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I. Yarıyrl

@ Eğitime Giriş

Eğitim Ve öğretimte itgiLi temet kavramLar; eğitimin amaç(arı ve iştevleri; eğitimin diğer atantarta

ve bilimterle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyat, küLtüret, tarihi, poLitik, ekonomik, felsefi ve psiko-

lojik lemelleri; eğitim biLimlerinde yöntem; bir eğitim Ve öğrenme ortaml otarak okut ve sınıf;

öğretmentik mesteğive öğretmen yetiştirmede güncet getişmeter; yirmi birinci y'tizyılda eğitimte

itgiti yönetimter.

@ Eğitim Fetsefesi

Fetsefenin temeI konu[arı ve sorun atan[aTı; varLık, biLgi, ahLak/değerLer fetsefesi ve eğitim; temeI

felsefi akımLar (idea{izm, rea[izm, natüra[izm, ampirizm, rasyonalizm, pra9matizm, Varo[uşçu[uk,

anatitik fetsefe) ve eğitim; eğitim fetsefesi ve eğitim akımLarı: Daimicitik, esasicitik, i[ertemecitik,

Varotuşçu eğitim, eteştiret/radikat eğitim; istam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Ptaton,

Aristoteles, socrates, J, Dewey, ibn-isina, Farabi, J. .j. Rousseau Vd.) eğitim görüş[eri; insan doğa-

sı, bireyset farktı[ıktar Ve eğitim; bazl siyasi ve ekonomik ideolojiter açlslndan eğitim; Türkiye'de mo-

dernteşme sürecinde etkiti otan düşünce akım[arı ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi teme[[eri.

@ Atatürk itketeri ve İnkıtap Tarihi l

OsmanLı DevLeti'nin yıkıtışını hazırtayan iç ve dış sebepler; XlX. Yüzyıtda Osmantı Dİvteti'nde yenılik

hareketleri; Osmantı Devleti'nin son dönemindeki fikir akım(arı; /.X. Yüzyı[ın başında Osman[ı Dev-

teti'nin siyasiVe askeri durumu; l. Dünya savaşıve Ermeni meselesi; Anadolu'nun iş9a[iVe tepki[er;

Mustafa Kemat Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri; kongre[er dönemi Ve teşkitatlanmai son

Osmantı Mebustar Meclisi,nin açlllşl Ve Misak_ı Mit[i,nin kabu[ü; Milti Mücadete,ye hazırlık ve bu ha-

zırlığın maddi ve manevi temetler; TBMM,nin açıtışı ve faatiyetleri; sevr Anttaşması; Güney ve Doğu

cephelerindeki mücadeteter; düzenli ordunun kuru[uşu, yunan taarıuzu ve Batl cephesindeki savaş-

la1 Mudanya MÜtarekesi,nin imzalanması, Lozan Konferansı,nln top[anmaslVe Barlş Antlaşması,nln

imzatanmasl.

@ Yabancı Di[ 1

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözet, okuma, yazma ve dinleme becerilerii sözet

beceriter (kendini tanltma, bir şeyi/yeri tarif edebitme, yot tarifi verebilme, kişiset biLgitere yönetik

soru ve cevap ka[ıplarD; okuma beceriteri (tokantada, otobüs-tren vb. utaşlm araçlarlnda, a
I
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yerlerinde liste/etaket okuma, soru sorma vb.); yazma beceriteri (klsa mesaj yazma, poster içeriği

yazma, form dotdurma); dinleme beceriteri (yoLtarifi, yerlkişi tarilivb.).

@ Türk Diti 'l

Yazı diti ve özeltikteri; yazlm Ve noktalama; yazılı ve söz[ü anlatlmln özel[ikteri; paragraf o[uştur-

ma Ve paragraf türleri (giriş, 9elişme, sonuç paragrafları); düşünceyi getiştirme yolLarı (açıklama,

tartlşma, öyküteme, betimteme; tanlmtama, örneklendirme, tanlk 9österme, karşılaştırma vb.

uy9utamatarl); metin yaplsl (metnin yapısat özettikteri, giriş-getişme-sonuç bö[üm[eri); metinse[-

tik özellikteri (bağtaşlkhk, tutarh[lk; amaçtıtlk, kabut editebilirlik, durumsat[ık, bitgisettik, metinte-

rarasltlk); metin yazma (tastak otuşturma, yazma, düzettme ve paytaşma); bilgitendirici-açıklayıcı

metin yazma; öyküteyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartlşmacl Ve ikna edici metin

yazma.

@ BitişimTeknotojiteri

Bilişim teknotojiteri ve bitgi-iştemset düşünme; problem çözme kavram[arl ve yaklaşım[arı; atgo-

ritma Ve aklş şemaları; bitgisayar 5istemteri; yazl[ım ve donanımta ilgiti temet kavramLar; iŞtetim

sistemlerinin temetLeri, güncel iştetim sistemleri; dosya yöiıetimi; yardımcl pro9ram[ar (Üçüncü

parti yazltlmtar); ketime işlem programları;hesaplama/tabto/grafik programları; sunu programları;

masaüstü yaynclhk; Veri tabanl yönetim sistemteri; web tasanml; eğitimde internet kullanlmı; ite_

tişim Ve işbirtiği teknotojiteri; güventi internet kultanımı; bi[işim etiği Ve tetif haktarı; bi[gisayar ve

anternetin çocukIarlgençter üzerindeki etkileri.

@ Erken Çocuktuk Eğitimine Giriş

Erken çocuktuğun tanlml ve ilketeri; erken çocuktuk eğitiminde temeI olan 9örüşler ve tarihset ge_

tişimi; Türkiye'de Ve dünyada erken çocukluk eğitimi; çocuğun getişimse[ özettikleri ve gereksinim-

teri; okul öncesi öğretmeninin özeltikteri, okut öncesi eğitim kurumlarlnln çeşitteri (anaokutu, kreş

vb.), fizikset, sosyat ve eğitset ortam özettikteri; erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.

@ Çocuk Sağtığı ve ilk yardım

Çocuk sağLığının tanlml; üLkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu; anne karnında çocuk ge-

tişimi; hamitetikte geçirilebilecek hastalık ve kazatarın çocuğun getişimine etkileri; 0-8 yaş çocuk-

tannln fizikser getişimi (diş, boy, kito) ve takibi, 0-8 yaş çocuklarlnda görülen çocuk hastalıklarl

(ishat ve solunum yotu enfeksiyontarı, bağlşlklama Ve döküntütü hastalıktaı paraziter enfeksiyon[ar

Vb. ); aşütar; kadınln yaşam dönemlerine göre sağtlk soruntarı; aile p[an[aması; kırık-çıkık, yanma,

yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancıcisim yutma vb. durum[arda öğretmenin yapmasl

(
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II. Yarıyrl

@ Eğitim Sosyotojisi

sosyolojinin temeI kavram[arlI Toptum, sosyaIyapı, sosyat o[gu, sosyat olay vd-; sosyo[ojinin ön-
cüteri (ibn-i Hatdun, A. comte, K. MarX, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşteri; temet

sosyotojik teoriler (işlevsetcitik, yapısalcıllk, sembotik etkiteşimciIik, çatışma kuraml, eleştireIteori,
fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsaI süreçler (sosya[leşme, sosyat taba-

kalaşma, sosyaL harekettilik, sosyat değişme vd.) ve eğitim; toptumsat kurumlar (hile, din, ekono-
mi, siyaset) ve eğitim;Türkiye'de sosyotojinin ve eğitim 5osyolojisinin ge[işimı (Ziya Gökalp, İsmait

Hakkl Battacloğtu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan Vd.); küttür ve eğitim; sosyat, küttüret, ahtaki bir

sistem Ve toptutuk olarak okul.

