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OKUL ÖNcESi ÖĞRETMENLiĞi LiSANs PRoGRAMI
DERS İÇERiKLERi

I. YARJYIL

okul Öncesİ Eğitime Girış (3-0-3)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye,de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi

eğitimin ıanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi

eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi

çİcugunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim

kr-i1ıu.,nrn çeşiıleri (anaokulu, keş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel

ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

i
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3-0-3)

insan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiter, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi,

duyu organları, doiaşim sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem,

üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi,

Psikolojı (2-0-2)

psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim

psikolojisi vs.1, psiioıo.ii kuiamları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.),

psiltolojinin Uİyolo.1il. temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları,

normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmalan,

Türkç€ I:Yızılı Anlatım (2-0-2)

yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.

Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nisnel anlatım; plPcjat .PTlclaf.türleri 
(giriş-

gelişme+onuçparagraflan).Metnintanlm,Vemetintürleri(bilgilendiricimeıinler,yazınsal
i1"tinıe0; metin oı,ia koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık,

tıüı..ılıi.', metinlerarası ilişkiler). iazılı anlatım (yazılı kompozisyon: seıbest yazma, planlı

yaİma1; planh yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandrnlması, amaç, bakış açısı, ana ve

yun jışıın".ı..in belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kdğıt düzeni); bilgilendirici metinler

[dilekçe,' mektup, haber, karar, iiajeklam, iutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde

l.uru..ul tilgil"r; ömekler üzerinde çalışmalar ye yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve

planını çıkaİma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme,

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi I (2-0-2)

kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, sanayi Devrimi ve Fraısız, Devrimi,

osmanlı Devleti,nin Dağıilşı (XtX. Yüzyıi), Tanzimat ve lslahat Fermanı, l. ve Il. Meşrutiyet,

İ;İ;İ",p ve Balkan S-avaşlan, I. Dünya §a,aşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson ilkeleri,

Paris K"onieransl, M. Kemal,in samsun,a Çıkışı ve Anadolu,daki Durum, Amasya Genelgesi,

i_ıır."ii""g*ı"., Mebusan Meclisinin Rçıhşı, riır,ıv,nin_Kuruluşu ve iç isyanlar,_Teşkilatı Esasi

İunrnr, PÜ"nli Ordunun Kuruluşu, l. İnOntl, lI. İnönü, Kütahya- Pskişehir, İ*"oi .Y"9il
Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşmasü,

saltanatın kaldınlması.

Bilgisayar l (2-2-3'

Bilişim teknolojil ert, yazılıın ve donanıın ile ilgi li temel kavraıılar, genel olarak işletim sistemleri,

kelime işlemci program ları, elektronik tablolama program ları, veri sunumu, eğitimde internet

kullanıını, bilişim tcknoloj ilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitim i yeri, bilişim

RaArŞ. Gör. İ e ERKuL

sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlan.

Okul Öncesi Eğiümi Anatilim Dalı



Yabancı Dil l (3-0-3) :

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlannda yürüttükleri her türlü akademik faaliyett€ okuma,

konuşma, dinleme vİ yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde

tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alışiırmalar
verilerek, dilin gerçek İletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve

iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeteılikleri artırılacaktır.

Eğitim Bilimine Girİş (3-0..3)

Eğitimin temel kavramlan, eğitimin diğer bilimleıle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosYal,

hikuki, psikolojik, ekonomik, potitik tamelleıi), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 2l.y,;zyıl.da

e6itim uiıiminae yönelimler, eğİtim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin

yip,., u. özelliileri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri,

öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (3-0-3)

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağhğının durumu, hamileliğin oluşumu,

unn" ı.u*,nau 
"çoiuk gelişimi, hamilelikte geçiiiıebilecek hastahk ve kazaların çocuğun gelişimine

etkileri,0-6 yaş çocuklannın fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi,0-

6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıklar_ı. (1stıa1 ve solunum yolu enfeksiyonları,

u"erş,kır.u ve döküntülü hastalıiıar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri,.aşılar,

kuİ,n,n yuşu. dönemlerine göre sağlıİ< sorunları, aile plaılaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma,

böceksokmasl,zehirlenme'yabanc-ıcisimyutmavb.durumlardaöğretmeninyapmasıgereken
ilkyardım.

