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okul Öncesi Eğitime Giriş (3-o_3)
okul öncesi eğitimin tanımı, kapsaml ve önemi, okul öncesi eğitimin temel ilkeleIi, okul öncesi eğitime temcl olan
bazı görüşler, okul öncesi dönem çocuklarının temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin
özelIikleri ve okul önccsi eğitime öğretmen yetiştirme, farkh okul öncesi eğitim kurumları okul öncesi eğitim
kuruınlarlnın f'iziksel ve eğitsel onamları, Türkiye'de okuI öncesi eğitim, çeşitli ülkelerde okul öncesi eğitim.

İnsın Anatomişi ve Fizyoloji§i (2_0-2)
lnsan anatomisi ve fizyolojisi iIe ilgili tanım ye terimler, insan vücudunun genel yapısı, iskelet, kas, sinir, dolaşım,
bağıŞıklık, endokrin, sindirim, solunum, boşaltım, üreme sistemleri ve fizyolojisi, bu sistemlerin gelişiminin 0-6
yaş dönemindeki önemi.

Psikolojiye Giriş (2-0-2)
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanlan (sosyal psikoloji. ge[İşim psikolojisi. klinik psikoloji),
insan psikolojisini ele alan kuramların temel özellikleri, davranışın biyolojik temelleri, uyum, zek6, duyum,
algılama, güdülenme, dikkat, algı, bellek, akıl yürütmc, problem çözme, unutma, duygular, heyecan, kişilik,
bireysel farklıIıklar ve savunma mekanizmaları.

Türkçe l: Yazlh Anlaom (2_0_2)
Yazı diIinin ve yaz!lı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım: yazılı
ve sözlü anlaİm; öznel anlattm, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları),
metnin tanımı ve metin tiırleri(bilgilendirici metinler, yazınsal metinleİ); metin olma koşullaıı (bağlaşıklık,
tuta.lılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler), yazı|ı anlahm (yaztlı
kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunu sınırlandınlması, amaç, bakış
açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma pIanı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinleı (dilekçe,
mektup, haber, karar, ilan/rek|am, futanak, rapor, resmi yazı|ar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler;
ömekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkaıma; yazılı uygulamalardaki
dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk iık€leri ve İnkılap Tarihi t (2_0_2)
Kavramlar, tanımlar, dcrs yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, OsmanIı
Devleti'nin Dağıhşı (XlX. Yüzytl), Tanzimat ve Islahat Fermant, t. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgaç ve Balkan
SavaşIarı, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anılaşması, Wil§on İlkeleri,'Paris Konferansı, M. Kcmal'in
Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Gtnelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Ayılışı,
TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kamımı, Düzenli Ordunun Kuruluşu, l, İnönü, lI. İnönü,
Kütahya- Eskişehir, Sak arya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kunuluş Savaşı sırasındaki antlaşmala.,
Lozan Antlaşmasl, saltanatın kaldırılması.

Yabıncı Dil l (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğIencilerinin kendi alan|arında yürüttükleri her tür|ü akademik faa|iyette okuma, konuşma,
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinIikle kullanabiimelerini sağlayacak biçimde tasarlanmışhr. Bu derste
ilgi çekici bağlamlar yarahlarak, dilin işlekliğini artlrıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde
kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geIişti.ileçek ve yabancl dil yeterlikleri
artırıIacaktır.

Eğitim Bilimine Giriş (3_0_3)

Eğitimin temel kavramları, cğitimin diğerbilimlerle ilişkisive işleVleri (eğitimin felsefı, sosyal, hukuki, psikolojik,
ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 2l.yiizyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim
biliminde araştırrna yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin
rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uyguIamalar ve gelişmeler.

!
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GK seçmeli t.

T€knoIoji okuryazar!ığı (2.0.2)

Çağın gereksinimi olan teknolojik aygltları kullanabilme etkinliğini artırmak, teknolojide var olan gelişmeleri
takip edebilme becerisi geliştirmek, teknoloji araçlarında meydana gelen değişimlere ayak uydurabilmesi için
temeI teknoloji kuIlanım bilgisi sağlamak.