@ Eğitim Psikotojisi

Psikotojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavram[arı; eğitim psikotojisinde araştlrma yöntem[eri;

ge[işim kuram[arı, ge[işim a[an[arı ve getişim süreçLeri; getişimde bireysetfarktıtıkLar; öğrenmeyte

ilgiti temet kavramLar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ-

renme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

@ Atatürk İlketeri ve İnkıtap Tarihi 2

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, cou[d, may, must vb.); bu zamanlardj ve kipLerde ko_

nuşma, okuma, yazma ve dinleme beceri[eri; sözet beceri[er (lokanta Ve restoran[arda soru sorma,

yemek siparişi verme Vb,); okuma beceriLeri (internet hava durumu raportarı, yemek tarifi, afiş/poster

5
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Siyasi atanda yapıtan inkılaptar (Saltanatın ka[dırılması, Cumhuriyet'in itanı, HatifeŞğin kaldırıLması

vb); sosyat atanda yapllan inkltaptar (şapka inkıtabı, Tekke ve zaviyeterin kapatltmjsı, Takvim, saat

ve soyadü Kanunu ); eğitim Ve küttür atanlnda gerçekleştiri[en inkülaptar oevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkıtabı, Türk Tarih ve Dil inkılabü; hukuk alanında yapıtan inkıtaptar; Atatürk dönemi çok partiti

hayata geçiş denemeLeri Ve tepkiter oerakkiperver Cumhuriyet Flrka'nln kuruluşu ve kapatltmasl,

Şeyh sait isyanl ve Atatürk'e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partiti siyasat hayata geçiş de-

nemeteri (Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurutuşu, kapatı[ması ve Menemen OlayD; Cumhuriyet

döneminde Türkiye'nin ekonomik kaynakları ve poLitikasl (izmir iktüsat Kon9resi); Atatürk dönemi

Türk dış potitikasl (Nüfus MÜbadeLesi, MiLtetter cemiyeti'ne Üyetik, Batkan Antantl Ve Sadabat PaktD;

Atatürk dönemi Türk dlş potitikasl (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ln Anavatan'a katltmasl,

Türkiye'nin diğer ütkelerte olan ikiti münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanlmt, kapsamlVe

Atalürk ilkeLeri; Atatürk,ten sonra Türkiye, Demokrat Parti,nin iktidar ylttan, ] 960 Ve l970'ti ylttarda

Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dış poLitikası.
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metinteri Vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazltl yot

vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifjvb.).

talifi Verebjtme, e-posta/davetiye yazma

@
Akademik ditve yazının öze[tikleri; akademik yazılarda tan|m, kavram ve terimterden yarartanma;
nesnet Ve özneI anLallm; akademik metinlerin yapısl Ve türleri (makate, rapor ve bitimset özet vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimset raportarın ve
makatelerin biçimset özellikteri; rapor yazmanln basamakları; açlk[ama, tartlşma, metinler arasl
iIişki ku rma, kaynak 9österme (atlf yapma ve dipnot 9österme, kaynakça oluşturma); baş[lk yazma,
özet[eme, anahtar keIime yazma; bitimsel yazıLarda dikkat editecek etik itkeler; akademik metin
yazma uygutama[arı,

@ Erken Çocuk[uk Döneminde GeIişim

36-72 aytık çocuk[arın fizikset, motor, bitişset, dit, sosya[-du$usa[, kişitik 9etişimi, ahtak getişimi

ve cinselgelişim atanları ile itgilitemeIkavramtar; i[giti getişim kuramLarı;9e[işim alantarını etki[e-
yen faktörler; getişim özellikteri; gelişim atanLarının i[işkisi.

@ Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

6etişimin temel iavramtarıve itketeri; doğum öncesi Ve doğum sonrası özettikteri; yeni doğan (sağ-

[ık, bakım, bestenme); bebeğin getişiminde sağtık, bakım ve bes[enmenin önemi; 0-36 ay çocuğu-
nun ge[işim atanlar! (motoı bitişset, diL, sosyat-duygusat) ve özettikteriyte özbakım beceriLeri; 0-36

aylık çocuk[ar için oku[ öncesi eğitjm programının temel özelLikteri, ilketeri, göstergeleri, ortam

özettikleri, etkinlikteri, eğitimin p[an[anmasl (ayllk eğitim ptanl, günlük eğitim aklşı ve etkintik ptanı),

uygulanmasl Ve değerLendirilmesj.

III. Yarıy]l

@ Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi Ve kaynaktarı; itk Türk devletterinde eğitim; itk Müs[üman

Türk devtetterinde eğitim;Türkiye selçuktutarı ve Anadotu Beytikterinde eğitim; 0sman[ı Devleti'n-

de eğ it im: itk yeniteşme hareketterine kadar eğ itim sistemi; 1 3- 1 8, yüzyıtta rda Osman[ı coğ rafyası

dlşındaki Türk devletlerinde eğitim; osmanLl Devteti'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareket[eri; Tanzamat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuru[uşu; ge[enekset eğitimin

yeniden düzenlenmesil 19_20. yüzyıttarda Avrasya,daki diğer Türk deVlet Ve toplu[uk[arlnda eği_

tim; mitti mücadete döneminde eğitim;Türkiye cumhuriyeti,nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin

temetteri. yaplsl, kurutuşu ve getişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2],

yüzyllda Türk dünyaslnda eğitim; ortak hedefler, dil ve atfabe birLiği, ortak tarih yazma ça[ışma[arı.

ş. Gör. Raziye
c|({ Örıc€d Eğitimi Anabilim oatl
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@ Eğitimde Araştırma Yöntem[eri

Araştırma yöntemleriyte itgiLi temet kavram[ar ve i[ke[er; araştürma sijreci (sorUnu fark etme, prob-
[emi Ve örneklemi betirleme, Veri toplama Ve anaIizi, sonuçları yorumlama); Veri top[ama araç[a-
rlnın genei özetlikleri; Veriterin ana[izi Ve değerlendiriLmesi; makale, tez Ve Veri taban[arına erişim;
araştırma modelleri ve türLeri; bi[imsel araştlrmaLarda temel paradigmatar; nicel ve nitel araştlrma
desenteri; nitel araştlrmada örnekLem, Veri toplama, Verilerin ana[izi; niteL araştlrmada geçerlik ve
güVentik; makate ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine Ve etiğine uy-

9un araştlrma raporu hazlrlama; eğitimde aksiyon (ey[em) araştlrmasl.

l

@ Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanlmt Ve önemi; fen eğitiminde ilke ve standarttar; bi-
[imseI süreç beceriteri; bilimin doğası, fen eğitimi kavramtarlnı ve biLimsel düşünme beceriterini
öğretme teknikleri ve yöntem[eri; fen eğitiminde öğrenme merkez[eri düzenlenmesi; erken çocuk-
tuk eğitiminde kuttanılan fen programları (wings of Discovery, TooL Kit for earty childhood science

education, ELler Hamurda); temet fen eğitimi kavramlarının kazanılması; fen etkin[ik[eri ptantama

ve uygulama.

@ Erken Çocuktukta Matematik Eğitimi

Erken çocuk[uk döneminde matematiğin tanlmlVe önemi, matematik eğitiminde itke ve standartlar;

matematik kavram[arını ve bitimsel düşünme beceriterini öğretme teknikleri ve yöntemteri; mate-
matik eğitimi Ve oyun; matematik programları (Building Btocks, sTEM, GEMs (Great Explanation in

Math and science, Big Maths for LittLe Kids); temel matematiksel kavram[arının kazanıtması, prob-

lem çözme, eşteştirme-karşıLaştırma-sınıflandırma-sıratama-örüntü oIuşturma, sly,tar ve sayma,

sayı kavramının öğretim aşama[an, sembo[[eı işlemler, 9eometri, mekanda konum, ölçme, veri

analiz-9rafik/oIasılık; matematik etkintikIeri ptantama ve uyguIama.

@ Okut Öncesi Eğitim Programları

Eğitim programlnln önemi, ilketeri Ve öge[eri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim program-

[annın tarihset getişim süreci;Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okut öncesi eğitim programının temel

özettikteri, iLketeri, kazanımLaı göstergeler, ortam özeltikteri, etkintikteı programda kuttanıtacak

form[ar, planlama (ayttk eğitim ptanı, güntük eğitim akış| ve etkintik ptan), uyguLama ve değerlen-

dirme; okuL öncesi eğitim programı i[e itgiti sınıf içi uygutamatı çalışmalaı

7
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IV. Yarıyrl

@ Öğretim Teknotojiteri 
i

Eğitimde bil9i teknotojileri; ijğretim sürecive öğretim teknotojiterinin sınıflandırılmasl; öğretim tek-
notojiLerine ilişkin ku ramsaI yakLaşımtar; öğrenme yaktaşımtarında yeni yönelimler; güncet okurya-
zarlıktar; araç ve materyaI olarak öğretim teknolojiteri; öğretim materyatterinin tasar|mı; tematik
öğretim materyati tasarlamai aLana iizgü nesne amban oluşturma, öğretim materyali değerlendir-
me ötçütleri-

@ Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim itke ve yöntemteriyte itgiti temet kavramlar; öğretim-öğrenme iLkeleri, modetteri, strate-
jiteri, yöntemteri ve teknik[eri; öğretimde hedef Ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik
seçimive düzenteme5i; öğretim materyalleri; öğretimin plantanmasıve öğretim p[an[arı; öğretimLe
ilgiLi kuram ve yaklaşımtar; etkiti okutda öğfetim, öğrenme ve öğrenmede başarı;sınıf içi öğrenme-
terin değerlendirilmesi.