lI. YARIYıL

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi lI (2-0-2)

Siyasi alanda yap ılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk

alanında yapılan dewimler, toplumsal yaşayışın diizenlenmes i, ekonomik alanda yapılan

8 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonras ı Türk dış politikası, Türk
k, Devletç ik, Milli ilik)

Türkçe Il:Sözlü Anlıtım (2-0-2)

sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel

or"ııinı".i (doğal dili ve'beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel_ ilkeleri; iyi.bir

1,onrşİrru",n,n Ğ.el özellikleri (vuıgu, tonlama, durakjama; diksiyoö vb,),,Ha,,nl!]i,,"^|i:,:l,.||,

konuş.u;hazırlıkhkonuşmanınaşamalan(konununseçimive.sınırlandlrılmast;amaç,baKlşaç|Sl'
;;;; 

';" 

düşüncelerin 6elirlenmesi, planİama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu), Konuşma

İt1.1eri,(kaşl,d, konuşmalar, söyleşİ, kendini tanıtma, .sorulan 
yanıtlama, yılbaşı, doğum,

;;y;;; ,; önemli bir oluy, kutl#u, yol tarif etme, te.lefonla konuşma, iş isteme, biriyle

gtiİliş,*0.0ponul yapma, radyo,e tele,İ,yon konuşmalan, değişik kültür, sanai programlaıına

konuşmacı olarak katılma v.b.). neğişit 1,onularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma ömekleri

tır"rino" çuı,ş.ular ve sözlü ujui,m uygrıamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını

düzeltme.

venilikler. |923-|93
bevriminin ilkeleri:
Bütünleyici ilkeler.

il
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(Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcjli



Eğitim Felsefesi (2-0-2)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi.akımlar

iiaeaıirrn, ieuıirm, pragmatizm 
-ve 

varotuşçutuk), eğitim felsefesi akımlan (daimicilik,

esasicilik, ilerlemecilik, yeıiiden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının

Türkiye 6umhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

Eğitim Psikotojisi (3-0-3)

Eğitim_psikoloji ilişkisi, eğitim psikotojisinin tanlmı ve işlevleri, ögıenme ve gelişim ile ilgili temel

ku'rrun,ıur, g"iişi-' .ır.ııiiı.ri (iedenseı, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi

etkileyen ialitörier, öğenme kuramlan, öğrenme kuramlannın öğretim süreçlerine yansımaları, etkili

;ğ.;";., öğrenrneyT etkileyen fakt6rlJr (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu

faktörlerin sınıf içi öğetim sürecine etkisi).

llt. YARIYIL

8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkcnler, dil in işlevi ve

Anne-Çocuk Besl€nmesi (2-0-2)

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yöniinden

zenginieştirilmesi, hamiıe ve süt veren kidının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda

beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesildönemi için mönü oluşturma,

besinlerin hazırlanmasında sağhk ve temizlik kurallan,

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim l (3-0-3)

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi

il.iÇiİi l.u".u.luİ dili oluşturan sĞtemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-

ör, Raziye ERKuLArş

dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

okul Öncesi Eğitimi Anabilim Datl

Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan Ve

.,nİ1,1rklu.r, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğıetimde kullanılan yaygın formatlar, ders

yazılımlarının diğerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları,

Lilgi.uyu, ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi,

i
Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her tiirlü akademik faaliYette okuma,

konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak

biçimde tasarlanmıştır. 
'Bu 

derste öğrencilerin "yabancı Dil l" dersinde kazandıkları bilgi ve

becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapllırken ilgi çekici bağlamlar

yaratılmasına, oiıin işlelıigini artırıcı alıştürmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde

Lullanılmasına ve bu yolİa öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yetelliklerinin

anınlmasına özen gösterilmelidir.



Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (2-2-3)

Yarattcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan

farklı kuramlar, yaratlcıhk ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıclhğın gelişimi,

yaratlcılığı etkileyen toplumSal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme
itıreciniri ve bjyin f,.ı,nu$nrn önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin

rolü, okul önceii dönemde çocukların yaratlcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi

yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

Çocukta Oyun Gelişimi (2-0-2)

oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, eıken çocukluk
d6neminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun

ortamında eğitimi, farklı kültiirlerde oyun, Türk kültiiründe oyun ve oyrrncak,

Eğitim sosyolojisi (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin att dallan, eğitim sosyotojisinin tanımı, kapsamı ve geJişimi,

apİr,r*lluş.u sllİeci, 
' 
egİtimin toplumsal işlevleri, _yabancılaşma 

ve eğitim, toplumsal

hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselteşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal

bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet,

Ögretim ilke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim. ilkeleri, öğretimde planlı çahşmanın önemi

,.'yurulu.,,-Og..timin planlanmasİ (yıllık plan, günlük plan v€ etkinlik örnekleri), öğrenme ve

tıgrltim straiejiLri, ögreiim yöntem ve teknikleri, bunlann uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve

g3r"çl..i, Ogretim hİmetinİn niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, ögretmen

yeterlikleri.

ıV. YARIYlL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim lI (3-0-3)

0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili

kavramlar, özellikler ve kuramlar.

Çocuk Edebiyatı (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye'de
kitaplarıyla tanışmanın
yetiştirilmesinde çocuk e

çocuk edebiyatının gelişi l1ll Çocukl uk evresinde, nitelikli çocuk

önemi ve okuma kültüIü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin

debiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatr yapİttarında bulunması gereken

bzelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesı Niteliksiz çocuk kitaplarının

örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin

tartışılması Öğretmen adaylannın, okuduğu- incelediği kitaplann yaş gruplarına göre çocuklara

uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkü sağlayacağının belirlenme Slne

yönelik çahşmalar. Çocukl ara seslenen çeşitli yazınsal tür lerin(destan masal, şiir, öykü, roman,

v.b.) ve dilsel gereçleri
katkılannın belirlenmesi.

cukların gelişimlerine olan

Arş. Gör. Raziye ERKUL
oku| Öncğtı Eğitimi Anabilim Dalı

n(sayışmaca, tekerleme, bilmece v,b,) §o



Matematık Eğitimi (3-0-3)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi

değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve

geiiştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim

programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı,

okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı\ayma, çokluk, doğal saYılarla

işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik

ömekleri oluşturma.

Çocuk Ruh Sağhğı (3-0-3)

Ruh sağlığının tanümı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh

saglıgl leiinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum

prJUĞmİerinln1l<ekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma

İenkoprezis), parmak emme, tımak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçıllk, uyku

Üozuklukları, beslenme ahşkanlığl bozukiuğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu,

hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumlann (boşanma, üvey anne-

baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri,

Drama (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko dçama, Yalatıcı drama, Drama-

O!un, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesii eğitsel dramanın yapısı ve

;;grİ;.." aşa.ulu.,,- "litici 
dramanın yaş grİplanna ıe. uygulama alanlanna göre sınıflandınlması,

"ğii.eı 
a.umu ortamı vi öğretmen niteıiı<Ğri, eğitsel drama da özet teknikler, eğitsel dramanın

dİlerlendirilmesi, uygulandİğ alanın eğitim arnaçlarına uygun eğitici drama ömekleri ve yeni

ömeklerin geliştirilmesi.

Türk Eğitim Tarihi* (2-G2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi, Cumiuıiyetten önceki 
:q||T, _d:,.ruİİ _l"

öğretmİn yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarıhsel arka p|anı, teıselr,

;;;ı;;.i ,i pLıitiı. temelleri. Türk E6itim Devrimi.2: Tevhid_i Tedrisat Kanunu: tarihsel

iemelleri, kapiaml, uygulanışı ve önemi;" Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim D_evrimi

i, ru..u "!iti., ," 
-k,rıu.,n 

"gi,i.i, 
Yazı De]vrimi, millet .mektepleri, 

İıalk e.ıleri. Tiirkiye

Cu.hu.iy"ti igitim sisteminin auy"-J,ei temel ilkeler. Köy Enstitüleri. Eğitim Enstitüleri ve yüksek

ö;;;i-,ök;ii;,,.- ün;r.rrlt.ı.i ,. ig".,..n yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki

gelişmeler.

i
Öğretim Teknolojilerl ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgi li kavramlar, çeşitli öğretim teknol oJ ilerinin özellikleri, öğretim

teknolojilerinin öğretim SüIccindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji

ihtiyaçlannın belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılmas ı ve yürütülmesi, öğetim

teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutİu materyaller geliştirilme si öğretim gereçlerinin

geliştirilmesi (çalışma yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlan, slaytlar, görsel medya

(VCD, DVD) gereçleri, bilgisay ar temelli gereç ler), eğitim yazıhmlann ın incelenmesi, çeşitli

nitelikteki öğIetim gereçlerinin değerlendirilmesi, İ nternet Ve uzaktan eğitim , görsel tasarım ilkeleri,

öğretim materyallerinin etkinlik
teknolojilerinin kullanım durumu.

ırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim

Arş. Gör. Raziye ERKUL
okul Öncesi Eği6mi Anabilim Dalı

durumuna ilişkin araşt



Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (2-2-3)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu

hareketlere uygun bireysel ve grup etktnlikleıi, antreman oyunları (motor özellikleri geliŞtirici,

dayanıklılık, süİat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili
ariç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları

1egitsil oyunlar, dikkat gelişıirici, duyulan geliştirici, küçük kaslan geliştirici oyunlaQ, ntmik

etİinlikler've miizikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde

yaptırılabilecek haıeketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular,

Müzik Eğitimi t (t-2_2) i

ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özetlikleri, temel solfej eğitimi

(nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör_minör diziler, basit Türk miiziği

airiı..i," oıçti, 
-temlo, 

nüans kavramlan, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru

şarkı söyleme tek;ikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısü eğitimi.

Fen Eğitimİ (2_2_3)

Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme

becerilerini 
"öğretme 

teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul

öncesi eğitim programlannda fen eğitimi.

Görsel Sanatlar Eğitimi (2-2-3) !

Sanaııntanımıveişlevi,temelsanateğitimi,sanateğitimitarihi,çağdaşeğitimdesanateğitiminin
yeri ve önemi, biI sanat eserini tanıyabilme ve. değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre

İo.rk ,".mi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları,. oku|

on""rina" görsel sanat eğitiııi yönteni ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

İstatistik (2-0-2)

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi ylğllma_yayılma ölçüleri),

."r"i i".i..ir"ı.rinin kestirilmesi (standart hata ve güv_en aralıkları); korelasyon kavraml .ve
uıt".utif kor.ıu.yon teknikleri; hipotei testleri, karar verrne; fark testleri; ki_kare (chi_square) analizi;

oG|g"ıışii.." iüreci; standardizasyon ve ajaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve

altematif programlar.

v. YARIYtL

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilg ili temel kavramlar, sınıf içi iletiş im ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı,

sınıf yönetimi kavram ının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanlaıl ve özellikleri. sınıf ortamını

etkileyen sınıf lçı Ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetim i modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve

uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta

zamanın yönetimi, sın r sınıf ortamı oluşturma (ömekler

Arş. Gör. Raziye ERKUL
Okul Öncesi Eği6mi Arubilim Datı

ve öneriler)
ıforganizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bi



Özet Öğretim Yöntemleri t (2-2-3)

okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yılhk, günlük

ve etkinlik plantarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim

ortamları, materyat kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğletim yöntemleri, aile kalılımı.

Okul Deneyimi (1-4-3)

Ögretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi

nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl

uyguladığını, deiste ne tür etkiniiklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için

o!i.t*"nin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini

,! ögrenci çuı,ş.aiu.ln, nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul

müdüinün g6revini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme,

okul deneyimi çalışmalannı yansıtan porlfolyo hazırlama.

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3) İ

okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanllabilecek öğretim

yöntemlerinin bllirlenmesi(drama, oyun, şarkı, ömek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru- cevap,

İu.t,ş.r, p.oj"), materyaİlerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalannın

izlenmesi, mikro öğıetim uygulamalan.

Müzik Eğitimi II(2-2-3)

okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi,0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi

ve müzikal beİerileri, okut öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve

buna uygun repertuar oluşturma, çoJuk şa,k,lİ"n,n tunıtımı ve analizi, çocuk şarkılannın seçiminde

oillut'""aiı.."i ölçütler, okul öncesi çocuklanna şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim

l,u-.lrrrnau müziİ eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşfurulması, dünyada okul

öncesinde miizik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar,

vl. YARIYtL

Materyal Geliştirme (2-2-3)

Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, doİgu oyuncaklar, yap-boz vb,)

tasarlama, geliştirme ve değerlendırme.