lı.YARIYI L

Anne Çocuk sağtığı ve Beslenmesi (3-0-3)
Anne çocuk sağlığ!nın önemi, anne çocuk sağlığının Türkiye ve Dünya'daki durumu, üreme organlarınln anatomisi
ve fizyolojisi, gebelik, doğum, lohusalık dönemi, aile pIanlaması, yeni doğan ve(izellikteri, sık görü!en yeni doğan
sorunlan, Çocukluk yıllarında şık görülen hastalıklar (so|unum yolu enfeksiyoiları, ishal, idrar yolu ve parazitcr
enfekşiyonlar, metabolizma ile ilgili hastalıklar), bulaşıcı hasta|ıklar, aşı ve bağışıklama, bebek ve çocuk bakımı,
anne ve çocuk beslenmesi (besin ögeleri, bebek beslenmesi, okul önçesi dönem çocuklaıın beslenmesi, gebe ve
enıziren annelerin beslenmcsi), beslenme ile ilgili sorunlar.

Türkçe lI: Sözlü Anlatım (2-0_2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özelIikleri (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; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun
seÇimi ve sınırlandlrılması; amaç, baklş açısı, ana Ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma;
konuşmanln sunuluşu), konuşma türleri:(karşllıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanttma soruları yanltlama, yılbaşı,
doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, iş istçme, biriyle görüşme/röponaj
yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat progİamlanna konuşmacı olarak katılma vb,),
değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma ömekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım
uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlış|arını düzeltme.

Aaıtürk İlkeleri ve İnkılıp Tarihi II (2-0_2)
Siyasi aIanda yapılan devrimler, siyasi paniler vt çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan
devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik aIanda yaprlan yeniliklçr, l923 _ 1 93 8 döneminde Türk dış
politikası, Atatiirk şonrasl Türk dış po|itikası, Türk Devriminin ilkeleri: (cuinhuriyetçilik, Halkçllık, Laiklik,
DevrimciIik, Devletçilik, Milliyetçilik), bütiinleyici ilkeler,

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri (!-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgiIi temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan ve sınırlılıkIan, uygulama
yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formadar, ders yazllımlarınln değerlendirilmesi ve
seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve intemetin çocuklar/gençler üzerindeki
olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Yıb&nct Dil ıı (3-0_3)
Bu ders, üniveısite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri heı tiirlü akademik faaliyette okuma, konuşma,
dinlemc ve yazma beçeriIerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmlştır. Bu derste

öğrencilerin "Yabancl Dil I" dersinde kazandıkları bilgi ve becerileıin bir üst seviyeye çıkartılması
hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcl allştlrmalar yapıImasına,

dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğıencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı

diI yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Fel§efe§i* (2-0-2)
Felsefenin temel kavıamları, felsefe bilim ilişkisi, felsefe ve eğitim arasındaki ilişki. eğitim felsefesinin tanlmı,

eğitimi etkileyen ttmel felsefi akıİılar (idealizm, realizm, pıagmatizm ve varo|!ışçuluk), eğitim felsefesi akımları
(Jaimicitik. esasicilik, iler|emeçitik, yeniden kurmacıltk, varoluşçuluk, 'otuşfu.macılık), 

çağdaş eğitim
sistemlerinin felsefi temelleri, eğitim felsefesi akımlannın Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileıi.

Eğitim Psıkolojisi (3_0_3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim ipsikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,

lişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkiIeyen faktörler, öğrenme

kuramları, öğrenme kuramların öğretim süreçlerine yansımalan, etkili öğrgnmç, öğrenmeyi 9t

(motivasyon, bireyscl faktörler, grup dinamiği ve bu faktörleıin stntfiçi öğretim sürecine etkisi)
kil faktörler
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GK Seçmeli 2.

çocuk Haklan Eğitimi (2,0.2)
Çocuk hukuku, çocuk hukukunun ta.ihsçl gelişimi, çocuk hakları ve önemi, çocuk haklarının tarihsel gelişimi,
medeni hukukta çocuk, kamu hukukunda çotuk, sosyaI yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuk, soy
bağı ve velayet, evlat edinme, korunmaya muhtaç çocuklar ve hak|arı.

lII. YARIYIL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim l (3_0-3)
0-8 yaŞta; fiziksel gelişim, motor gelişim, bilişsel gelişim ve dil gelişimi alanlart ile i|gili temel kavramlar, ilgi|i
geliŞim kuramları, gelişim alanlarını etkileyen faktörler, gelişim özellikleri, ge|işim alanlarının birbirleri ile ilişkisi.

Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2-2-3)
Fen eğitiminin yaŞamdaki yeri ve önemi, fene karşı olumlu tutum geliştirme, temel fen kav.amları ve kavram
öğrenme aşamalart, fen eğitimi yaklaşımları, çocukların fen kavramlannı öğrenme ve yaşamda kul|anma
becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel süreç becerilcrinin gelişimi, fen öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler,
fen eğiliminde sınlf iÇi ve dışı o(amlar, bilimsel düşüncenin kazandııılmasında toplumun, ailenin ve öğretmenin
rolü, okul öncesi eğitim programına uygun fen eğitimi etkinlikleri ptanlama, uygulama ve değerlendirme,

Okul Öncesinde Müzik Eğitiıni 0-2-2)
okul önçesi eğitimde müziğin yeri ve önemi, müziğe ilişkin temet kavramla. (müzik eğitimi, tonal duygunun
geliŞimi, ritimsel algtntn geIişimi, ses, tempo, ritim, tını), müzik eğitiminin amaçlan, ilkeleri, çocuklarda müzik ile
ilgili beceriIerin gelişimi, müziğin gelişim alanları ile ilişkisi, eğitim ortaml düzenIeme, müzik etkinliklerinde
Çalgılann yeri, okul önce§i müzik etkinliklerinde yapılan çalışmalar; ses dinleme ve ay!rt etme çalışmalan, ritim
ÇalıŞmalarl, nefes açma ve şarkı söyleme, yaratıct hareket ve dans, müzikli öykü okul öncesi eğitim programlna
uygun müzik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerIendirme.

Okul Öncesinde Görsel sanatlar Eğitimi (ı-2-2)
okul öncesindc görsel sanatlar eğitiminin öntmi, tarihi, görsel sanat alanlan, amaçlan, sanat öğeleri ve tasanm
ilkeleri, yaratıcılık ve sanat ilişkisi, görsel algının gelişimi, gelişim evreleıine göre çocuk resmi vc özellikleri,
görsel Sanat eğitiminde öğretmenin rolü, yöntem ve teknikler, materyaller, okul öncesi eğitim programında sanat
etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme, çocuk|ar ile sanat eserlerini inceleme (sanat eleştirisi yapma),
galeri ve müze gezisi planlama, uyguIama ve değerlendirme.

Eğitım so§yolojisir (2-0-2)
Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımt, kapsamı ve gclişimi, toplumsallaşma
süreçi, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya,
küreselleşme ve bunlartn eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak olu|, işlevselci yaklaşım vc eğitim,
çatışmacı yaklaşlm ve eğitim, yorumsamacı yakIaşlm ve eğitim, Türkiye'deki eğitim sosyologları ve eğitimle ilgili
düşüncele.i.

Öğretim hke Ye Yöntemleri (3-0_3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeIeri, öğretimde pIanlı çalışmanın önemi ve yararlan,
öğretimin planlanması (aylık eğitim planl, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), öğrenme ve öğretim stratejiItri,
öğretim yöntem ve teknikleri, bunlann uygulama ile ilişkisi, öğretim aıaç ve gereçleri, öğretim hizmetinin
niteliğini arttrmada öğretmenin görev ve sorumluluklan, öğr9tm9n yeterlikleri.

Okul Deneyimi (1_4-3)
Okul öncesi eğitim kurumlarınün örgüt yaptsü, fiziksel konumu ve yapısı, öğretmenin ve çocuğun birer gününü,
eğitim ortamtnı, materyalleri, öğrenme sürecini ve sınıf içi iletişimi gözlemleme, gözlem raporu hazırlama.

GK. Seçmeli 3.

so§ysl Psikoloji (2-G2)
Sosyal psikolojide temel yaklaşımlar; sosyal psikoloji araştırmala.ı, toplumsalhk, sosyal etki ve uyma davıanışı,
sosyal algı, yükleme (atı0 kuramt, futum ve futum değişimi, Şosyal çekicilik, saldırganlık, grup dinamiği ve gruplar
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arası iIişkiler, sosyal psikolojinin sağlık, hukuk, eğitim ve politikadaki uygularrpları.



Çocuk ve Medya (2_0-2)
Medyanın çocuk haklannı koruma, geliştirme ve gerçekleştirme konusundaki dönüştürme kabiliyetine ağırlık
veren ders, öğrencilerin çocuk haklan savunucuları olarak güçlendirilmelerine katkıda bulunmak üzere
tasarlanmıştır. Dersin kapsamında toplumsal bir kurgu olarak 'çocuk' ve 'çocukluk' kavramlan, çocuk hakları ve
gerçekleşmesini engelleyen faktör|er, medyadaki çocuk imgesi, medyanın çocuklara dönük etkiltri, çocuklann
medyaya katllımı, çocuklarla röportaj yapmada yol gösterici ilkeler ve çocuk ve medyaya ilişkin etik ilkeler yer
almaktadır.

