

8- Çoktan seçmeli testlerin özellikleri  

9- Diğer test türlerinin özellikleri  

10- Performans değerlendirme  

11- Alternatif ölçme araç ve yöntemleri  

12- Temel istatistiksel kavramlar  

13- Öğrenme çıktılarını değerlendirme  

14- Test geliştirme süreci, madde analizi  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Ölçme aracı geliştirmede kullanılan istatistikleri açıklayacak.  

2- Performans değerlendirme amaçlı ölçme aracı hazırlayabilecek.  

3- Ölçme aracının geçerliğini ve güvenirliğini belirleyebilecek.  

4- Öğretimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlayacak  

5- Test geliştirme sürecini ve madde analizi belirleyebilecek  

6- Ölçme sonuçlarına ilişkin istatistiksel hesaplamaları yapabilecek  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere        

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=R6JxSuzxYDY=
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bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  2  32  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  2  32  

Ödevler  1  10  10  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  5  5  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  5  5  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      84  

AKTS      3  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  
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İÖD410 

Sınıf Yönetimi 

Temel kavramları, prensipler ve sınıf yönetiminin doğası ile ilgili bilgileri kavramak ve 

ilkeleri uygulayabilme yeteneğini geliştirmek amacı esastır. Öğrenci davranışını etkileyen 

sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimleri, sınıf yönetimi ve disiplinle 

ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, 

motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam 

oluşturma, sınıf içerisinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek 

önlemler. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Sınıf Yönetimi  Birinci düzey İÖMD412 Zorunlu 8 2 4 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

 

Dersin içeriği  

1- Yönetim kavramı ve sınıf yönetimi  

2- Sınıf organizasyon  

3- Sınıf iletişim  

4- Sınıf ortamı ve grup etkileşimi  

5- Disiplin ve sınıf kuralları  

6- Öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler  

7- ara sınav  

8- İstenmeyen öğrenci davranışları ve yaklaşımları  

9- Sınıf içinde zaman yönetimi  

10- Okullarda çatışma ve çatışma yönetimi  

11- Motivasyon  

12- Olumlu öğrenme ortamı oluşturma  

13- Öğretimin yöntemi, sınıf yönetiminde eğitim teknolojisinin kullanımı  

14- Final sınavı  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörleri ve grup etkileşimleri açıklayacak.  

2- Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirecek ve uygulayacak  

3- Sınıf içinde zamanı etkili kullanacak  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=u2h2/34ignE=


4- Öğrencilerin motivasyonunu ve onlarla iletişimi etkili bir şekilde gerçekleştirecek  

5- Sınıf içinde meydana gelebilecek davranış problemlerini tanıyacak ve önlemler alacak  

6- Uygun bir öğrenme ortamı hazırlayacak  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  2  32  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  2  32  

Ödevler  1  10  10  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  10  10  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  10  10  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      94  

AKTS      4  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  
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Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

İÖD416 

Karakter ve Değerler Eğitimi 

Değer’in tanımı, Değerler ve değerler eğitimiyle ilgili kavramlar, Değerler ve değerler 

eğitimiyle ilgili kavramlar, Değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler, 

Değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler, Değerler-eğitim ilişkisi, Değerler-

eğitim ilişkisi, Toplumsal ve evrensel değerler nelerdir? Toplumsal ve evrensel değerlerden 

olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, arkadaşlık, problem 

çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 

kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemi kavrayabilmektir. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu Dersin tipi 
Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Karakter ve Değerler 
Eğitimi  

Birinci düzey İÖMD416 Zorunlu/Seçmeli 8 2 3 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. Habib Şener  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma SAĞLAM  

Dersin veriliş şekli  yüz yüze  

Dersin amacı  Ahlak ve Değerler Eğitimiyle ilgili temel kavramları anlama  

Dersin tanımı  
 

 

Dersin içeriği  

1- Ahlak ve Değer’in tanımı  

2- Ahlak ve Değerler ve değerler eğitimiyle ilgili kavramlar  

3- Ahlak ve Değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler  

4- Felsefe Tarihinde Değer Problemi  

5- Değer ve eylem  

6- Normlar  

7- Ahlak ve Değerler-eğitim ilişkisi  

8- Vize  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=79NL7ACl2hc=
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9- Toplumsal ve evrensel değerler nelerdir? Evrensel bir Ahlak mümkün müdür?  

10- Değer ve Hürriyet  

11- Toplumsal ve evrensel değerlerden olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 
arkadaşlık, problem çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 
kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemi.  

12- Toplumsal ve evrensel değerlerden olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 
arkadaşlık, problem çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 
kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemi.  

13- Toplumsal ve evrensel değerlerden olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 
arkadaşlık, problem çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 
kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemi.  

14- Toplumsal ve evrensel değerlerden olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 
arkadaşlık, problem çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 
kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemi.  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Değer kavramını ve içeriğini öğrenir.  

2- Değerler eğitimiyle ilgili kavramları tanımlar.  

3- Değerlerin eğitim ile ilişkisini açıklar.  

4- Toplumsal ve evrensel değerlere örnekler verir.  

