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I. Yarıy!

@ Eğitime Giriş

Eğitim Ve öğreıimte itgiti temet kavramlar; eğitimin amaçtan ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarta ve
bilimterte itişkisi; eğitimin hukuki, sosya[, kültüret, tarihi, potitik, ekonomik, fetsefi ve psikotojik te-
melleri; eğitim bitimterinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı o[arak okuIve sınıf; öğretmenlik
mesleği ve öğretmen yetiştirm€de güncelgelişmeler; yirmi birinci yüzyıtda eğitimte itgili yönetimter,

@ Eğitim Felsefesi

Fetsefenin temel konu[arı ve sorun alan[arı; varlık, bi[gi, ahtat</değerter feİsefesi V€ eğitim; temel
felsefi akımtar (idealizm, realizm, natüraıazm, ampirizm, rasyonalizm, Pragmatizm, varoluşçutuk,
anatitik fetsefe) ve eğilim; eğitim fetsefesi Ve eğitim akmlan: oaimicilik, esasici[ik, ilertemeci[ik,

varoluşçu eğitim, eteştireuradikat eğitim; islam dünyasında ve Batlda bazl felsefeciterin (Platon,

Aristoteıes, Socrates, J. Dewey, ibn-iSina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşteri; insan doğa-
sı, bireysel farktıtıktar ve eğitim; baa siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitam; 'liirkiye de mo-
demleşme sürecinde etkili otan düşünce akımlan ve eğitim; Türk eğitim sisteminin fetsefi temelleri.

@ Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi l

Osmanh Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XlX. Yüzylda Osmantı 0evleti'nde yeni[ik

hareketleri; osmanh Devleti'nin son dönemindeki fikir akmı'an; ıX. Yüzyı{ın başında osmantl DeV-

teti'nin siyasi ve askeri durumu; l. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepki[er;

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çk§ı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilattanma; son
Osmantı Mebuslar Mectisi'nin açıtışı ve Misakı Milti'nin kabutü; Mitt? Mücadete'ye hazırlık ve bu ha-
zırtığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açdışı ve faatiyetteri; sevr Antlaşmasl; Güney ve Doğu

cephe[erindeki mücadeteter; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batl cephesindeki savaş-
ıar, Mudanya Mütarekesi'nin imza[anması, Lozan Konferansı'nln topıanması Ve Banş Antlaşması'nln
imzalanması.

@ Yabancı Di[ l

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda söze[, okuma, yazma Ve dinleme becerileri; sözel
beceriler (kendini tanltma, bir şeyi/yeri tarif edebitme, yol tarifi verebi[me, kişiset bitgitere yönetik

soru ve cevap kaLptarı); okuma becerileri (tokantada, otobüs-tren Vb. ulaşlm araçlannda, alş-veriş
yerlerinde tiste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (ksa mesaj yazma, poster içeriği

yazma, form doldurma); dinleme beceriteri (yot tarifi, yerlkişi tarifi Vb.).
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@ Türk Diti l

Yazı dilive özellikleri; yazım ve noktalama; yazı[ı ve sözlü antatımın özellikteri; paragraf oluşturma ve
paragnf türteri (9iriş, 9eIişme, sonuç paragraflarD; düşünceyi getiştirme yottan (açlk[ama, tartışma,
öykü[eme, betim[eme; tanlmlama, örneklendirme, tanlk gösterme, karşılaştırma vb. uygutamala-
n); metin yapısı (metnin yapsa( özettikteri, 9iriş-gelişme_sonuç bötüm[eri); metinseltik özetlikteri
(bağlaşkt|k, tutartıtık; amaçULk, kabut editebitirtik, durumsaltık, bitgisellik, metinlerarasıtık); metin
yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıo metan yazma; öy-

küleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tart§mad ve ikna edici metin yazma.

@ Bitişim Teknoloji[eri

Bitişim teknotojiteri ve bilgi-iştemset düşünme; probtem çözme kavramları ve yaklaşımtarı; atgo_

ritma Ve akş şemalan; bilgisayar sistemleri; yazlllm Ve donanımla itgiti temet kavramlar; işletim

sistemlerinin temelleri, güncel işlelim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü

partiyaahmlar); kelime işlem program[arı; hesaptama/tablo/gnfik programtan; sunu program[an;

masaüstü yaylncllık; veri taban| yönetim sistemteri; web tasanm|; eğitimde intemet kulıanlml; i[e-

tişim Ve işbirıiği teknotojileri; güVenli internet kuttanm|; bilaşim etiğa ve tetif haktan; bilgisayar ve

internetin çocuklarlgenç[er üzerindeki etkiıera.

@ Edebiyat Bilgi ve Kuramları l

Edebiyat alanhn temel kavramıan Ve bu kavramlar arasındaki itişkiler; edebi esğrlerin temeı ö2eı-

tikleri ve edebi dilin niteliği (ne5ir/nazım); edebiyat bitiminin dallan ve yöntemleri: edebiyat kuram-

[arı, edebf akımlar.