Iv. YARlYIL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ll (3-0_3)
0-8 yaşta; sosyal ve duygusal gelişim, kişilik gelişimi ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel
kavramlar, ilgili gelişim kuramları, gelişim alanlarını etkileyen faktörlcr, gelişim özellikleri, gelişim alanlarının
birbiıleri ile iIişkisi.

Çocuk Edebiyatı (2-2-3) !
Çocuk cdebiyatının genel hedefleri, tarihçcsi, edebi tiirler açısından çocuk edebiyatı. okul önctsi çocuk kiraplannln
tanımı, çocuk kitaplarının içerik özellikleri, yaş gruplarına göre çocuk kitapları çeşit!e çocuk kitaplarının fiziksel
özellikleri, yöntem ve teknikler, okul öncesi çocuklarda kitaba ve okumaya karşı ilgi uyandırma, sınıf içı
uygulamalı çalışmalar.

okul Öncesinde Matematik Eğitimı (2_2_3)
okul öncesinde matematik eğitiminin önemi, matematiğe kaşı olumlu fufum geliştirme, matematikte kavram
gelişimi, matematik ve diğer bilim alanları ilişkisi, okul öncesi dönemde matematik beçerilerinin gelişimi, okul
öncesi eğitimde matematik süreçleri (problem çözme, muhakeme/sorgulama, iIetişim, birleştirme,öağlann,
betimleme), okul öncesi eğitim programlna uygun matematik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

Okul Öncesinde Oyun (2-2-3)
Oyunun tanımt, oyun kuramlaıı, okul öncesi dönemde oyunun önemi, çocuğun gelişimine etkileri, çocuğun yaşına
ve gelişim özelliklerine göıe oyun dönemleri, oyunda yetişkinin rolü, oyun ortam! düzenleme, okul öntesi eğitim
program!na uygun oyun etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

Türk f,ğitim Trrihi* (2-0_2)
Türk eğitim tarihinin; eğitim olgu§u açt§ından önemi Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğTetmen yetiştiren
kurumlar, Türk Eğitim Devrimi l: Devıimin tarihsel arka p|anı, felsefi, düşünsqi ve politik temelleri, Türk Eğitim
Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: ta.ihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı i,e önemi; Türk eğitim sistcminde
laikleşme Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, mahalle
evleıi, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve YükŞek Öğretmen okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme,
Türkiyc Cumhuriyeti eğitiın sisteıninin dayandlğı temel ilkeler, yakın dönem Türk eğitim sisteminde gelişmeler
(AB Süreci ve diğer gelişmelerin Türk Eğitim sistemine EtkiIeri).

Özel Öğretim Yöntemleri (2-2-3)
okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğetim yöntemlerinin (alan gezisi, drama, o5run, müzik, soru-yantt,
tanışma, göster-yap, beyin fırtınası, sorgulama, öyküleştirme vb.) incelenmesi, çoklu yöntemlerin kullanılmasının
önemi okul öncesinde fark|ı yaklaşım ve programlaı (Montessori, Proje yaklaşımı, Bank Strtet, High Scope,

Reggio Emilia, waldorf ve Steiner Pedagojisi), bu yaklaşım ve programlann farklı ülke ve kültiirlere
uyarlanmaslnda dikkat edilecek noktaIaİ.

A seçmeli ı.

Öğretimde Denetim (2-0-2)
Denetim ve değerlendirme kavramları ve ilişkileri, eğitimde denetimin yeri ve işlevleri, öğretimde denetim
modelIeri, bilimsel denetim, sanatsal denetim, öğretimsel denetim, klinik denetim, ge!işimsel denetim,

farklılaştlrılmtş denetim, denetimin yönetim boyutu, denetimin pİogram boyuru. denetimin öğretim boyutu,

bireysel performans denetimi, sınıfiçi gözlem teknikleri, çoklu değerlendirmd yaklaşımı ve eğitim denetiminde

Aç. Gör. Raziyo ERKUL
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kullanıını, sınıf değerlendimle teknikleri



V. YARIYIL

Özel Eğitim (34_3)
Özel eğitimin amacı, önemi, temçl kavramlar, ilkeler, kuramlar ve yasal düzenlemeler, özel gereksinim türleri
(zihinsel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, ortopedik engelliler, üqtün yetenekliler, dikkat eksikliği,
hipe.aktivite bozukluğu, öğrcnme güçlüğü, otizm, dil ve konuşma bozukluğu), gelişimsel tantlama, özel
gereksinimli çocuklara yönelik eğitsel ve toplumsal hizmetler, uygulanan eğitim programlan, Türkiye ve diğer
ülkelerdeki özel eğitim uygulamaları.