5- Evrensel bir ahlak ilkelerini ortaya koyarken temel kriterlerin ne olması gerektiğini açıkar  

6- Toplumsal ve evrensel değerlerden olan; sorumluluk duygusu, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 
arkadaşlık, problem çözme, karar alma, kendini tanıma ve ifade edebilme gibi değerlerin fertlere 
kazandırılmasında eğitimin rolü ve önemini kavrar.  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  
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  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  2  32  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  2  32  

Ödevler  1  5  5  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  5  5  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  5  5  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      79  

AKTS      3  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

İÖD320 

Eğitim Bilimlerine Giriş 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: bir bilim alanı olarak eğitimi tanıyacaktır, 

eğitimin diğer bilim alanları ile ilişkilerini anlayabilecektir, Milli Eğitim Sisteminin temel 

yapısını ve işleyişini öğrenecektir, eğitim ile diğer toplumsal kurumların ilişkilerini 

öğrenecektir, eğitimdeki yeni eğilimleri ve yaklaşımları öğrenecektir. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Eğitim Bilimlerine Giriş  Birinci düzey İÖMD418 Zorunlu 8 2 2 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr Emine ÖZTÜRK  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=CreiTf9I6ic=


Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Doç. Dr Emine ÖZTÜRK  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör Fatma SAĞLAM  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

 

Dersin içeriği  

1- Eğitimin temel kavramları  

2- Eğitimin temel kavramları  

3- Eğitim amaç ve işlevleri  

4- Bir meslek olarak öğretmenlik  

5- Okul ve sınıf ortamı  

6- Eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araştırma  

7- Eğitimin felsefi temelleri  

8- Arasınav  

9- Eğitimin sosyolojik (toplumsal) temelleri  

10- Eğitimin ekonomik temelleri Eğitimin hukuksal temeli  

11- Eğitimin psikolojik temelleri  

12- Eğitimin politik temelleri  

13- Eğitimin tarihi temelleri  

14- Türk Eğitim sistemi  

 
 
 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Bir bilim alanı olarak eğitimi tanıyacak  

2- Eğitimin diğer bilim alanları ile ilişkilerini anlayabilecek  

3- Milli Eğitim Sisteminin temel yapısını ve işleyişini öğrenecek  

4- Eğitim ile diğer toplumsal kurumların ilişkilerini öğrenecek  

5- Eğitimdeki yeni eğilimleri ve yaklaşımları öğrenecek  

6- Eğitim ile ilgili temel kavramları açıklayabilme  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  
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14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  2  32  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

8  2  16  

Ödevler  0  0  0  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  5  5  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  5  5  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      58  

AKTS      2  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

İÖD408 

Özel Öğretim Yöntemleri 

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta 

Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel 

amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalleri ve İlgili Öğretim Programının 

incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma 

kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 
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Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Özel Öğretim Yöntemleri  Birinci düzey İÖMD410 Zorunlu 8 3 4 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

Dersin amacı  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan genel öğretim 
starejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini kavrayıp uygular. Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Dersi Programını ve ders kitaplarını inceleyip değerlendirir.  

Dersin tanımı  Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, 
alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal 
dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, 
araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, 
kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı 
örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi  

 

Dersin içeriği  

1- Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisini bilir.  

2- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal 
dayanaklarını bilir.  

3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin genel amaçlarını bilir.  

4- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin temel beceri alanlarını bilir.  

5- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan stratejileri bilir.  

6- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemleri bilir  

7- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan teknikleri bilir.  

8- Ara Sınav  

9- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan teknikleri bilir.  

10- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyalleri tanır.  

11- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programında yer alan temalar/konular hakkında bilgi sahibi olur.  

12- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programının uygulanmasında öğretmenin rolü ve aile ile iş birliği ilişkisinin 
önemini kavrar.  

13- Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi 
olur.  

14- Dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğinde bulunması gereken özellikleri bilir.  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal 
dayanaklarını bilir.  

2- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programını tanır.  

3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin genel amaçlarını tanır.  

4- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini tanır ve uygular.  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=oJLWsA1JYRk=


5- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim tekniklerini tanır ve uygular.  

6- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılacak araç-gereç ve materyaller geliştirir.  

7- Genel öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini kullanarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine 
yönelik etkinlik geliştirir.  

8- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılan ders kitaplarını tanır.  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  3  48  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  3  48  

Ödevler  1  5  5  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  5  5  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  5  5  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      111  

AKTS      4  
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Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

 

İÖMD404 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi  

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, 

öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerini (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, 

video, bilgisayar temelli ders materyali, vb. ) geliştirmek ve çeşitli nitelikteki materyalleri 

değerlendirmektir. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Öğretim Teknolojileri ve 
Materyal Gelişimi  

Birinci düzey İÖMD406 Zorunlu 8 3 4 
 

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın  

Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma SAĞLAM  

Dersin veriliş şekli  Yüz yüze  

Dersin amacı  Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve 
kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerini (çalışma 
yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb. ) 
geliştirmek ve çeşitli nitelikteki materyalleri değerlendirmek.  