@ Top[uma Hizmet Uygu[ama[arı

Toplum, toptuma hizmet uygulamaları ve sosyaI sorumtuluk kavramtarı; toptumsalVe kü[türel de-

ğerler yönünden sosyaI sorumlutuk proje[eri; günceI toplumsal sorun[arı beLirteme; beLarLenen top-
[umsal sorunların çözümüne yöneLik projeter hazırtama; bireyseIve grup o[arak sosyaI sorum[u[uk
projeLerinde gönüttü o[arak yer a[ma; çeşitli kurum ve kurutuşlarda sosyaI sorum[uLuk projelerine

katıtma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bitimset etkinIiklere izleyici, konuşmacı ya da

düzenleyici o[arak katütma; sosyalsorumlutuk proje[erinin sonuç[arınıdeğerlendirme.

@ Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi

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

ve müzjkaI becerjleri; oku[ öncesi eğitim pro9ramındaki hedeflere ulaşmada müziğin kuLlanım| ve

buna uygun repertuar o[uşturma; çocuk şarkı[arının tanıtımı ve ana[izi, çocuk şarkı[annın seçiminde

dikkat editecek öLçütler; okul öncesi çocuklanna şarkl öğretme teknik[eri; okU[ öncesi eğitim ku-

rumlarında müzik eğitimi ite itgiti eğitim ortamt ve donanımıüı otuşturulması; müzik etkinlikleriyle

bütünteştiritmiş sarmat eğitim modeti.

@ Erken Çocuklukta oyun Gelişimi ve Eğitimi

Erken çocuktuk döneminde oyunun eğitsel ve gelişimsel değerleri; oyunu, çocuğu tanıma ve değer-

lendirmede Ve elkiti bir öğretim yöntemi otarak ku[[anma; oyunun tanlml, önemi, 9etişimi, toplum-

sat rotü, oyun kuram[arı, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekteme, oyu n etkin[ik[eri planLama

Aş. Gör. Raziyt ERKUL
okul Öncesi Eğitimi Anatİıim Ddı
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ve uygulama.



@ Erken Çocuktuk Eğitiminde Drama

Drama terimjnin tanımıve antamı; psiko-drama, yaratlcldrama, eğjtici drama sosyo-drama vb, kav-
Tamlar; drama-oyun itişkisi; eğitimde drama uygutamaLarlnln tarihçesj; eğitimde dramanln yaplsl
Ve uygu[anma aşamalarl; drama ortamıve öğretmen nitelikteri; dramanın değertendirilmesi;a[anın
eğitim amaç[arına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesive uygu[anması.

V. Yarryrl

@ Türk Eğitim Sistemi ve OkuI Yönetimi

Eğitim sistemterinin oluşumU Ve Türk eğitim sisteminin yaplsl; Türk eğitim sisteinini düzen[eyen

teme{ yasalar; Miln Eğitim Bakanhğlnln merkez, taşra Ve yurt dlşl örgütü; Türk eğitim sisteminde
öğretim kademeteri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansaI kaynaklar;
Türk eğitim sisteminde reform ve yeniteşme girişimteri; örgüt-yönetim teoriLeri Ve süreçteri; sosyat
bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özLük işleri; eğitim ve öğretim[e
itgiti işler; okut iştetmecitiğiyle itgiti işter; okuL, çevre, toptum ve aiLe iLişkiLeri; Türk eğitim slstemi ve

oku[[a ilgiti güncettartışma ve yönelimter.

@ Eğitimde Ötçme ve Değerlendirme

Eğitimde ötçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyLe itgiti temel kav-

ramtar; ö[çme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirLik, kutlanıştıtık) özettikteri; başarı testteri

geliştirme Ve uygulama; test sonuçlarlnln yorumlanmasıve geri bitdirim verme; test Ve madde pu-

anlarınln analizi; değerlendirme Ve nqt Verme.

@ Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi

sanatln tanlml Ve işlevi; sanat eğitimi tarihi; çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri Ve önemi; bir

sanat eserini tanryabilme ve değerlendirebilme; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eği-

timjnin tanımı Ve önemi; getişim evre[erine göre çocuk resmi ve özellikleri; okuL öncesinde sanat

eğitimi yöntem Ve teknikleri, kulLanltan matzemeler; müzede sanat eğitimi; erken çocukluk döne-

minde yaratlcllık Ve 5anat eğitami ile itgiti kuram ve uygutama[ar; çocuklarln yaratlcl ifade beceriLeri-

ni Ve estetik farklndatıklannl destekleyen program[arın hazırtanması ve uygutanması.

@ Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

I
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Çocuğu tanlmanln amacıve önemi; fark[ı açldan çocuklarl tanlma, çocuktarı tanıma iLke(eri, çocuk-
ları tanımada kuttanılan teknikler ve özettakteri (göztem, otay kaydı, bireyset görüşme, ev ziyaret[e-

ri); erken çocukLukta kuttanltan testLei (getişim testteri, projektif testter, zeka testteri); çocuğU oyun

Ve resim yo[uy[a tanlma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon. !



@ Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşım[arı

VI. Yarıy_ıl

x l0

@ Eğitimde Aht6k ve Etik

Aht6k ve etikte it9iti temel kavramlar ve teoriter; etik ilke, etik kura[, iş Ve meslek ahtak/etiği; sos-

yaL, küttüret, ahtaki, etik yönleriyte öğretmentik mesLeği;eğitim ve öğrenme hakkl eğitim, öğretim,

öğrenme Ve değerlendirme sürecinde etik itketer; eğitim paydaşlarıyta (işverenler/yönetici[er, mes-

tektaştaı veLiteı mestek kuruluşları ve toplumla) itişkiterde etik iLketer; eğitim/oku1 yöneticileri, Ve-

liler ve öğrenciterin ahlaki/etik sorumtUktarl; iş Ve meslek hayatlnda etik dlşl davranlştar; Türkiye'de

kamu yiinetimi, eğıtım ve öğretmenterte it9iLi etik düzenLemq[er; oku[da ve eğitimde etik dlşl dav-

ranıştar, etik ikitemter, soruntar ve çözüm yollan; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurultar; ahlaki/

etik bir tider olarak okut müdürü ve öğretmen.

@ Sınıf Yönetimi

sınıf yönetimiyle itgiti temel kavramtar; 5ınfın fizikset, sosyat ve psikotojik boyut[arı; sınıf kuralları

ve sınıfta disiptin; sınf disiplini ve yönetimiyte itgili modetter: sınıfta öğrenci davranlştannln yönetimi,

sınıfta iletişim ve etkiteşim süreci; slnfia öğrenci motivasyonu; slnlfta zaman yönetimi; slnfia bir

öğretim lideri otarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmeterinin yönetimi; o[umtu sınf ve öğrenme

iktiminin oluşturulması; okut kademelerine göre sınf yönetimiyte i{9iti örnek o[ay[ar.

@ Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi

çevre eğitimiyte itgili temel kavramtar; çevre eğitiminin önemi; okul öncesl dönemde çevre eğitimi;

okut öncesi dönem çocuktarı için çevre eğitimi etkinlikteri ptanlama ve uygutama (doğada yaşayan

canllla( bitkiler, hava, toprak, 5u, geri dönüşüm, enerji tasarru!ı, çevre kirtitiği, dosal afetler vb,),

@ Çocuk Ruh Sağ[ığı

Ruh sağtlğlnln tanıml, önemi; ruh sağhğlnın tarihsel 9etişimi; ruh sağtığı ile itgiti kuram[ar; ruh sağ_

tıgı yerinde olan ve o[mayan bireyLerin özettikteri; çocukLarda görüten davranış ve uyum problem-

terinin tkekemetik, konuşamamak (mutizm), alt lstatma (enürezi5), dışkı kaçırma (enkoprezis),

parmak emme,-tlrnak yeme, satdlr9antlk, klskançllk, tikter, inatçlkk, uyku bozuktukları, beslenme

atışkanlığı bozuktuğu, korku, dikkat eksik(iği ve hiperaktivite, okut korkusu, hlrslztık, yatan söyle_

."] t"n,r, u" tedavisi; aile içindeki özet durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin öLümü

Aş. Gör. Razıyo ERKuL
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vb.) çocuğun ruh sağtlğlna etkileri

Öğrenme ite iLgiti temel ilke ve kavramtar; erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkiteyen faktörler
(9eri bitdirim, motivasyon, pekiştireçter); öğrenme kuram ve }aktaşımları (Oavranışçı öğrenme ku-

ram[arl, Bi[işse[ Kuram[ar, sosyat öğrenme kuraml Ve beyin temelli öğrenme kuramlarü; erken ço-
cuk[uk döneminde etkiti öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzentemeleri.

l



@ Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı

Dünyada ve Türkiyede çocuk edebiyatının geLişimi; çocukLuk evresinde, nitetikti çocuk kitaptanyla
tanlşmanln önema Ve okuma kü[türü edinmiş düşünen, duyar[ı bireyterin yetiştiritmesinde çocuk
edebiyatı eserterinin işlevi; çocuk edebiyatı yaplLarında bu[unması gereken özetliklerin (tasarım,
içerik ve eğitseL) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitapLarının örnekterle gösteritmesi ve
bunların çocuk[arın getişim özettikteri üzerindeki otUmsuz etkilerjnin tartlşllması; öğretmen aday-
tarının, okuduğu-incelediği kitaptann yaş grupLarına göre çocuktara uyguntuğunun ve bunların

çocukların hangi getişimLerine katkl sağLayacağlnln be[ir[enmesine yönetik çabşmatar; çocukLara
ses[enen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masat, şiiı öykü, roman, vb.) ve diLset gereçterin
(sayışmaca, teker[eme, bi[mece Vb.) çocuktarın geLişimlerine olan katkl[annın belirlenmesi.