@ Osmanlı Türkçesi 1

Osmank llirkçesi, Arap harRiTurk abecesi, bitişikve ayrı harfler, Osmant'l'[irkçesinin kuratları, Arap

harfli Türk atfabesiyte yazılmış basit Osmanlrca metinleri okuma çalışması, Arap harfliliirk atfabe-

siyle basit kelimeler kullanarak yazma çlışmaları.

@ Türk Dit Bilgisi l

Türkçenin tarihset getişimive yay(ma atanı; l'iirk di[[eri ailesi; 'liirkiye l'iirkçesinin ses bitgisi özel
likteri; sester (üntü ve ünsüzler), üntü ve ünsüzlerin özetlikteri; ses uyumları (ün[ü uyumu, ünsüz

UWmu); ses (üntü Ve ünsüz) değişmeleri (darlaşma, yuvarlaktaşma, benzeşme, aynşma, türeme,

düşme, ötümtüteşme, ötümsüzleşme, kaynaşma, ünlü çat§masl, ikizteşme), kaynaşt|rma ünsüz-

teri, bağtantl ünlüsü; hece; yazım bilgiteri, tarih boyunca kullandan Türk alfabeleri; yazlmln önemi

ve gereklitiği; ses değişmeterinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazIl§|, satır son[arında sözcüklerin

hecetere bölünerekyaztLş; yazlm uygulamalan.



@ Eğitim psikolojisi

Psikolo.jinin ve eğitim psikolojisinin temel kavram[arı; eğitim psikotoiisinde araştlrma yöntemleri;
gelişim kuramları, getişim alanları ve gelişim süreçleri; getişimde bireyset farklılıklar; öğrenmeyle
itgiti temel kavramlar; öğrenmeyi etkiteyen fakt6rler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ-
renme kuramları; öğrenme sürecinde motiVasyon.

@ EğitimSosyolojisi

sosyolojinin temeI kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön_

cüteri (ibn-i Hatdun, A. comte, K. Man, E. Durkheim, M. weber vd.) ve eğitim görüşteri; temet
sosyolojik teori[er (işlevselcilik, yapısalcıtık, semboIik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eteşlirel teori,
fenomeno[oji Ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal taba-
ka[aşma, sosyat hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsaI kurumlar (ai[e, din, ekono-
mi, siyaset) ve eğitim; Iiirkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyotojisinin getişimi (Ziya Gökatp, İsmait
Hakkı Baltaooğtu, Nurettin ToPçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür Ve eğitim; sosyat, küttüret, ahlaki bir
sistem ve toptuluk otarak okul.

@ Atatürk İtketeri ve İnkılap Tarih! 2

siyasi atanda yaP|tan inkllaPlar (saltanatın katdırı[ması, cumhuriyet'in i[anı, Halifeliğin kaldırılması

vb): sosyalalanda yapıtan inkılaptar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapalılması, Takvim, Saat

ve Soyadı Kanunu ); eğitim Ve küttür alanlnda gerçekleştiriten inkıtaptar oevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dit inkıtabı); hukuk a[anında yapıtan ink|laplar; Atatürk dönemi çok partiti

hayata geçiş denemelerive tepkiler ([erakkiperver Cumhuriyet hrka'nın kuruluşu ve kapatılması,

Şeyh sait isyanl ve Atatürke suikast girişimi); Atalürk dönemi çok partiti siyasalhayata geçiş de-

nemeleri (Seöest Cumhuriyet Fırkaslnın kuruluşu, kapatıtması ve Menemen Otayü; Cumhuriyet

döneminde 1iirkiye'nin ekonomik kaynaklan ve potitikası (izmir ikıisat Kongresi); Atatürk dönemi

Türk dış potitikası (Nüfus Mübadelesi, Miltetler cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antant| ve sadabat PaktD;

Atatürk dönemi liirk dış politikası (Mont.ö Boğaz[ar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan'a katıtması,

Turkiye'nin diğer üLkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanlml, kapsamlve

Atatürk ilkeleri; Atatürk'ten sonra liirkiye, Demokrat Parti'nin iktidaryıttarı, l960 ve l970'tiyıtlarda

nirkiye, l960 sonrası Tiirkiye'nin dış politikası.

Yabancı Dil 2

Geçmiş zaman; getecek zaman; kipter (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko-

nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözet beceriter (lokanta ve restoranlarda soru sorma,

yemek siparişi Verme vb.); okuma becerileri (intemet hava durumu raporlan, yemek larili, afiyposter

metinleri vb.); yazma beceriteri (ksa mesaj yazma, yazılıyol tarifi verebilrne, e-postrdavetiye yazma

vb.); dinleme beceriteri (hava durumu raporu, yemek tarafi ü.).
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@ Türk Dili 2

Akademik dilve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimterden yararlanma;

nesne[ ve öznel anlatlm; akademik metinıerin yapEl Ve türleri (makale, rapor ve bitimsel özel vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşıçıkma); bilimsel raporların ve
makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanln basamaklan; aqklama, tartlşma, metinler arasl
itişkikurma, kaynak gösterme (aııf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça otuşlurma); başlıkyazma,
özetleme, anahtar kelime yazma; bitimsel yazllarda dikkat edilecek etik itkeler; akademik metin
yazma uygulama[arı.