Dersin tanımı  Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerini geliştirmek.  

 

Dersin içeriği  

1- Temel Kavramlar  

2- Araç Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi  

3- Öğretim Araç Gereçlerinin Seçimi  

4- Görsel Materyaller Tasarımı  

5- Öğretim Araçları ve Etkili kullanımı  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=4Q/DmSddW2s=
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6- Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı  

7- Öğretim Araçları ve Etkili Kullanımı  

8- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

9- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

10- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

11- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

12- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

13- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

14- Öğrencilerin Materyal Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Eğitim teknolojileri ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek.  

2- Bilgi ve iletişim teknolojilerini tanımlayabilecek.  

3- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime uyarlanmasını açıklayabilecek  

4- Öğretim materyallerinin öğretimdeki önemini açıklayabilecek  

5- Tasarım ilke ve öğelerini tanımlayabilecek  

6- Öğretimsel araçlarının nasıl kullanacağını açıklayabilecek  

7- Öğretim teknolojileri kullanarak öğretim materyalleri (çalışma yaprağı, asetatlar, bilgisayar destekli materyaller 
vb.) geliştirebilecek  

8- Geliştirdikleri öğretim materyallerini sınıfta sunabilecek  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         

9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  
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Yüz yüze eğitim  16  4  64  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  2  32  

Ödevler  1  5  5  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  2  2  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  2  2  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      105  

AKTS      4  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  

 

 

İÖMD412 

Öğretmenlik Uygulaması  

Bu dersin amacı öğretmen adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla 

uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim 

etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini 

gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir. 

Dersin adı 
Dersin 
seviyesi 

Dersin kodu 
Dersin 
tipi 

Dersin 
dönemi 

Yerel 
kredi 

AKTS 
kredisi 

Ders 
bilgileri 

Öğretmenlik Uygulaması  Birinci düzey İÖMD414 Zorunlu 8 5 4  

    

Dersin tanımı  

Ön koşul dersleri  
 

Eğitimin dili  Türkçe  

Koordinatör  Doç. Dr. Emine Öztürk  

Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Kalın - Yrd. Doç. Dr. Habib Şener  

http://kbp.kafkas.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=B4sKlSKC2Fw=


Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  Arş. Gör. Fatma Sağlam  

Dersin veriliş şekli  Face to Face  

Dersin amacı  Bu dersin amacı öğretmen adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak 
amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı 
yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca 
yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri 
geliştirmektir.  

Dersin tanımı  Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan 
hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) 
, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için 
istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve 
değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu 
doldurma, portfolyo hazırlama.  

 

Dersin içeriği  

1- Planlama  

2- Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme  

3- Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama  

4- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

5- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

6- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

7- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

8- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

9- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

10- Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama  

11- Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama  

12- Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme  

13- Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma  

14- Portfolyo hazırlama.  

 

Dersin öğrenme çıktıları  

1- Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilecek  

2- Ders planı hazırlar ve sınıfta uygulayabilecek  

3- Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilecek  

4- Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanacak  

5- Öz değerlendirme raporları hazırlayabileceklerdir  

6- Öğretmenlik mesleğine yönelik becerileri kazanma  

 

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi  

1- Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.         

2- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.         

3- Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.         

4- İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere 
bilimsel metotlarla çözümler üretir.  

       

5- Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar         

6- İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.         

7- İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.         

8- İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.         
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9- Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.         

10- Dinin asli unsurlarını beşeri unsurlarından ayırt eder.         

11- İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde dini/ahlaki ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretir.         

12- Toplumun yapısal ve kültürel özelliklerinin farkındadır         

13- Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici 
rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.  

       

14- Dinler hakkında bilgi sahibidir, kültürler arası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirir         

15- Dini muhtevayı öğretime müsait kılacak etkili bir din eğitimi ve din hizmeti için gerekli olan 
strateji, yöntem ve teknikleri uygular.  

       

16- Alanıyla ilgili yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eleştirel bakış açısına ve kendini geliştirme 
becerisine sahiptir.  

       

17- Ruh sağlığının önemini kavrar, kendisi ve çevresiyle uyumlu eylemler sergiler.         

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü  

  Sayısı  Süresi (saat)  Sayı*Süre (saat)  

Yüz yüze eğitim  16  5  80  

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, 
pekiştirme)  

16  1  16  

Ödevler  0  0  0  

Sunum / Seminer hazırlama  0  0  0  

Kısa sınavlar  0  0  0  

Ara sınavlara hazırlık  0  0  0  

Ara sınavlar  1  2  2  

Proje (Yarıyıl ödevi)  0  0  0  

Laboratuvar  0  0  0  

Arazi çalışması  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık  0  0  0  

Yarıyıl sonu sınavı  1  2  2  

Araştırma  0  0  0  

Toplam iş yükü      100  

AKTS      4  

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler  

Yarıyıl içi değerlendirme  Sayısı  Katkı Yüzdesi  

Ara sınav  1  75  

Kısa sınav  0  0  

Ödev  1  25  

Yarıyıl içi toplam    100  

Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı    40  

Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı    60  

Genel toplam    100  
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