VII. Yarıy]l

@ 0ğretmen[ik Uygulaması l

Alana özgü öğretim yöntem Ve teknikleriyle iLgili gözlemler yapma; alana özgü öze[ öğretim yöntem

Ve tekniklerinin kullanıldığı bireyset ve grupta mjkro-öğretim uygutama[arı yapma; atana özgü et-
kintik ve materyat geliştirme; öğretim ortamtarını hazırlama, sınfı yönetme, ö[çme, değerlendirme
Ve yansltma yapma.

@ 0ku[[arda Rehbertik

Rehberlik ve psikotojik danışma (RPD) hizmetterinin eğitimdeki yeri; getişimset rehberLik modelinin

felsefesi, amacı, i[ke[eri ve programı (kapsamtı getişimseI RPD programD; temet hizmetleri/müda-

haleleri; sınıf rehbertiğinde öğretmenlerin roIve iştevi; RPD hizmetteri kapsamında eğitset, mesleki,

kişisel ve sosyal alanlarda kazandınlacak yeterlikLer; okul yöneticisi Ve öğretmenlerLe rehber öğret-

men ve psikolojik danışman arasındaki işbirtiği; sınlf RPD pLan Ve programlarının hazırlanması ve

uygutanması.

@ Karakter ve Değer Eğitimi

x

Kavramsat çerçeve: Karakter, kişi[i|dşahsiyet, değer, erdem, ahtak, huy, mizaç vd.; karakter geLişimi

Ve eğitimi; karakter getişiminde Ve eğitiminde aite, çevre ve oku[; değerlerjn tanlm| Ve sınıflandırılması;

değerterin kaynakLarı ve bireyse[, toplumsat, küttüreL, dini, ahlaki temel[eri; karakter ve değer eğitimi

yaktaş|m Ve uygutamatan; karakter Ve değer eğitiminde küttürterarası farklıtaşma ve birtikte yaşama

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

öğretim yöntemteri Ve teknikteri; modern ve çok kültürlü toptumtarda değerter krizIve eğitim; insa-

ni-küLtüret kaikınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim Ve kültür tarihinden değer eğitimiyte it9iti

örnekteı Türkiye'de değerter eğitimi uygulamaları ve araştlrma[arl; karakter ve değer eğitiminde rolmodetotaraköğretmen. 
e4Ürrl=
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@ Okuta Uyum ve Erken Okuryazartık Eğitimi

0kula hazırbutunuştuğun tanlml Ve hazlrbutunuştuğu etkiteyen faktör[er; ilkokuta hazırlığın boyutta-

n (fizikseL, sosya[, duygusal, bitişset, dit, öz bakım beceri[eri), oku[a hazırbu[unuş[uk yetertitikterinin

kazandırllmasına yönelik etkintikter hazırlama; oku[ öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırtık çatış-
matarınln önemi, temel kavramlar, okuma yazma yakLaşlmlan, okuma kazanlmlnl etkiteyen etmenLer,

okuma yazma beceriterinin getişimi, erken okuryazartk, okume beceriteri ve att aLanLarı;aLfabe bitgisi
(atfabe öncesi aşama, logografik düzeyi, kısmi atfabe aşaması§arl fonetik düzey, tam atfabe aşaması,
birleştirilmiş atfabe aşamas/telaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses farkında[ığı, ses hafızası, ses ku[-

[anımü, sözel dil becerileri ve sözcük bitgisi geLişimi; yazmaya hazırlık (yazı farkındatlğ0, okut iincesi

eğitim programlna uygun okuma yazmaya hazlrtlk etkinLikLeri planlama, uygulama ve değertendirme.

VIII. Yarıyrl

@ Öğretmentik Uygu[aması 2

Atana özgü özel öğretim yöntem Ve teknikteriyte it9iti göztem yapma; alana özgü özel öğretim yön-

tem Ve teknikterini kuttanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
plantayabilme; dersle ilgiti etkintik Ve materyal 9etiştırme; öğretim ortamtarınl hazırlama; slnıfi yö-

netme, ö[çme, değerlendirme Ve yansltma yapma.

i

@ Özet Eğitim ve Kaynaştırma

özet eğitimte itgili temel kavramtar: özel eğitimin itketeri ve tarihseI getişimi; özet eğitimte it9iti ya_

sat düzenlemeter; özel eğitimde tanl ve değerLendirme; öğretimin bireyselteştiri[mesi; kaynaştlrma

ve destek özel eğitim hizmetLeri; aitenin eğitime katltlmı ve aiteyte işbirtiği; farktl yetersiztik ve ye-

tenek gruplannln özettikteri; farktı gruptara yönetik eğitim yaktaşlmLarl Ve öğretim stratejiLeri; s|nlf

yönetiminde etkiLi stratejiter Ve davranlş yönetimi.

@ Erken Çocuktuk Eğitimi Politikatarı

Arş. Gör. Raziye ERKUL
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Türkiye,de ve dünyadaki erken çocukLuk po[itikalarınü tanlma ve bu po[itikaların uygulamatannl in_

celeme; erken çocukluk potitikalarl bağtamlnda öğretmen adaylannln mesteki algı ve anlayışLarını

oluşturma; erken çocuktuk potitikaları kapsamındaki konulara ilişkin antaylş geliştirme; erken ço_

cuktuk hizmettğrinin kapsam ve öneminI açlktama; farkh erken çocuk[uk programlarının ge[işimi,

amaçtarl ve kapsaml ite itgili karşıtaştırmatar yapma; erken oocuktuk eğitimi potitikası kapsamına

giren konu[arda ulusaL ve utustararası örnekleri inceteme.



@ MESLEK BiLGisi sEçMELi DERSLERİ

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açık Ve uzaktan öğrenmenin teme[ kavramtarıve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişimi; Tür-

kiye'de uzaktan eğitimin geIişimi; uzaktan eğitimde öğrenen Ve rehber rol[eri; uzaktan eğitjmde

kutlanıtan teknotojiler; açlk Ve uzaktan eğitimin yönetimi; açlk ve uzaktan öğrenmede slnf yönetimi

ve biLeşenLeri; açlk eğitim kaynaktan Ve dünyadaka eğitimter; kitlesel açlk çevrimiçi dersler; kişisel-

teştiritmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimte i[9i[i sorun[ar ve bunların çözümü; öğretmen

yetiştirmede açlk Ve uzaktan eğitim uygutama[arı; açlk Ve uzaktan eğitimde bireyset öğretim ma-

teryati getiştirme ve öğrenci destek hizmetteri; farktı öğrenme durumtarı için öğretim strateji[erinin

belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştlrma ve değerlendirme.

Çocuk Psikolojisi İ

çocuk psikolojisinin temel kavramtarl, tarihçesive yöntemleri; doğum öncesi 9etişim; bebektik dö_

nemi gelişim atantarlve özettikteri; itk çocuktuk dönemi 9etişim alantarıve özetlikteri; son çocuktuk

dönemi getişim alanları ve özettikleri; aite yapısı içinde çocuk; okut sistemi içinde çocuk; çocuk[uk

dönemi uyum ve davranım problemteri; öze[ 9ereksinimleri otan çocuklar.

0ikkat Eksiktiği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksiktiği ve hiperaktivite bozuktuğunun (DEHB) tanlmlve özettikteri; DEHB,nin temel betif-

titeri (dikkat eksiktiği, aşırı hareketlitik ve dürtüsettik); oEHB,nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal

ve okul başarısı yönünden etkiteri; DEHB'nin nedenleri; DEHB oLuşumunda risk faktörleri; DEHB

tipteri; DEHB otan çocuktara yaktaşım biçimleri; DEHB otan öğrenciterin yönlendiritmesi; DEHB olan

çocuklann eğitimi; okut-aile işbirtiğinin sağlanması.