Çocuk Ruh Sağlığı (2-0-2)
Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağ|ığı ile ilgili kuramlaı, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan biıeylerin
özellikleri, ruh sağlığını koru},ııçu ve tehdit eden faktörIer, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin
[kckemelik, konuşmama (mutizm), alt tslatma (çnurezis), dışkı kaçırma (cnkomprezis), tımak yeme, saldırganlık,
uyku bozukluklarl, yeme bozuklukları, tikler, dikkat eksikliği ve hiperaktiYite] tanlsal ve tedavisi, öğretmenin
yapması gerekenler, oku l öncesi dönemdeki özel durumların (boşanma, tek ebeveynlik duıumu, ebeveynin ölümü,
travma sonrast durum, şiddet vb.) ve okul öncesi dönemde karşılaşılabilecek bazı gelişimsel durumlann (korku,
ayrılık kaygısı, okul korkusu, inatçılık, kıskançlık, çalma, yalan söyleme) çocuğun ruh sağlığına etkileıi.

Okul Öncesi Eğitimde Drama (1_2_2)

Dramantn tanlmt, tarihçesi, önemi, amaçları, drama tiirleri, dramanın diğer sanat dallan ile ilişkisi, drama ve tiyatro
arasındaki farklar, dramada kullanılan teknikler (pandomim, rol oynama, dramatizasyon, doğaçlama, fotoğül
an|ah, öykü, şiir, tekerleme oluşfurma vb.), dramada öğretmenin rolü, dramada katıllmcılar, drama aşamalaıı,
dramada eğitim onamının hazır!anması, dramada müzik, okul öncesi eğitim programına uygun drama etkinlikleri
planlama uygulama ve değerlendirme. 

i
İ§tati§tik* (2-o_2)
İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimse| istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçü!eri), evren
parametrelcrinin kestiıilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve altematif korelasyon
teknik|eriı hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci;
standardizasyon vt adapta§yon işlemleli; paket progıamlar ile veri analizi ve altematif programlar.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)
S!nıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi
kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanlan ve özellikleri, sınıf ortamtnı etkileyen sıntf içi ve sıntf dışı
etkenler, stnıfyönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, şınıfta
istenmeyen davranışların yönetimi, sıntfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeyt uygun olumlu bir
sınlf ortamı oluşturma (ömekler ve öneriler).

oğretim Teknolojiıeri ve Maıeryaı Tasarıml (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çtşitli öğıetim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin
öğretim sürecindeki yeri ye kullanımt, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji
planlamasının yapılması ve yürütiilmesi, öğretim teknolojilt.i yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliŞtirilmesi,

öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çahşma yapraklan, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamla., slaytlar, görsel

medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayaı temelli gereçler), eğitim yazılımlan|ıın incelenmesi, çeşitli nitelikteki
öğretim gç.eçlerinin diğerlendiriImesi, internet ve uzaktan eğitiün, görsel tasarı; ilkeleri, öğretim materyallerinin
etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Etkili iıetişim (2-0-2)
Kişileıarası iletişimin tanlmı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme Ve geri bildirim,
kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaşhıan etkenler, duygularln

iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çat|şma ve önlenmesi, çocuk, öğretmçn, aile iletişiminde dikkat edilmesi
gereken önemli hususlar, iletişim uygulamalan.

Bebeklik Döneminde Eğitim (2-2-3)
Bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi, 0-36 ay bebeklik dönemine yönelik kurumlar ve türleri,

örgüt yapı§ı, kurumun fiziki özçllikleri, personel özellikleri, bebeklik eğitim programlnln önemi, ilkeleri ve

ögeleri, erken müdahale programları, Türkiye'de uygulanan 0-36 aylık çocuklar için eğitiıı programları

Aylık Çocuklar için okul Öncesi Eğitim Programının temel özellikleri, iIkeleri, göstergeleri, onam öze

etkinlikleri, programda kullanllacak formtar, eğitimin planlanması (günlük eğitim akışl ve etkinlik

, "0_36
llikleri,

lanı ),
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uygulanması ve değerlendirilmesi



GK Seçmeli 4. !