@ Türk Diı Bilgisi 2

Tiirkçenin yapısat özetlikleri, şekit bitgisi; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre söz-
cükler [yerli sözcük, yabano sözcük; köken bilgisi (etimotoji)], yapılanna göre sözcük türteri (yalın,

türemiş, birteşik), türlerine gör€ sözcük[er [ad, önad (sfat), eytem (fiit), betirteç (zao, adıt (zamid,

bağtaç, itgeç (edat), ünlem]; T[irkçenin ekleri, (yapım ekleri, çekim ekteri, fiitimsi eklefi, çatl ekleri,

ek fiit ekteri); 'lijrkçede sözcük türetme yo[[an; sözcük vurgusu; yazm kurallan.

@ Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2

@ Osmanlı Tiirkçesi 2

osmant Türkçesinin dil ve yazım özettikleri, Arapça ve Farsça sözcükter, tamlama çeşitleri; Arap

harfli Tdrk atfabesiyle yazılmış osmanlıca metinleri okuma çalışmaları, Arap harfli 1iirk atfabesiyte

yazma ça[ışmatarı.

@ Di1 Eğitiminin Temel Kavramları

Diı eğitiminin kavram atanını oluşturan başl|ca disiPtinter. Dil eğitiminin temelkavramları okuma,

dinleme, yazma, konuşma eğitimiyle itgi[i kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesive dit bitgisi ite

ilgiti kavramtar. Dit eğitimiyte dotaytt itişkisi otan atanlardan (edebiyat, itetişim, felsefe, sosyoloji,

psikotoji, bitişset bilimter Vb.) dit eğitimine aktanlan kavramlar.

Başlangnndan günümüze Tiirk edebiyatnda dönemler, edebi topluluklar ve sanat anlay§]an. Tlırk
edebiyatında yer alan edebi türler; edeb? türlerln içerdiği biçimselve yapsal özeltikter (nazım şeki[-
[eri; vezin, kafiye, redifvb.), edebf sanattar.



III. Yarıyrl

)

Eğitimde bitgi tekno[ojaleri; öğrelim sürecive öğretim teknotoiilerinin sınıftandınlrnası; öğretim tekno-
lojilerine itişkin kuramsalyaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlannda pni yönelimler; güncel okuryazar-
tıklar;araçve materyalolarak öğretim teknoloiileri; öğretam materyallerinin tasanml; tematik öğretim

materyalitasarlama; alana özgü nesne amban oluşturma, öğretim materyaİ değerlendirme ölçütleri.

@ Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim itke ve yöntemleriyte itgiti temel kavram[ar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelteri, strate-
jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve 6ğrenmede içerik
seçimi Ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanmag ve öğretim Planlan; öğretimle
i[gi[i kuram ve yaktaşımlar; etki[i okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başan; sınıf içi öğrenme-

lerin değerlendirilmesi.

@ Çocuk Edebiyatı

Dünyada ve Tiirkiye'de çocuk edebiyatı tarihi, çocuk edebiyatı ve okuma alışkan[ığı/kütlürü; çocuk
edebiya$ ürünl€rinin taşmaslgereken nitelikler (tasanm, içerik ve eğitsel); yaznsal çocuk edebiyatı

türteri (şiir, öykü, roman vb.), bilgilendirici-öğretici çocuk edebiyatl türteri; çocuk klasikleri; çocuk-
lara seslenen diğer yazınsat türler (destan, masal, efsane) ve di[se[ gereçlerin (sayşmaca, tekerle-

me, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine katkılan; çocuk edebiyatl ürünlerinin yaş gruplarına göre

seviyelendirilmesi; görsel medya ve çocuk (çocuktar için çizgi fitm/çizgi sinema/animasyon); çocuk
edebiyatı ürün[eri üzerine incelemeter.

@ Türkçe Öğrenme ve öğretim Yaklaşımları

Türkçe iiğrenmenin ve öğretmenin antamı; njrkçe öğretiminin amao ve temel ilkeleri; 'liirkçe öğre-

timinin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlannın Tiirkçe öğretimine yansımalan; 1ijrkçe öğre-

timde ıemel beceriler; slnf-içi uygulama örnekteri; 1iirkçe öğretiminde güncet eğilimler ve sorun-

tar; etkiti birİirkçe öğreıiminin biteşenteri; Tijrkçe öğretimine sosyal, kütıürel ve ekonomik aç|dan

bakış.

@ Türk Hatk Edebiyatı 1

Türk Hatk Edebiyaınn mahiyeti, kavram alanı, tarihsel süreci; Hatk Edebiyatının kottan; ist5miyet

öncesi Ve sonrasleskiTürk destanlan, masal{an, efsaneleri, hatk hik5yeterive şiirıeri, Hatk edebi-

ya! metinleri üzerinde çözümleme çalışmalan ve bu metinlerden itköğretim için uygun olanlarını

seçme ça[ışma[arı.