Eğitim Hukuku

,l 
3

ü

l

Hukuk ve yönetim hukukunun temet kavram[an; yönetim hukukunun kaynaklan; yönetimde haklar

ve görevter; Çocuk Hakları Sözteşmesi ve insan Haktarı Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısat

aenetlmi; niik Eğitım sistemini kuran Ve düzenteyen temet yasalar; eğitim paydaşlarının 9örev, hak

ve sorumlutukları.

Eğitim Antropolojisi

Antropolojinin konusu, teme[ kavramtarı, tarıhçesi ve yöntemi; sosyat-küttürel antropolojide temet

yaktaşımtar; antropotojik yönden eğitim Ve eğitim antropotojisinin temet kavramları: Küttür, küt-

itıı"ş.", ırtittuı"n.e, uyarlama, alt kültüı karşt küttüı ortak küttür vd,; eğitimin küttüret temet-

teri ve iştevteri; küttürter arası farktılaşma, eğilim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okut

küttürreii ve etnografiteri; medya, kille itetişim araçtan, popüter küttür Ve eğitim; küreselleşme,

küttüret etkileşim, küttüret okuryazarllk ve eğitim; Türk küttür ve medenıyet tarihinde söz[ü ve yazılı

Arş. Gör. ı
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edebi eserterde eğitim;Türk aite yapıiında ebeveyn ve çocuk[arın rotleri,
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Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski Mlsl( Mezopotamya, Anadotu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygar[ıktarın-

da) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve islam toptum[arında eğitim; Rönesans, Reform,

AydınLanma Hareketleri Ve eğitim; Endüstri Çağl Ve Modern Dönemde eğitim; istam kültür ve me-

deniyelinin Batl medeniyeti iLe itişkiteri; mitti/utus devLetterin doğması ve milli eğitim sistemlerinin
gelişmesi; post-modern toptum tartlşmalan ve eğitim;Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde

yaşanan temet değişimter Ve dönüşümler.

Eğitimde tkama

i
Drama Ve yaratrcl dramanln temel kavramlarl (drama, yaratlcı[ık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojisa, itetişim-etkiteşim, ro{ oynama, doğaç[ama, eytem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,

pandomim vb.); yaralıcı dramanın aşama[arı, boyut[arıve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama;yara-

tlcl dramanın larihçesi; topLumsaI olaylar Ve yaratlcl drama itişkisi; eğitimde dramanln uygulama

basamakları; eğitimde dramada yararlanılabitecek kaynaktar; yaratlcl drama ders p[anının hazırtan-

maslve uygu[anmasl; dramanln bireysel Ve sosyat gelişime katklsl.

Eğitimde Program Dışı Etkin[ikler

Eğitimde format program Ve program dışl etkinlikter/ örtük program kavram[arl; örtük pro9ram[a

itgiti yaktaşlmtar; bitişsel ve duyuşsat atan öğrenmeteri ve örtük program; bir ritüel yeri o[arak oku[;

okutda program dışı etkintikler olarak okul törenteri; okutda sosya[, kü[türel, sportif ve 5anatsaIet-

kinlikterin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük pro9ramın yeri Ve iinemi; değerter eğitimi

açısından program dışı (anma, kuttama, buluşma, mezuniyet vd.) etkintikter.

!

Eğitimde Program Geliştirme

Program getiştirmeyle itgili temet kavramtar; pro9ram getiştirmenin leorık temetLeri; program tür-

teri; öğretim programlarınln fetsefi, sosyal, tarihi, psikotojik ve ekonomik temetteri; program ge-

tiştirme ve öğretim programtarlnln özettikleri; program 9etiştirmenin aşamatarı; programln temel

öğeteri (hedef, içerik, süreç, değertendirme) ve öğeler arasındaki itişkiter; hedeflerin sınıflandırı[ma_

sıve programın.öğeteriyte itişkisi; içerik düzenteme yakLaşımtarı; eğitim ihtiyaçlarınln be[irlenmesi;

program getiştirme süreca ve modetteri; eğitim programı tasarım yak[aşım[arı; program değerLen-

dirme modetleri; program okur-yazartlğl; öğretim program[annln getiştiritmesınde öğretmelerin

görev ve sorumtuluktan; MEB öğretim programtannln özettikteri; öğretim Pro9ramtarının uygulan-

masl; dünyada Ve Türkiye'de pro9ram geliştirmede yeni yaktaşlm[ar ve yöne[im[er,

Eğitimde Proje Hazırlama

Proje kavraml ve proje türteri; öğretim programtarlVe proje tabanh öğrenme; okultarda proje prog-

ramtan oÜB|TAK, AB ve diğerteri); proie için konu seçimi; üteratür taramasl; projede mantlksat

çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanmasl; proje raporu

hazırtama ve getiştirme; proje raporunu sonuçtandırma; proje değertendirmeve iyi6rnekterin ince_

lenmesi; proje sunumlan, posterve broşür tasartama teknikterj, A , ttgw
A§. Gör. Raziye ERKuL
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Eleştiret ve Analitik Düşünme

Kapsayıcı Eğitim

Kapsaylcltlk ve kapsayıcı[ığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin

hukuki dayanakları; ulusaI ve utuslararasü mevzuat; kapsayıcl eğitimde yaklaşım ve standartlar;

kapsaycl eğitimde öğretmen rolleri; kapsaylcl öğ retim programıve materyatteri; kapsayrcıeğitimde

tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazır[ama; kapsayıcı

eğitim uygulamalan: öğrenciteri farklıtaştıran özettikleı etkili iletişim, kutLanıtan dit, psiko_sosyat

destek, öğretimi farktlLaşttrma ve örnekler, yöntemler ve teknikteı öğretimi pLanlara, ders mater_

yatlerinde kapsayıcılık ve kapsayio etkintiklerin seçjmi; ders tasarLama uygulamatdrı,

Karşılaştırmalı Eğitim

Mikro 0ğretim
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Etkili öğretim ve öğrenmeyte it9iti teinet kavramtar ve ilketer; öğretmenlerin mes[eki yetertik, tu_

tum, rol ve davranıştan; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsaml yarartarı ve sı_

nırtıtıktarı; konuya uygun aktif öğrenme etkintikleri hazırtama; sınıfta örnek der5 antatma uyguta_

matarıl ders sunum[arının videoya kaydedilmesi; kayttardan yararlanarak dersin değerlendiritmesi;

hazlrlanan etkinlikterin ve ders an[atımlartnln 9e[iştirilmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanımlve özeltikteri, müzeterde sergiteme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü_

zecitiğinin gelişimi; dünyada müzecitiğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kü[tür Ve uygartlk

itişkisi; müze ve sanat eğitimii müze ve toplum; müzeterin tarih bitincine katklsli tarihi eserlere

sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecitik,

Arş br. Raz iye ERKUL

Temet kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimteri ve düşünmenin

gruplandırltması; islemsiz düşünme ve öze[[ikleri; istemLi düşünme ve özeltikteri; istemti düşün-

menin yöntemteri: eteştiret Ve analitik düşünme; eleştireIve analitik düşünmenin temel özellikteri

ve kriterleri, eleştirel Ve anatitik düşünmenin aşamaları; eleştiret ve ana[itik düşünmeyi etkiteyen

faktörler; eleştirel Ve anatitik düşünmenjn kapsaml; eleştirel ve anatitik okuma; eleştireI Ve analitik

dinteme; eteştirel ve analitik yazma.

Karşıtaştlrmatl eğitimin tanlml, kapsamı, tarihçesi; karşltaştlrmaL eğitimde yöntem ve araştlrma;

farklıütketerin eğitim sistemterinIn yapl, işleyiş, okut kademeteri, insan kaynaktarı, eğitimin finans-

manl, eğitimde özetteşme, eğitimde _potitika oluşturma, ptanlama ve uygutama yönlerinden kar_

şltaştırıtmasi; farklı ütketerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farktı ütketerde eğitimde

reform ve yenileşme girişimteri; fark[ ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis_

temteri; eğitimde küreseLleşme ve ulus[ararasılaşma; eğitimte itgiti ulustararası sınavtar, kurumlar

ve kuru[uştar.