Me§lek Etiği (2_0_2)

Etik kavramı, meslek kavramı ve özellikleri, meslek etiği kavramı ve işlevleri, etik kod, ilke, kural, standart ve
değer kavramları, çeşitli mesleklerde etik ilkeler, eğitim ve öğretim etiği, öğretmenlik etiği, eğitim yöneticisinin
etiği, denetimde etik ve öğretmen hakları, öğıenci ve yeli hakları, okulların toplumsal sorumluluklan, etik karar
verme, etik eğitimi, etik davıanışın yarg!lanması ve gerekçelendirme.

vl. YARIYlL

Okul Öncesi Eğitimde Program (2_2_3)

Eğitim programlnın önemi, ilkeleri ve ögeleri, Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarınln tarihsel
gelişim süreci, Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programı; temel özellikleri, ilkeleri, kazanlmlaı,
göŞtergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanllacak formlar, planlama (ayhk eğitim planı, günlük
eğitim akışı ve çtkinlik planı), uygulama ve değerlendirme, okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi
uygulamalı çalışmalaı.

Okul Öncesinde Kaynaşhrma (1-2-2)
Kaynaştırma ile ilgili temel kavramlar, kaynaştırma ilkeleri, amaçları, türleri, çocuğun kaynaşıırma eğitimine
uygunluğunu belirleııe, kaynaştınıanın başarısını etkileyen etmenler, kaynaşhrİııa eğitimine hazırlık, kaynaştırma
uygulamalan, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programl (BEP), okul öncesi eğitim etkinliklerini uyarlama, eğitim
ortamınl düzenleme ve değerlendirme.

Aile Eğitimi (3_0_3)

Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar, aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri, aile eğitimi modelleri, aile

kuramÜrı (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Bioekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram), Türkiye'de
ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulama|an, aile eğitim çallşmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme, aile

eğitiminde kulIanılan yöntem ve teknikler, aile kallım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri ailenin eğitim

etkinüikıerine katllımt, bileysel görüşmeler, ev ziyaretleri), 0-36. Ay Çocuklaıı için Eğitim Programı ile
Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve okuI Öncesi Eğitim Programl ile Bütünleştirilmiş
Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) ince|enmesi.

Çocuğu Tınıma ve D€ğerlendirme (2-0-2)
Bireyi lanımanın amacı ve önemi, farklı açıdan çocukları tanlma, çocuklan tanlma ilkeleri çocukları tanımada

kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay,kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri), erken Çocuklukta
kullanılan testler (gelişim ıestleri, projektif testler, zeka te§tleri), çocuğu o}.un ve resim yoluyla tanıma, portfolyo

(gelişim dosyası) ve dökümantasyon.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2) İ

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), 6ilim tarihine ilişkin temel bilgiler,

bilimsel araşnrmanın yaplsı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma

modeli, evren ve ömekiem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemıeri (nicel ve nitel yçri toplama teknikttri),

verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Toplumı Hizmet Uygulımılart (1-2-2)
Topluma hizmet uyğilamalarının önemi, toplumun güncel sorunlannı belirlçme ve çözüm üretmeye yöneIik

prğeler hazırlama, |anel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikleıe izleyici, konuşmacı ya da

dinİeyici olarak katılrna, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma toPluma hizmet

çalışmalannın okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve beçerilerin kazanılması,

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Egİtimde ölçİe ve değerlendirmenin yeri ve öngmi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, .ölÇme
ar"açlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışhltk), eğitimde kullanılan ölçme araçlan vc

özeiüikıeri, gelcneksel yaklaşımlara dayilı olan araçlar (yazllı sınavlar, kısa yanıtlr sınavlar, doğru_yanlış tipi

testlcr, çokta-n seçmeli testter, eşleştirmeli testleı, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük

araçıai (gozıem, gortışmç, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyasr, araşnrma kağıtları, araştırma projeleri,

ut."n ğ"rı"ndir.", oz değçrüendirme] fufum ölçek|;ri), ölçmç sonuçları üzerinde yapılan temel iŞtatistikseI

işlemle r, 
-öğrenme 

çıknlannı değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme ar4pı ge|işıirme, A __ ,