7

@ ÖğretimTeknolojileri



8

@ Yeni Tlirk Edebiyatı 1

Yeni Türk Edebiyatının otuşumu ve gelişimini belirleyen unsurlar; Tanzimat dönemi Türk edebiya-
llnln baştca temsilcileri ve eserteri üzerine çalışmalar, dönem içinde önem kazanan sanatçıtarın
toPLumsa[, küttürel etkilerinin yap[lanndan yota çkarak belirlenmesi. Serveı-i Fünun Ve Fecr-i Ati
dönemi Türk edebiyatlnda betti baştl kişilikter ve döneme yön veren İoPlumsal olaylar. Bu dönem-
lere ait ve karakteristik özellikler gösteren ürünlerin çözümlenmesi ve'liirkçe eğitimi açEndan
değedendirilrnesi.

@ Tiiık Dil Bilgisi 3

Sözcük ve sözcük bi[gisi çatışmaları; ad (isim), önad (sıfaO, adıt (zamir), belirteç (zaO; eytem (fiit);

itgeç (edat), bağ[aç, ün[em; uygulama çlşmalan.

@ Eski Tiirk Edebiyatı l

EskiTürk Edebiyatlntn mahiyeti, kavram alanı; Divan edebiyatlnln lemet özetlikteri, betti başl|türteri
ve önemli temsilci[eri; 15.-l6. yy. Türk Edebiyatından seçme melin[er üzerinde inceleme çalışma[a-
rı, Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalşmalar.

IV. Yarıyrl

@ Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; itk Türk devtetterinde eğitim; ilk Müslüman

Türk devIet[erinde eğitim;'l'iirkiye setçUklularıve Anadolu BğylikIerinde eğitam; 0smanll Dev[eti'n-

de eğitim: İ[k yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 'l3-'|8. yüzyıttarda Osman[ı coğrafyası

dışındaki liirk devletlerinde eğitim; osmanlİ Devleti'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yenileşme

hareketleri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; 9eleneksel eğitimin
yeniden düzenlenmesi; l9-20. yüzyıttarda Avrasya'daki diğer Tiirk devteı ve topıuıuk[arlnda eği
lim; mi[lT mücadete döneminde eğitim; 1iirkiye cUmhuriyeti'nde eğitim: 'nirkiye eğitim sisteminin
temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangrcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2l.
yüzyılda Türk dünyaslnda eğitim; ortak hedefleı dilve atfabe birtiği, ortak tarih yazma çatışmaları.

@ Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Araştlrma yöntemleriyte itgiti temet kavram[ar ve ilke[er; araştİrma süreci (sorunU fark etme, prob-

lemi ve örnektemi belirteme, Veri toplama ve analizi, sonuçlan yorumlama); Veri toplama araçta-

rının genel özetlikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makate, tez ve veri tabanlarına erişim;

araşllrma modelleri ve türleri; bilimsel araştlrmalarda temel paradigmalar; nicel ve niteI araştlrma



desenleri; nitel araştırmada ömeklem, veri toplama, verilerin anatizi; nitelaraştırmada geçerlik ve
güvenlik; makale ya da tez inceleme, değertendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy-

9un araştırma raporu hazırtama; eğitimde aksiyon (eytem) a]iıştırı,nast.

@ Türkçe öğretim Programları

Öğretim programtarryla itgiti temel kavramlar; Tiirkçe dersi öğretim programlannln geçmişten gü-
nümüze gelişimi; güncel Rirkçe dersi öğretim prognımınn yaklaşımı, iç€riği, getiştirmeyi amaç-
ladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanlan; kazanımlann sınıflara göre dağılımı ve sınırları,
diğer derslerle itişkisi; kademler arasındaki 1iirkçe dersi öğretim programtannın itişkisi; kultanıtan

yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalter; ölçme değerlendirme yak[aşımı; öğretmen yeter[ilik[eri.

@ Türk Halk Edebiyatı 2

liirk Hatk şiiri ve temel özetlikteri, hatk şiirinin di! özetlikleri, yöreset kullanımlan; halk şiirinin
önemli temsitciteri ve eserleri; ha[k şiirive halk hik5yelerinin eğitsel işlevleri, temeleğitim düzeyin-

de kutlanılacak halk şiiri örneklerinin seçimi.

@ Yeni Türk Edebiyatı 2

MittT Edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çlkardlğl edebiyat yöne-

limlerinin eserler üzerinden incelenmesi, Mitti Edebiyat döneminin 20. yy Türk edebiyatına etkileri;

Cumhuriyet Dönemi'liirk Edebiyatİnda 50'[iyltan kadar olan getaşmeler; düryazı, şiirVe tiyatro ata-

nlnda ortaya çlkan önemli yapİlann incetenmesi; bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin

öze[[ik[eriyle tanıtılması.