! okul Önced Eğitimi Anabilim Dall
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Okut Dışı Ö6renme 0rtam[arı

0ku{ dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dlşl öğrenmenin kapsamıve önemi; okuldlşl ortam-

larda öğretim; okut dlşl öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanı öğ-

renme, istasyon tekniği Vb.) Ve öğretim materyatteri; okut dı}l öğrenme ortamtarl (müzeter, bitim

merkezleri, hayvanat bahçeteri, botanik bahçeteri, pLanetaryumlar, sanayi kuruluş[arı, mi[[i parklar,

bilim şentikteri, bitim kamplan, doğal ortamtar Vb.); okul dlşl öğrenme aLan Ve ortam[arlnln gelişti-

ritmesi; okut dlşı öğrenme etkinliklerinin ptanlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçtüğünün tanımı, özetlikterive sınıflandırıLmasıı Eğitset, psikotojik, tıbbi etmen[er; yay-

gınlık ve görütme sıktığı; öğrenme güçtüğünün nedenleri; erken müdaha[e; müdahateye tepki mo_

detii tarama/tanllama: tlbbi, 9etişimsel ve eğitset tarama/tanl[ama; akademik ve akademik olmayan

özetlikter; ekip ve işbirtiği; eğitim_öğretim ortamtarı; bitimsel dayanağl o[an uygu[ama[ar; okuma,

yazma Ve matematik beceriterini destekLeme; akademik otmayan beceri[eri destek[eme,

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyartama

Bireyselleştirme kavramlve eğitimdeki önemi; bireysetleştirrıle için yapllma51 9erekenler: müfreda-

ta dayatl değerlendirme, kaba değertendirme, ötçüt bağlmtl ölçme aracı hazırLama, değerLendirmede

uyutması9ereken kuratlar; uzun dönem[i ve ksa dönemti öğretim amaçları belirteme; kaynaştlrma/

bütünteştirme için sınıf ve okullarda yapıtabilecek düzentemeleri öğretimi uyarlama; kaynaştlrma/

bütünteştirme slnflarında bireysetleştirme ve uyartama örnekleri.

Sürdürülebitir Kalkınma ve Eğitim

sürdürütebitirtik kavramı ve kullanım alantarı; sosyaI bitimter ve fen bitimleri yönünden sürdürüle_

bitirtik; toptumsat değişme bağtamında sürdürütebilirlik; eğitim ve sürdürütebitirtik; insantığın ge-

receği ve sürdürütebitirlik; 9öç, yoksultuk ve eşitsiztik; sürdürütebitir çevre; ekoloji, küreset çevre

sorunlarl ve sürdürütebitirlik; doğayta uyum içerinde 5ürdürütebilir top[um; nüfus, ekonomik sis-

tem ve doğat çevre; teknotojik geljşmeter, tüketim aL§kanllktarlve çevre; sosyaI sorumtutuk çatış_

maları, somut ve somut olmayan küttürel miras yönünden sürdürütebitirlik; insan-doğa iliŞkilerinin

sürdürülebitirtik ekseninde yeniden düşünütmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Arş. Gör. Raziye ERKuL
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Yetişkin eğitiminin tanlmlve kapsaml; yetişkin eğitimiyte itişkiti kavramlar (sürekli eğitim, hatk eği-

timi,yayglneğitim'meslekieğitimVd.);TÜrkiye'deyetişkineğitiminintarihset9etişimi;yetişkineği-
,l.iyİ" İtlitly"lt"ş,. ve model(er; yetişkinter ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

ve tarihset getişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları,
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Bağımlıtık ve Bağımlılıkla Mücadele

Temet kavram[ar ve tanımtar; bağım[ı[ık türteri (madde bağımtıtığı, teknotoji bağımtıtığıvb.); bağım-

tıtığın nedenleri; kişiyi madde bağımt!lığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve topLumsatbağtam-

da risk etmenleri; bağımtı çocuk, ergen Ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağlmtltlkta sosyat hiz-

metin roLü; bağımlıtık ile ilgiti modetter; bağımlılığı önteme çabası; bağımtılığın sonuç[arı; bağımlı[ık

i[e mücadelede u[usat politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

Beslenme ve Sağtık

Doğat ve sağtıklı beslenme; obezite ite mücadete; 9ıda kalkı maddeleri; sağtıki yaşam ve egzersiz;

büyüme Ve getişme; sağtlklı cinset yaşam; bağımtıtıkta mücadete (tütün, alkot, rrtadde bağlmtlLlğl

vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

Bitim Tarihi ve Fe[sefesi

Bitim, felsefe, bitimsel yöntem; Antik Yunan, ortaçağ Avrupası, Skotastik fetsefe ve bitim; istam kü(-

tür coğrafyaslnda bitim ve felsefe; Mezopotamya'da bilim; Rönesans AVrupası'nda bilim ve fetsefe:

aydıntanma çağında bilim ve fetsefe; bitimterin sınıflandırılması; bitim, bitimcitik (bitimizm), ideotoji,

etik ve din ilişkileri; bitim Ve paradigmatar; Viyana ve Frankfurt düşünce oku[[arı; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıltarda bitim eleştiriteri.

Bilim ve Araştırma Etiği

Bitim, bitimin doğası, gelişimi ve bilimset araştlrma; etjk kavraml ve etik teori[erii araştlrma ve yayn

etiği; araştlrma sürecinde etik dışl davranlştar ve etik ihlatteri; yazarlık ve telifle i[gili etik soruntar;

tarafll yayln, editörtük, hakemtik Ve etik; yayln etiği ve yayn sürecinde etik dlşl d{vranıştar; araş-

tlrma ve yayln etiğiyle itgiti yasat mevzuat ve kuruttar; etik ihtatlerin tespitinde ızlenecek yo[[ar; sık

giirüten araştlrma, yayn etiği ihlatteri ve buntan ön[emeye dönük yöntemter,

Ekonomi ve Girişimcilik
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GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

Ekonomi bitiminin temel kavram[an ve ekonomik sistemler; işletme ve iştetme yönetiminin temet

kavram[arı; işLetmenin kurutuşu, amİçtarıve hukukiyapısı; iştetmeterde yönetim süreçterive işlev-

Leri; insan kaynaklarıve diğer kaynaktar|n yönetimi; girişimci ve girişimcitik kavramlan, 9irişimcitik_

te başarıfaktörlerii girişimcitik küttürü, girişimcitik süreci ve girişimcitik t[jrteri; kariyer planlama,

özgün fikirle( sıra dışl örnekter; Türk patent ve Marka kurumu; slnai Mütkiyet kanunu; küçük ve

orta boyuttu iştetmeler; küçük iştetmeterde yönetam süreçteri ve işLevteri; iş fikri geliştirme, yenitik

ve inovasyon, iş planıyapma, iş ptanınün öğeteri, yazıtması ve sunumu; betirli bir atanda ve konuda

girişimcitikte it9iti bir proje hazlrlama.

l Arş. r. Raziye ERKuL



Geleneksel Türk sanatlanyla itgili terim ve kavramtar; geleneksel Türk sanattarının önemi; birey,

toptum ve ülke ekonomisine katkılan; Geleneksel Türk sanatlartnln tarihi gelişimi (Hunlar, Gök-

türkler, Uygurlar, Selçuktular, Beytikter ve Osmanlı Dönemi); AhiIik ve Lonca Teşkitatı; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanattarlyta ilgiti kurum ve kurutuş[ar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım

teknikterine göre slnıflandırıtmasl; geteneksel dokUma (hatl-kitim, kumaş Vb.), baskl, ör9ü, keçe,

cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanattarl; meta[ (demir, baklr, 9ümüş Ve altln Vb.) sanatlan; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) san3ttarl; çini-seramik Ve taş işlemecitiği sanatlarl; gelenekseI

Türk sanatlarlnln eğitimi, üretimi ve pazartanmas|.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

İnsan hakları kavramıve tarihi getişimi; insan haktarının tür[eti; demokrasi anlayışları, ilketeri, yak-

laşlm[arıve insan haktan; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; ai[e ve demokrasi eğitimi; insan

hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; itkokul eğitim programıve demokrasi

eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okuI

ve slnlf ortaml.

insan itişkiteri ve iletişim

x
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Kariyer P[anlama ve GeIiştirme

Küttür ve Di1

kariyer kavramı, kariyer ptantama ve aşamalan; bireyset kariyer getişimi, kariyer stratejisinin otuş_

turulmasl; kariyer plantama modeli, it9iti öğretmentik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş

hazlrlama ve özgeçmiş çeşitteri, cv formatl ve örnekteri, cv hazırtamada dikkat edilecek nokta[ar;

kapak yazıtarı, tanıtüm mektuptan, iş 9örüşmesi, amaçlafı, yöntem ve türleri,9örüşmeye hazır[ık

ve görüşme aşamatarı; 9örüşmeterde karşıtaşabitecek durumlar; soru tipteri, vücut diti_bedenset

işaretter.