MJ+
,ş.
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Ri§k A!t!ndaki Çocuklar (2-0-2)
Risk gurubundaki çocukları tanıma (sokak çocukları suça itilen çocuklar, çalışan çocuklar, ihınal ve istismara

maruz kalan çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, sosyal dezavantajIı çocuklar),, çocuklann risk grubuna itilme

nedenleri, risk altındaki çocuklann tantnmastnda ailenin ve öFetmenin ıolü, Dünyada ve Türkiye'de risk grubuna

giren çocuklaıın durumu, risk grubuna itilen çocuklar için Türkiye'de uygulanan önleme ve destek programlan,

iisk gıubundaki çocuklar ve STK'lar, risk gurubundaki çocuklar ve kitle iletişim araçları, ploje sunumları.

A S€çmell3. İ

Duyu Eğitimi (2-0-2)
»ryu tirrr.,, duyuların gelişimi, algı gelişimi, duyu§al sistemlerin işlevi, okul öncesi döncmde duyusal

fariındalık, duyu eğitiminin gelişimdeki yeri ve önemi, duyusal farkındalığı destekleyici eğitim ortamınln

düzenlenmesi, matğaller velullanımı, duyu eğitiminde öğretmenin rolü, eğitim programında duyu odaklı

etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

A seçmeli 2.

Okul Öncesi Eğitimde Araştırma I (1-2-2)

Erken çocukluk dönemindcki çocukların geliş

tarama, problem belirleme, bu problem doğru

vlI. YARIYlL

im ve eğitimleri ile ilgili yapılmış araşnrmaları incelcme, alan yazını

ltusunda bilimsel araşirma önerisi hazırlama.

Aş ör. Raziye ERKUL

okuma Yazmsya Hızırhk (2-2-3)
Okul öncesi eğitİmde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının öneıni, temel kav,amlar, okuma yazma yaklaşımları,

okuma yazma- kazanımını eti<ileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken okuryazarlık, okuma

becerileri ve a|t alanları; alfabe bilgisi (alfabe öncesi aşama"/logografik düzeyi, kısmi alfabe aşamasvyarı_fonetik

düzey, tam alfabe aşamasl, birleştirilmiş alfabe aşamast/ttlaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses farkındallğı, ses

haf,rası, ses kulIanımı), sözel dii becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi, yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı), okul

önçesi eğitim pıogramİna uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme,

Rehberlik (3-0-3)
iemel rarramıa., öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve ıehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri,

,"t u"ıig, ilteıeii, ğeıişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servis|er (hizmetler), teknikler, örgüt.ve

p"rron"[ uıana*ı yini geıijmeıe., oituı öncesinde rehber1ik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber_öğretmen işbirliği,

bgretmenin yapacagı rehberlik görevleri, Okul Öncesinde Rehberlik Programı,

Öğreımenlik Uygulaması l (2-6-5) 
^^l.^_^ .^L.,i_i^.

uiguıutnu yaplL-cat oı<ulaaii öğretmen ve çocuklarla tanışma, uygulama süıecine ilişkin çaltşma takviminl

pJİuşınu, oİuju,.,nıf! ve öğretm;in eğitim planlannı inceleme,_e ğitİm.ortamı ve materyaller hakkında bilgialma,

avlık eğitim Dlanı hazırlama, her uyguÜma ğüntıne ait günlük eğiİim akışı ve etkinlikleri planlama, uYgulama ve

aİg.l.-nai.... uygulamaları iIe iIgiIi dosya hazırlama,

A seçmeli 4.

Farklt Ülkelerd€ okul Önce§i Eğitim (2_0-2)

ır_p" * Y"ki" Doğu ülkelerincL otuj on.oi eğitimin amaçları, okul öncesl eğitim kurumlarlnln finansmanı,

okul öncesi eğitim kurr.ıur,ndu uygr'ıJr* pr"gr"', oral*ı"ri ve aile katılım eik;likleri, okul öncesi eğitiminde

kullanılan materyaller ve değerlendirme araç|arı incelenmesi,

A seçmeıi 5.