@ Tiirk Dil Bilgisi 4

Cümte bit9isi, sözdizimi, ]iirkiye 'li]rkçesi söz diziminin genel öze[[ikleri-itkeleri; belirtme öbekleri;

cüm[e, cümlenin ögeleri, türleri, cümle çözümleme.

@ Eski Tiirk Edebiyah 2

Divan şiirinde Vezin: Aruz ötçüsünün temelmantığı, Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönetik

çözümteme çalışmatan; 
'l7.-l8, yy.'liirk Edebiyatından seçme metin[er üzerinde inceleme ça[ışma-

[an.
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V. Yarıyr!

@ sınıf yönetimi

Sınıf yönetimiyte itgi[i temel kavram[ar; sınıfın fiziksel, sosyat ve psikolojik boyutları; sınıf kuraltarı

ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyte itgiLi modetter; sınıfta öğrenci davranış[annın yönetimi,

slnıfta itetişim ve etkileşim süreci; sln ta öğrenci motivasyonu; slntfta zaman yönetimi; slnfta bir

öğretim tideri olarak öğreımen; öğretmen-Veti görüşmelerinin yönetimi; olumtu slnf ve öğrenme

ikliminin otuşturulması; okuI kademelerine göre sınıf yönetimiyte itgiti ömek otaytar.

@ Eğitimde Ahl6k ve Etik

Aht6k ve etikte it9iti temel kavramlar ve teoriter; etik itke, etik kural, iş ve mestek ahlaky'etiği; sos-
yat, küttüret, ahtaki, etik yönteriyte öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim,

öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilketer; eğitim paydaşlarryla (işverenter/yöneticiteı mes-
lekıaşlar, veliler, meslek kuruluşlarıve toplumla) ilişkiterde etik itketer; eğitim/okuI yönetici[eri, Ve-

[ilerve öğrencilerin ahtaki/etik sorumluklan; iş ve mestek hayatlnda etik d§l davranışlar; Türkiye'de

kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerte itgili etik düzenlemeler; okutda ve eğitimde etik dışı dav-

ranlşlaı etik ikilemleı sorunlar Ve çözüm yo[[arı; okulda ahlak/etik eğitimi Ve etik kurultar: ahlaki/

etik bir lider o[arak okuI müdürü ve öğretmen.
10

@ Topluma Hizmet Uygulamaları

Toptum, topluma hizrnet uygulamalarl Ve sosyal sorumlutuk kavramları; toplumsat ve küttürel de-

ğerleryönünden sosyal sorumluluk projeleri; günceltoplumsal sorunları belirleme; belirlenen lop-

lumsal sorunların çözümüne yönetik pğeler hazlrlama; bir€yselve grup olarak sosyat sorumluluk

proielerinde gönütlü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosya[ sorumlutuk projelerine

katıtma; panet, konferans, kongre, semporyum gibi bitimset elkintiklere izleyici, konuşmacı ya da

düzenteyici olarak katıtma; sosyalsorumlutuk proielerinin sonuçlannı değertendirme.

@ Dinleme Eğitimi

Dinteme eğitimiyte it9iti t€met bitgiter (temel kavramlar, tarihset süreç Vb.); dintemenin fizikseI Ve

zihinsel unsurlan; beltek ve özettikteri (klsa 5üreti betlek, uzun süreli be[[ek; anlsaI beltek, anlamsal

bettek ve iştemset bettek); dinteme ketime hazinesi ve söz vartığı itişkisi; dikkat; dinteme kusurları;

dinteme süreçteri; dinteme becerisinin getiştiritmesi, konuşmadaki prozodik özetlikleri (Vurgu, ton,

ezgi vb.) tanlma; dinleme ve izleme, beden diti özeltikterini antam[andlrma; dinteme becerisine yö_

nelak eğitim orlamtan; dinleme yöntem ve teknikteri; dinteme becerisini ölçme ve değerlendirme;

din[eme etkinlikleri tasarlama.



@ 0kuma Eğitimi

okuma eğatimiyle ilgiti temet bitgiter (teme1 kavramlar, tarihsel süreç Vb.); okumanln fizikset ve

zihinsel unsurları; bettek ve özettikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli beltek, anısal be[[ek, anlamsal

bellek ve işlemsel bettek); okuma kelime hazinesi ve söz varlığı itişkisi; dikkat; okuma kusurlan;

okuma süreçleri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesti ve sessiz akıcı okuma tek-
nikteri); metin türterine göre okuma, okuma becerisine yönelik eğitim ortamlan; okuma yöntem Ve

ıeknikleri; okuma becerisini ölçme Ve değerlendirme; okuma etkinıikleri tasartama.