Dit Ve küttürte it9 iti temet kavramlari küttürün kaynaktarl ve öğeteri; söztü ve yazıtı küttür; maddi

Ve manevi küttür; bireyse l Ve toptumsal aç!lardan küttür; birteştirici ve ayrıştırıcı olarak küttür; küt-

türLenme, kü[türleşme, küttüret yay(ma ve uyum; bltişset, sembotik, yapısat-iştevsel yaklaşımbr

açısından kü[tür; sembo[[er sistemi otarak dit; bireyset açıdan dit ve dit edinimi; dilin insan bilincine

etkisi; kü[tür, dit, bitiş ve realite araslndaki itişki; ditin bitgiyi Ve kültürü taşlma, top(umsal itişki ve

kimtik ve dit; küttğr ve ditdeki değiş-

Arş. Gör. Raziye
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iletişim kurma iştevi; dit ve küttürün getişimi ve aktarıml; utusll
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Ge[enekseI Türk E[ Sanatları

insanlar arası ilişkiterin tanlmıve sınıflandlnlmasl; insanlar arası itişkiterle itgiti kuramsal yaklaşım-

tar (psikanatitik, bağtanma, çağdaş teoriler); kişilerarasl itişkilerle itgiti kuramsat yak[aşım[ar (sos_

yat, psikotolik, bitişset kuramlar); gelişimsel süreç otarak kişilerarası itişkiter (bebek[ik ve Çocuktuk

dönemleri, ergentik Ve yetışkinlik dönemteri); insanlar arası ilişkiterde etkiti otan faktörler; cinsiyet,

cinsiyet rotterive kişiterarası itişkiter; kişiterarası itişkiterde kendini uyarlama ve kendini açma; i[e-

tişim Ve itetişim hatatan; etkili itetişim beceriteri; kişiterarasl problemler, çatışma ve çatlşma çözüm

yaklaşlmlan; küttürter arasl farktllaşma yönünden insan iLişkileri.

l



melerin dinamiklerj; küttür Ve ditdeki değişmelerin karşltıktletkiteşimi tartlşma[arl; milti küttürler;

küreselteşme, çok dittitik ve çok küttürtütük.

Medya 0kuryazartığı

Bilgi okuryazarlığl; internet Ve sosyaI medyanln bitinç[i kutlanımı; sosyal medyan|n bireyler üzerin-
deki etkiteri; bitgi yayma ve yanı[tma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya Ve

anternete yönelik hukuki haklar ve sorumlutuklar; tetif hakk; kişitik hakkı; bitgi giztitiği; giztitik ihtati;

medyada dit kullanıml; haberlerin değeriVe nitetik analizi; popüter küttür; medyada kadın ve erkek

rotteri; tüketim küttürü ve rektamLar; medyada stereotipleştirme.

Mesteki İngitizce

Temel ingilizce okuma-yazma-dinleme beceri[eri; çocuk getişimi ve evreLeri i[e itgi[i temeL kavram-

tar; temet eğitim Ve ortaöğretimte itgiti temet kavramtar; eğitim bilimteri ite ilgifi temet kavram-

lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen araslnda diyalog örnekleri; akademik içerikti metinleri dinleme ve

anlama teknikteri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları Vd.); profesyonet getişim amaçtl sözet

beceriler (kelime bilgisi, kahplar Vd.); yazma beceriteri (ditekçe yazma, rapor hazırlama, cV otuştur-

ma, klsa mesajyazma, ders hedefleri otuşturma Vd.); okuma beceriteri (web 2.0 araçlarl ku[[anarak

yaz(ı metinleri okuma Vb.); ilgili öğretmenlik alanlnda çeviri çalışmatarı. 
!

sanat ve Estetik

Sanat, güzel sanattar, zanaat ve küttür; sanat Ve eğitim; sanat, yafatlcllık ve sanat eserii sanat feL-

seresiVe estetik;sanat ve estetik kuramtarli sanat eleştirisi; sanat tarihi, modern[ik öncesi, modern

ve post-modern dönem[erde sanat; sanat ve toptumsal bağtam; sanat ve gündelik hayat; Türk-is-

tam sanatFestetiği Ve sanat eserteri; toplumsat değişme sürecinde sanat Ve zanaatçlnln konumu;

Türkiye,de sanatln gelişimi; 9ünümüzde sanat anlaylş[arı; medeniyet inşasıVe sanat; sanat, estetik

ve ahtak.

Türk Hatk Oyunları

Türk İşa ret Diti
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işaret diliyte itgiti temel kavramtar; Türk işaret diti, tarihi ve özettikleri; Türk işaret ditinde harfler;

ses bitgisi; işaretin iç yap§ı, eşzamanlıtık ve ardışıklık; ses bitgisi açısından et atfabesi; işaret di[inde

şekil bit9isi, işaretin yapütanışıv€ biçimtenişi; sözcük sınflarıve zamirter; işaret dilinde söz dizimi;

sözcük dizitişi, cümle türleri; soru cümleteri; işaret dilinde anlambitim: antam ve gönderim, anlam

türteri, deyimLer;Türk işaret dili i[e karşl[lkt konuşma.

Arş. Gör. Razıye ERKUL
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Fotklorun tanımı; ritim ve algülama çatışmaları, oyun ve hatk oyunu- figür çalışmatarı; halk oyun[a-

rında yöreset farktı[ıklar figür çatlşmaLarü, yöreset figürteı bar türü yöreset figür öğrenme, hatay ve

kaşlk türü yöresetfigür öğrenme, horon Ve karşltama türü yöreseIfi9ür öğrenme,.zeybek türü yö-

reset figür öğrenme; öğrenilen oyuntarın, tavrı ve oynanış şekitteri hakkında çalışnhtar; hatk oyun-

[arınln sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farktılıkları
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Türk Kü[tür Coğrafyası

Kültür, insan Ve,toplum;Türk küttürü ve Türk uygarlığı; Türkter hakkındaki ilk etno9rafik kaynaktar;

Tarihte Türk devtetteri; Türkterde devtet, idari, askeri ve sosyaI yapl; Türklerde halk inanç[arı ve

mitotoji; Türkterde insan ve mek6n ilişkisi; Türklerde söztü, yazlll ve maddi küLtür; Türkterde aite

yaplsı; Türk tarihinde yaşanan göçterin demografak ve kültürel sonuç[arl; Türk küttürünün yaylma

a[antarıve komşu coğrafyatar üzerindeki etkisi; Tü rkiye,nin sahip otduğu somut ve somut otmayan

küttüret mira5; doğaIve küttürel mirasın gelecek kuşaktara aktarılması.

Türk Musikisi

orta Asya ve Anadotu,da yaşayan Türk top[uluktarına ait mğzik unsurtarı, Türk mitotojisi (insan,

yaradllış, dini ritüelter ve bayramtar vb.), TÜrk Hatk Müziği repertuaründaki mitolojik unsurlar, Türk

Devtet ve ToptuLuklarında var olan müzik türLeri, tarihi süreç içinde Türk Ha[k Müziği Ve Türk sanat

Musikisinin gelişimi; müzikte itgiti farktı getenek ve üstuptarln karşlIktl etkiteşimi; çalgllar, besteci_

[er, icracltan ve örnek eserteri i(e birtikte incetenmesi.

Türk Sanatı Tarihi

x
Hun Sanatı'ndan, Gökıürk, Uygur, Karahantı, Gazneti, Büyük Setçuktu, Anadotu 5etçuklu, Beylikter

ve Osmanlı dönemine kadar sanat üstuplan, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnek[eri

karŞllaştürmaLl otarak incelenir; cumhuriyet Dönemi sanatl'ndan baştayarak günümüz Türk sanat

eserleri ve sanaıçltari.
20
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@ ALAN EĞlTlMi seçueı-i DERsLER

Aite Eğitimi ve Katılımı

Çocuk ve Medya

çocuk Ve dijitat medya ürünleri (çiz9i filimteı rektamtar, bitgisayar oyun[arı, lntetnet siteleri vb.)

arasındaki itişkiteri inceleyen medya kuram[arı; medya ve şiddeti medya ve zorba[lk; medya ve ço-

cuk haktarı; çocuğun getişiminde medyanın etk|si; medya Ve çocukluk obezitesi; dijitaI medyaya

erişim ve kuttanımda aiLe ve okulun rolü.