Dil ve Konuşma Bozukluklarl (2-0_2)

Dil gelişimi ve aşamaları, dil kazanımı'na ilişkin görüşler, dil ve konuşmanın fizyolojik temelleıi, dilve konuşma

bozukluklarının sınıflandırılmasl, oil iozutiutla"n tipie.inae tanl ve eğitim, konuŞma bozukluklart tipleri tanı ve

eğitimi

okul Örıceİ EğitimiAnabi'im oall



vlIl. YARIYlL

okulı Uyum v€ İlkokul Progrımı (2-0-2)
okul öniesi eğitimden ilkokula geçiş, okul olgunluğ,u ve okula uyum, ilkokul çağı çocuklarının gelişimsel

özellikleri, slnıflara göıe kazanımlar ve göstergeler, öğretim yöntem ve teknikleri (kavram haritasl, beyin flrtınası,

jigsaıu vb.), ilkokui programının pIanlanması, uygulanması ve dcğerlendirilmesindc izlcnilen süreçler ve

materyaller,

okul Öncesi Eğitimde Araştırma ıt (1-2-2)
.,okul Öncçsi Egitimde Araştırma l" dersinde hazırlanan öneri doğrultıısunda veri toplama, analiz etme vt
raporlaştırma.

Türk Dğitim sistemi ve okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaç|an ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı,

yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütii ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrcnci, öğretim ve

işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal kattlım.

Öğretmenlik Uygulaması ıl (2-6-5)

uigulama yapıia-cak okuldaki öğretmen ve çocuklarla tanlşma, uygulama sürecine ilişkin çalışma takviminı

puyiuş.u, oiuır, ,,nıfı ve öğretmenin eğitim planlarını inceleme, eğitim ortamı ve materyaller hakkında biIgi alma,

ayiıt egitim pıun, tıazırıa-u, her uyguüma gününe ait günlük eğitim aktşı ve etkinlikleri planlama, uygulama ve

değerlendirme, uygulamalan ile ilgili dosya hazırlama.

A seçmeli 6.

Mezuniy€t Portfotyosu (2-0-2) İ

okul önçesi eğitim ile ilgili maka|e inceleme, öğrenci kongresine katllma, okul öncesi eğitimine yöneIik çeşitli

resmi, akadem]k ve nitelilkli web sayfalarını inceĞme, seminer, çalıştay, panel ve konferansa katılma, okul öncesi

egitimıe iıgiıi güncel dergilere abone olma, kitaplar edinme, dersler kapsamında hazırlanan ödevler, ıaporlar ve

m'aterya|lei, eiken çocuk-|ukla ilgi|i değerlendirme araçlarının araşnrıIması ve rapor oluşfurma, rehberlik ve

araşnnna merkezinde yapllan uygulamalar, erken çocuklukta kullanılan gelişim testlerini araştlrma ve

.uporlrŞ,.-u, araştırma öneıisi haİı.lama, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında

hazırlanan plan ömekleri, konser, sergi, tiyatro, bale, opera, söyleşi, imza günleri, müze, bilim merkezi gezisi,

kurslara katılrna ve belgelendirme, intimet sitesi ve blog oluşturma ve etkin olarak kullanma vb,

A seçmeli 7.

Erken Çocükluk Döneminde Hareket Eğitimi
Erken çocukluk dönemi motor gelişim ölellikleri, temel hareket becerileri, motor bçceri öğrenimi, materyal

;;ii;ri;", ha.eket eğitimine yonilii oreı öğretim yöntemleri, hareket etkinlikleri planlama ve uygulama, temel

hareket becerileri ölçme ve değerlendirme.

Önerilen Seçmeli Genel Kültür Der§l€ri

Toplum Sağlığl ve ilkyardım
Meslek Etiği
Ç€vİe Eğitimi Vc süıdürülcbilirlik
Çocuk Hukuku
Tcknoloj i Okuryazarlığı
Sosyal Psikoloji
Çocuk ve Medya
Mesleki Yabancı Dil
Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitimi

Önerilen Seçme!i Alan Dersleri
Müze ve Çocuk
Çocuk ve Yarancılık
Risk Alttndaki Çocuklar
Bebeklik Dönemi ve Eğitimi
Duyu Eğitimi

Arş. Gör. Raziye ERKUL
o&ul Örıcesi Eğiümi Aııatilim Da|l



Farkh Ülkelerde okul Öncesi Eğitim
Tarihsel Süreçte Çocuk
Aile Eğitimi Çalışmaları
Okul Öncesi Eğitimde Kalite ve Standartlar
Otizmli Çocuklar ve Eğitimi
Dil ve Konuşma Bozukluklan

l

Arş. Gör. Raziye ERKUL
okul Öncesİ Eğitimi Anatilim Daıl