@ Dilbilimi

Dalan muhtelif tanmlan, Dünya dilleri hakkında genel bigiler; 20. yy başlarına kadar doğu ve batı

geleneğinde dil çal§malanna ıarihset bir bakış (İtk Qğ'da dit çatışmatan, Orta Çağ da dit çatışma_
tarı); 20. yüzyıtda diI bilim kavramının ortaya ç|kışı; diI bilimin dalları ve çalışma a[an[an; Ferdinand

De saussure Ve Yapısalo dit bitim kuraml (cenevre Dil bitim okutu). Yapısalo antayşı benimsemiş

dil bilim okutlan; Prag Okutu, Fransız İştevsetciliği (Andre Maninet), Guslave Guitlame ve Psikome-
kanik, Kopenhag Oku[u ve Glosematik, Amerikan Yapısalc|hğı (Franz Boas, Edward Sapir, Leonard

Btoomfietd, Zettig Sabbetai Hanis), Noam Chomsky ve Üretken DönüşümseI Dit Bitgisi Kuramı, Dit

Bitim Kökenti Di[ Bi[gisi Kuramları. Kuramlann, teorik ve uygulamatı düzeyde dit öğretimiyte itişki-

[endirilrnesi.

VI. Yarıyrl

^

,,ü

@ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğilamde ötçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ötçme ve değerlendirmeyte itgili temel kav-

ramlar; ölçme araçlarının psikomelrik (geçertik, 9üvenirtik, kuttanışlılık) özellikleri; başan testleri

ge[iştirme ve uygulama; test sonuçıannın yorumlanması ve geri bildirim verme; test Ve madde pu-

anlannın anaIizi; değerlendirme ve not verme.

@ Türk Eğitim Sistemi ve okut Yönetimi

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yaPs|; Tüfk eğitim sistemini düzenleyen

temet yasalar; Mittl Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dlşl örgütü; Turk eğitim sisteminde

öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fıziki, teknotojik ve finansal kaynaklar;

Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal

bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işteri; eğitim ve öğretimte

itgiti iş[er; okul iştetmecitiğiyte itgiti işler; oku[, çevre, toplum ve aile itişkileri; Turk eğıtim sistemiVe

okutla i[giti güncel tartlşma ve yönelımler.

ü



@ Yazma Eğitimi

@ Konuşma Eğitimi

Konuşma eğitimiyıe itgiti temet bitgiter (temeIkavram[ar, tarihse[ süreç vb.), konuşmanın fizikselve
zihinseI unsur[arı; konuşma bellek-söz varlığı ilişkisi, eş zaman[ı (duyusaI bellek aracıtığıy[a) ve art

zaman[ı (anısalbetlek ancılığıyta) düşünme; beden dilive unsu[an; konuşmada prozodik özell!kterin
(vurgu, ton, ezgivb.) üretilmesi; konuşma türleri, sözlü an[at|m (tartlşmac/ikna edici, bilgitendirici,

estetik konuşma vb,) ve karşıtıktı konuşma; konuşma becerisine yönetik eğitim ortamları; konuşma
yöntem ve teknikleri; konuşma becerisini ölçme ve değerlendirme, konuşma etkin[ikleri tasarlama.

@ Metindilbilim

12
Metindilbilimin temel ilke ve kavramları (tümce, önerma, sözce; metin Ve metinseltik ötçütteri: üre-
tici/metin Ve alrcl merkezli), metin türü, söylem ve metin türü s|nnamalarl; metin türlerinin dilsel
görünümleri; anlatı söylemi, anlatı metinleri ve dilaktarımı; söz eylem kuramı.

VI]. Yarıyrl

@ Öğretmentik Uygulaması !

Alana özqü öğreıim yöntem Ve teknikteriyle ilgili göztemter yapma; alana öz9ü özel öğretim yöntem

ve tekniklerinin kuttanıLdığı bireysel ve grup[a mikro-öğretim uygutama[arl yapma; alana öz9ü et-

kinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlannı hazırlama, slnlfı yönetme, ölçme, değerlendirme

Ve yansltma yapma.

@ Özel Eğitim ve Kaynaşıırma

Özeleğitimle it9iti temel kavramlar; özet eğitimin itketeri ve tarihselgelişimi; özet eğitimte itgili ya-

saI düzentemeler; özel€ğitimde tanlVe değerlendirme; öğretimin bıreysetteştiritmesi; kaynaştlrma

ve destek özet eğitim hizmetleri; aitenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersiztik ve ye-

tenek gruplar]nln özettikleri; farktı gruptara yönetik eğitim yaklaşlmlarl Ve öğretim stratejileri; slnlf

yönetiminde etkiIi stratejiler ve davranış yönetimi.

Yazma eğitimiyle i[gi[i temet bi[giler (temel kavram[aı tarihsel süreç vb.), yazma becerisinin fiziksel
Ve zihinse{ süreçleri; yazma Ve bellek-söz Varllğ| ilişkisİ; yazıfu anlatımın aşamatarı, cüm[e/paragraf/
metin düzeyinde anlatım; metinsellik ötçütterinin (bağdaşıktık, tularlıhk vb,) oluşturu[ması; me-
tin türleri, yazlh anlatlm (tartlşmacı, ikna edici, bitgitendirici, estetik yazma Vb.); yazma yöntem ve
teknikleri; süreç temetli, planlı yazma modelleri; noktaLama ve yazım kura[[arının öğfetimi; yazma
becerisine yönelik eğitim ortamlan; yazma eğitiminde ölçme Ve değerlendirme; yazma etkinlikleri
tasaalama.