Çocukta Davranış Yönetimi

Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi

DaVranış lntanlmı;otumluVeotumsuzdavranlşlar;davranışgetişimininkuramsattemetleri;sosyalbe-
cer|terin tantml, sosya lbecerilerin kazan(masının önemi, değerter eğitiminin sosyaI becerilerin kaza-

nltmaslndaki ro[ü; sosyal beceri eksikhğ inin nedenteri, sosyat beceriterin kapsamı; problem davranış-

ların tanımı, sosyal beceri ve probtem dav ranış arasındaki itişki, probtem davranış[ann sınıflandıntması;

problem davranışların tanlmt, sosyat beceri Ve probLem davranlş araslndaki itişki, probtem davranışların

sınıflandlnlması; sosyal beceri Ve probtem; sosyal beceri ve probtem davran§tarda etkili oLan faktörter;

oku[ öncesinde sosyat beceri eğitim programl; oku t öncesinde sosyat becerileri geliştirmeye ve problem

davranştann azattılmaslnayöneIikeğitim programt örnekleri hazırtama ve sunma; sosyal becerileri ge-

Çocuklarda otumlu ve otumsuz davranış[arı be[irleme, tanımlama; otumlu davranıştarı destek[eme-

ie, o(umsuz davranıştarı söndürmeye yönetik teknikteri öğrenme; davranış yönetiminde öğretmen

ve ebeveyn tutumlarl; davranlş yönetimi için ev ve okuI ortamtarınln düzenlenmesi; sınıfta 9örü[en

probtem davranışlara yönetik uygutama örnekteri getiştirme, değerlendirme,

Çocukta Hareket Getişimi ve Eğitimi

ziye ERKUL
imi Arıdilim oah

tiştirmeye probtem davranıştarın aza[tı[masına i[işkin eğitim programı örnekLeri hazırlama

Aile eğitimi ile ilgili temet kavramlar; aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilketeri; aile eğitimi modetle-

ri; aile kuramtan (Aite sistem Kuramtarl, sosyal itişki Kuraml, Biyoekolojik Kuram, Yapısal işlevset

Kuram); Türkiye'de ve diğer ütkeLerde aite eğitimi uygutamaları; aite eğitim çalışma[annı ptanlama,

uygulama ve değertendirme; aile eğitiminde kullanıtan yöntem ve teknikter; ai[e katıtım ÇalıŞmalarl
(aite itetişim etkintikteri, aiLenin eğitim etkintikterine katltlmı, bireyset görüşmeleı ev ziyaretteri); 0_36

ay Çocuktarı için Eğitim Programl ile Bütünteştiritmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve okut

Öncesieğitim programl ite Bütünteştirilmiş Aite Destek Eğiim Rehberi,nin (0BADER) incetenmesi.

"ru

Çocukta motor gelişimi ve özellikteri; hareket beceriterinin Ve fiziksel yeteneklerin gelişimi; oyun

;e hareket arasündaki ilişki; yaştara 9öre hareket gelişimi, hareket getişimine yönetik eğitim ortam-

tarının plantanması; okut öncesi eğitim pro9ramlna uygun harekel etkintikleri ptanlama, uygutama

ve değerlendirme.

l
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Erken Çocukluk Eğitiminde Gelenekse[ Çocuk oyunlarl

Hatk biliminde gelenekset çocuk oyun[arı, bu oyunlarln eğitimse[, küttüret değeri, unututmuş veya

unututmaya yüz tutmuş Türk küttüründeki çocuk oyunlarını hatırtama ve yeni nesillere aktarma;

bu oyun[arln tanıml, önemi, kuralları, yetişkinterte Ve grup[arla oynanan 9elenekse[ çocuk oyun[arı;

getenekset oyunlarıntn çocuklann gelişim alan[anna etkisi; bU oyunları planlama ve uygulama.

Erken Çocuklukta DiI ve Kavram Gelişimi

Dit 9etişimi ve aşamatarı; dil kazanlmlna itişkin görüşter; dit ve konuşmanln fizyoLojik temetteri;

yaşlara göre kavram getişimi, kavram getişimine yönelik yaktaşımtar, kavramtarın sınıflandırılması;

ditin semantik ögesinde kavramların yeri, örgüttenmesi ve düzentenmesi; kavram ve ditgelişimin_

deki itişki, değertendirme.

Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi

Duyu kavramı duyularln gelişimi, atgı getişimi; duyusat sistemlerın işlevi; oku[ öncesi dönemde du-

yusal farkındalık, duyu eğitiminin getişimdeki yeri ve önemi, duyusat farkındatığı destekteyici eği_

iim orlamlarının düzentenmesi, materyatter ve kultanımı; duyu eğitiminde öğretmenin ro[ü, eğitim

proqramında duyu odaklı etkinlikteri ptanLama, uygulama ve değertendirme,

x 22

Erken Çocuklukta Ritim, Dans Ve orff Eğitimi

Müziğe itişkin temet kavramlardan ritimsel atglnln 9etişimi, |ses, tempo gelişimi, bu kavramtarın

getişirn atintarı ite itişkisi; eğitim ortaml düzen[eme, ritim-ses-tempo ve dans çaLlşma[arl, yaratlcl

i"r"t"t u" dans, müiiküi öykü, Orff yaktaşımı ite çalma, söy(eme, dinteme, dans-hareket, kendini

ifade etme, kendi müziğini o[uşturma ve orff aletlerini kutlanabilme; okut öncesi eğitim programlna

uygun müzik etkinlikteri ptantama, uygutama ve değerlendirme,

Erken Çocuktukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkintikleri

Hastanede yatan çocuktarl
rl; hastane personeli, çocu

yaratlcltlğln tanlml; yaratıcl düşünmeyi açıktayan kuramlar; yaratıcılığln boyuıları; çocukta yaratlcll|_

ğln 9etişimi; yaratıcitık ve zek6 itişkisi; yaratlcltık ve sanat alan[arl; yaratlcl kişitik özettikteri, yaratı_

iı,5i utıir"y"n 
"tr"nleı 

yaratıcıtığın getişiminde eğitimin ro[ü; yaratlcltlğln değerlendirilmesi; okut

öncesi eğitim programlna uygun yaratıcl etkintikter ptanlama, uygutama ve değerlendirme,

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi

Farktı ülkelerde eğitim sistemi, farkk ülketerde okut öncesi eğitimin tarihçesi, yayglntığı, kurum

trırteri, pro9ram tü-rteri, eğitim ortamtarl, aite katlllmı, özet geleksinimti çocuklarln kaynaştlnlmasl,

okut öncesi eğitimde öğretmen yetiştirme sistemi,

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

yaş gruptanna göre getişim özettikteri, ilgi Ve ihtiyaçtarl, ruhsal durum[a-

k re 
-ait" 

ara9nJaki 
"tkileşim; 

hastaneye hazlrtaylcı eğitim, teşhis, tedavi
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Ve ameliyata hazlrLama; hastanede yatan çocuklara yönetik oyun, mtızik, sanat, drama, matematik,
hik6ye vb. etkintik ptant hazlrlama ve uygutama; hastane okultan ite ölümcü[ hastalığı o[an çocuktar,
aiteleri ve personeL arasındaki etki[eşim.

Risk Attındaki Çocuk[ar ve Eğitimi

Risk faktörteri Ve etkiteri, risk faktörterinin yarattülçocuk gruplarü;sokakta yaşayan Ve çalışan çocuklaı
sektörlere bağ[l çatüşan çocukla1 parçalanmüş aite çocuk[an, korunmaya muhtaç çocuktar, suça yönet-

miş çocuklar, ihmatve istjsmara uğrayan çocuktaı gelişimseI açıdan risk altındaki çocuktar, etverişsiz

çevresel koşuttarda yaşayan çocuktar ve özettikteri, eğitimLerindeki kritik unsurtaı atıılabilecek öntem-

ter; risk attlndaki çocuktann eğitimlerine yönetik Iirkiye'de ve diğer ülketerde uygulanan projeler

Sınıf İçi Öğrenme[erin Değerlendiri[mesi

Eğitimde kuttanıtan ölçme araçtarı ve iizellikleri; 9eteneksel yaklaşımtara daya[ı araçtar: Yazıtı sınav-

taı kısa cevaptı sınavtaı doğrU-yanLlş tipi testleı çoktan seçmeti testteı eşLe§tirmeli testleı sözlü

yoklama[ar; öğrenciyi çok yöntü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, 9örüşme, performans değer-

tendirme, öğrenci ürün dosyasl, araştlrma kağltlart, araştlrma projeteri, akran değerlendirmesi, öz

değeflendirme, tutum ölçekteri; öğrenci başarıslnın değertendirilmesinde dikkat ediIecek hususlar;

öğrenme çıktı[arının değertendirilmesi ve not verme.

Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

Türk aite yaplsl; farkt| Türk devtetterinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; AnadoLu'da aite küttü_

rü, gelenek ve görenek(eri geniş aitejte çekirdek aite etkateşimi; ev[itik törenLeri, cenaze merasim_

teri, toplulukçu küttüre duyartıaite danışmanının rolve görevleri. İ

23

Arş. Gör. Raziye ERKUL

ü

okul Öoç€d Eği6mi fuiati|im Dah