Bilimsel Arıştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v,b,), bilim ta.rihine

iiii'li. ,"r"] uiıgiler, bilimiei u.oşii._"n,n yapısıl biıimseı yöntemler ve bu yönıemle{^ rrrrur 
ü&/b, Arş. |jor. Xaziya ERlü-lJL

okul Öna:si Eğitimifuıabilinı ğall

Etkıli İletışim (3-0-3)

Kişilerarasıiletişimintanımı;iletişimmodeli,iletişimunsurlanveözellikleri,etkilidinlemevegeri
Liİİiri., l.işil"ru.ası iletişimi 

"ng"lü"y"n 
etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb,), iletişimi kolayla$ıran

etkenler, duygulann iletişimde 'rolti',. l,ullun,l,nasİ, iletişimde çatlşma ve önlenmesi, öSenci,

;;r.*;;, ;;ı; iletişiminde dikkat editmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.



faıklı görüşler, problem, araştlrma modeIi, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama

yönte;leri (nic;l ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması

ve rapoılaştırılması.

'I'opluma Hizm€t Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm

üretmeye yönelik !İojeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum .gibi bilimsel

etkinlillere izleyicİ, konuşmu", yu du düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk

çerçevesinde çeşiİli pro.jelerĞ gönülİü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda

uygulanmasına yönetik temel bilgi ve becerilerin kazanılması, 
!

Özel Eğitim* (2_G.2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili teme1 ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı Ve

tedavin]n önemi, okul onceii egitimie ozel eğitimin önemi, engele bakışla ilgilitarihsel yaklaşım,

zihinseı engeııi,' işitme engetti, 
-gorme 

engeıli] bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan,

;;;;;i"" iu.,uı,ğ, olanj özel-öğrenme güçlüğü gösteren,. dikkat eksikliği ve hiperaktivite

borrİıugu olan, |tistik ve üstün letenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen

;;;;ii;;; oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler,

İilkemizde örel egiİimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar,

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve.önemi, _ölç,". :" değerlendirme ile ilgili temel

ı.r,r."r"ıur, öiçme araçıar-,nda br[un.u., istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanrş|ı!I). 
:_c]l,T^d_.

kullanılan ölime araçları ve özellikteri, geleneksel yaklaşımlara dayalı 01an araçlar ( y,1'.']].,'^]1'"jI:

ı.,ru yunrıı, 
'sınarlai, 

doğru-yanlış tipi testler, çoktan__seçmeli testler, eşleştırmell testler, sozlu

votlu'.ulur. ödevler), öğrİnciİi çok ydnlt tanımaya dönük araçlar (ğbzlem, görüşme, performans

İ.İ.rİ."Oi*., öğrenci ürün 
'dosyası. 

araEırma 
. 
İ<ağlları, araştırma projeleri, akran değerlendirme,

orİ.e.ri.iai...,"tutum ölçekleri1, öüçme 
,sonuçıarı-üzerinde. 

yapılan temel istatistiksel işlemler.

Oğr"İ." ç,l.ulu.İnı değeılendirme, not verıne, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme,

Anne-Baba Eğltimi (2-0-2)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı.ve değerleri, aileye yönelik

"gi'İ- 
p.Jg.".l"n, modelleri ,"'p,oi-,l",İ, Türkiye'de rıygulanan aileye yönelik bazı program

örnekleri, yetişkinin tanımı ve y.iiiii" 
-ie."r..ii, 

y"tişlin psikoloj isi_yetişkinlik evreleri. aile

kuramlan; okul öncesi eğitimde aile kahlımı,

vlt. YARlYIL

Araştırma Projesi l (1-2-2)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araşhrma pğesi hazırlama, veri toplama,

A§ ör. Raziye ERKUL

yapılan çahşmalarü raporlaştırma

oaoj Önc8si Eğitimi Anabiıim oaİ

t



Eğitimde Program Geliştirme (2-0-2)

Program geliştirmeyle itgiti temel kavramlar; program geliştirme*n teorik temelleri; program

türliri; öğietim programlirının felsefi, sosyal, tarihi, psikolojik ve ekonomik temelleri; program

gelişirmJ ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel

6ğeieri (hedei içerik, 
- süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin

sınıflandlrılması ve programln öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim

ihtiyaçlannın belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasanm

yakİaşımlarr; program değerİendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarrnın

gelişİrilmesİnde 
-öğretmelerin görev ve sorumluluklaıı; MEB öğretim programlarının özellikleri;

6gretim programlarİnın uygularımas,; dünyada ve Türkiye'de program geliştirmede yeni yaklaşımlar

ve yönelimler.