@ Dil Bilgisi öğretimi

DiI bi[9isinin temet kavramlan; Tiirkçenin ses, şeki[, anlam ve stiz dizimi yönünden temet özellikleri;
dil bitgisi öğretimi ve dit bitgisi öğretiminin amacı; Tiirkçe Dersi Öğreıim Programtannda dit bitgisi
öğretimi modelleri ve yaklaşımları (Davranlşg, Bilişsetve Yapılandırıcü açsından değerlendiritrne-
si; Tiirkçe Dersi Öğretim Programinda (l -8. Sınrflar) dit bitgisi kazanımtarı; dit bitgisi öğretiminde
konular (ses bilgisi, şekit bitgisi, anlam bi[gisi) ve öğretiminde izlenecek slra; yöntem ve teknikler,

etkinlik ömekleri; metin merkezti dit bilgisi öğretimi uygulamalan.

@ Tiyatro ve Drama Uygulamaları

Tiyatro alanlna ilişkin temel kavramlar; canlandırma ve canlandırma teknikleri; doğaçlama çlış_
malan; ıiyatro di[ine yönelik saptamaıar; dramaturji, yorumlama ve sahneleme; yaratıo drama kav-
ramının ve çahşmalann|n tanltl[ması; yaratlo drama çalşma[anndan Türkçe eğitiminde yarartanma
yo[[an; oyunlaştırma teknikleri ve 1iirkçe öğretimi; oyun kavramı; oyunun psikolojik temelleri ve
oyun-eğitim itişkisi.

VIII. Yarıy]l

@ Öğretmenlik Uygulaması 2

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikteriyle ilgili göztem yapma; alana öz9ü özel öğretim yön-

tem ve teknikterini kullanarak mikro-öğreıim uygu[amalan yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabi[me; derste ilgiti etkintik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfıyö-

netme, ö[çme, değertendirme ve yanstma yapma.

@ 0kullarda Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; getişimset rehberlik modelinin

felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimset RPD program|; temel hizmetleri/müda-
haleleri; slnıf rehbertiğinde öğrehenterin rotve işlevi; RPD hizmetteri kapsamında eğiseÇ mesleki,
kişiselve sosyat atanlarda kazandıntacak yetedikter; okut yöneticisi ve öğretmenlerte rehber öğret-

men ve psikolojik danışman arasındaki işbirtiği; sınıf RPD plan Ve programtarının hazırlanması ve

uygulanması.

@ Türkçenin Yabancı Di1 Olarak Ögretimi

nirkçenin yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve; yabancı dit öğretimi yaktaşım[an (İşlevsel dil

öğretimi yaktaşımı, eylem görev odaklı dit öğretimi yaktaşımı, getenekset yaktaşımlar). Avrupa Dil-

leri Orlak Çeçeve Programı metninin değerlendirilmesi, Ttirkçenin ana dili olarak öğretitmesiyte

yabancı diI olarak öğretilmesi arasndaki farklar; yabancı diI o[arak Türkçe öğretiminde eğitim or-

13
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tamları, yabancı diI olarak 1iirkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme; yabano dit otank 1iirkçe

öğfetiminde eıkintik getiştirme; Türkçenin yabancı dit otank öğretilrnesinde kullanıtan çeşitli ders

kitaplannın incelenmesa, Türkçenin yabano dit otarak öğretitınesinde kültürlerarasılık.

@ Dünya Edebiyatı

ilk örnekterinden günümüze dünya edebiyatı, dünya ktasikteri; edebiyat akımlan; Batı edebiyatının

(Rus, Alman, Fransız, ingitiz vb.) betti başlı yazarları/şairleri ve eserleri; Doğu edebiyatnın (Arap,

Fars, Hinl vb.) belli başl yazartary'şairleri ve eserteri; Dünya ktasikterinden yapılacak bir seçkinin,

çağdaş edebiyat çözümleme anlayştarı doğru[tusunda incelenmesi.
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MESLEK BİLCİSİ SEÇMELİ BERSL:Rİ

Açık ve Uzaklan Öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temet kavramtan ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişimi; 'Iiir-

kiye de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitjmde öğrenen ve rehber rotleri; uzaktan eğitimde
kullanllan teknoto.jiler; açık ve uzaktan eğatimin yönetimi; açlk Ve uzaktan öğrenmede slnıf yönetami

ve bileşen{eri; açık eğitam kaynaklan ve dünyadaki eğitimter; kitLesel açık çevrimiçi derster; kişisel-
teştiritmiş öğrenme ortamlan; açk ve uzaktan eğitimle itgiti soruntarve bunlann çözümü; öğretmen
yetiştirmede açk ve uzaktan eğitim uygulamalan; açlk ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma-
teryali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farktı öğrenme durumlan için öğretim strateiilerinin
beIirıenmesi; Uzaktan eğitimde araşİrma ve değerlendirme.