Çocuk Hakları Eğitimı (3-0-3)

:,ff*,r:l;:l,İ#i"l,["T;;""*LH,:i1;"h:il,T]-iiTİ,fftr*,,*?H,,iljl,-J;,:l,,H:"tİ;
özellikteii çocukların hakları, özel koruma ve önlemler, çocuk haklan ile ilgili kurum ve kuruluşlar.

i

Öğretme nlik Uygulaması l (2-65)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri . 
belirteme, bir günlük plan

hazİrlama(planın gerektirdiği o.trm, .ateryul ," Ölç*" araçlarını hazırlama), hazııladığ planı ya. da

|İunaul,; Ürz etlkinlikleri- uygulu-a, Ul, öğrenci için istenmeyen davranışlan yön_etme planı

iur,.ıu.u, uygulama ve diğerlendirme, b-u dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme

raporu doldurma, portfolyo hazırlama i

VIlt. YARlYlL

İıköğretıme Hazırlık ve İıköğretim Programları (2-0-2)

okulahazırbulunuşluğuntanlmlvehazııbulunuşluğuetkileyenfaktörler,ilköğretimehazlrlığın
Jol"r,ıu., 1firit..ı, soi'yal, duygusal, bilişsel, dil, öi bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk

v"iriiiilı"ii"i, turuni,.iı_ui,-nu yon.iiı. etkinlikler .hazırlama, ilköğetim programlannın

6zellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştııllması, okul öncesindeki okuma_

;;;;;"i, hazlrlık becerileri il; iıgiıi, 
"t-kinıikı". 

hazırlama, okul öncesi dönem çocuklannın

İlkögreİime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri,

Arş. Gör. Razaye ERKuL
okul Öncesi Eğitimi Anatİlim Dall

Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler

içerisindeki yeri, rehürliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve ıehberliğin çeşitleri, servisler

(iıizmetler), ieknikler, örgüt ve p...oniı, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu

İanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri,



Türk Eğitim Sistemi ve okul Yönetimı (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, T_ürk.eğitim

sistemiİin yapısı, yönetim kuramlan ve süreçleri, okul öıgütii ve yönetimi, okul yönetiminde

personel, öğrenci, öFetim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım,

Öğretmenlik Uygulaması II (2-65) 
!

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uy'gulamanın okuldaki öğrctmen,

ler.,i. "ü".rn] 
ve uygulama öğrencisi 

-tarafından 
değerlendirilmesi, değerlendirmeler

dlg-ltu.undu düzeltmelerin yapılması ve tekar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama,

Araştırma Projesi It (1-2-2)

Araştırma Projesi I dersinde başlahlan(verileri toplanmış olan) projenin uygulanması,
değerlendirilmesi, raporlaştınlması ve sunulması.

Öğretımde Denetİm (3-0-3)

Denetim ve öğretimde denetim kavramı, denetimin boyutları : yönetim_ öğretim_program,

bilimsel denetim/ sanatsal denetim, farklılaştırılmış denetim/ öğrelimsel denetim, klinik denetim/

gelişimsel ve yansıtmacl denetim, denetim ve değerlendirme: süieç ve sonuç değerlendirme,

ienetimde goziem, sınlf değerlendirme teknikleri , performans değeitendirme, mentorlük, koçluk,

dosya değerlendirme, eylem araştırması, mikro öğretim.

Alternatif okullar (2-0-2)

okul, okul yönetimi, okul ile ilgili tartışmalar, okul ile ilgili yaklaşımlar, okul ile ilgili yaklaşımlar,

Alternatif okuIlar.

Arş or. Raziye ERKUL
)kul Öncesi EğitimiAnabilim oa|l