Çocuk Psikotojisi

Çocuk psikoıoiisinin temeı kavramtan, tarihçesi Ve yöntemleri; doğum örıcesi getişim; bebektik dö-
nemi gelişim alanlan ve özettikteri; itk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özetlakleri; son çocuktuk
dönemi getişim alanları ve özetlikleri; aile yapısl içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocuktuk
dönemi ı.ıyı-ım ve davranım problemteri; özelgereksinamteri otan çocuktar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksiktiğive hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanmı ve özellikleri; DEHB'nin temel belir-
titeri (dikkat eksiktiği, aşln harekettitik ve dürtüsellik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyal, duygusat

ve okuI başrısı yönünden etki[eri; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörteri; DEHB

tipleri; DEHB otan çocuklara yaktaşım biçimleri; DEHB otan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan

çocukların eğitimi; okut-aite işbirtiğinin sağlanması.

Eğitim Hukuku

l5

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramlan; yönetim hukukunun kaynaktan; yönetimde haktar

ve görevler; Çocuk Haklan Siizleşmesi ve insan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idarive yargsal

denetimi; liirk Eğitim sistemini kuran ve düzenleyen temel yasatar; eğitim paydaşlannın görev, hak

ve sorumlu[uktarı.

AntroPoloiinin konusu, temelkavramlan, tarihçesiVe yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temet

yaklaşımlar; antropotojik yönden eğitim Ve eğitim antropoloiisinin leme] kavramlan: Küttüı küt-

türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt küttüı karşt kütlüı ortak küttür vd.; eğitimin kü[türel temel-

teri ve iştevleri; kültürler arası farkhtaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı otarak oku[, okul

küttürteri Ve etnografileri; medya, kitte iıetişim araçları, popüter küttür ve eğitim; küreselleşme,

kültüreı etkiteşim, kültüretokuryazarhk ve eğitim; Türk küttür ve medeniyet tarihinde söztü ve yazılı

edebi eserlerde eğitim; Tiirk aile yapıslnda ebeveyn ve çocuklann rolleri.

@

Eğitim Antropolojisi
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Eğitim Taıihi

Antik dönemde (Eski Mls:l-, MezoPotamya, Anado[u, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygar[ıkların-
da) eğitim; orta Çağ ve Yeni Fğda Doğu, Batı ve istam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform,
Aydın[anma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğ]tim; islam kültür ve me-
deniyetinin Bat| medeniyeti ite ilişkiteri; mi(li/ulus devletterin doğması ve milli eğitim sistemlerinin
gelişmesi; post-modern toptum tan§matan ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişimler ve dönüşüm[er.

Eğiiimde Drama

Drama Ve yaratlo dramanın temelkavramlan (drama, yaratıcıhk, yaratrcl drama, oyun Ve tiyatro pe-

dagojisi, itetişim-etkileşim, rol oynama, doğaçtama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,
pandomim vb.); yaratrcl dramanln aşamalan, boyutlarl Ve öğel€ri; rol oynama Ve doğaçlama; yara-
tıcı dramanın tarihçesi; toplumsaI olaylar ve yaratrı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama
basamakları; eğitimde dramada yararlanıtabitecek kaynaktar; yaratn drama ders planının hazırlan-
ması ve uygutanmas; dramanın bireysel ve sosyaIgelişime katksı.

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Eğitimde formalprognm ve program d§ı etkintikler/ örtük program kavramları; örtük program[a

itgi[iyaklaşımtar; bitişselve duyuşsal alan öğrenmeleri ve öıtük program; bir ritüel yeri olarak okul;

okutda program dış| etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, küttürel, sportif Ve sanatsal et-

kinliklerin önemi ve yönetimi; değerter eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi

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

Eğiiimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyte ilgili lemel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program tür-
leri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihi, psikoto.iik ve ekonomik temelleri; program ge-

tiştirme ve öğretim programlannın özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programln temel
öğeteri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki itişkiler; hedeflerin sınıftandırılma-
sl Ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşlm[arı; eğitim ihtiyaçlarlnln belirlenmesi;
program getiştirme süreci Ve modelleri; eğitim programl tasarım yaklaşım[an; program değerlen-
dirme modelleri; program okur-yazartığı; öğretim programlarının getiştiritmesinde öğretmelerin
görev ve sorumlu[uktan; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygu[an-

mas|; dünyada Ve Türkiyede program gelişıirmede yeniyaklaşımlar ve yönelimler.

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okutlarda proje prog-

ramtan (TÜBİTAK, AB ve diğerteri); proje için konu seçimi; literatür taramasl; projede mantlksaI

çerçeve; projenin plantanması ve yönetimi; projede bitimset yöntemin uygulanmasl; proje raporu

hazlrtama Ve getiştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin ince-

lenmesi; proje sunumlan, poster Ve broşür tasarlama teknikleri.

§ğitimde Proje llazıılama



Eleştirel ve Analitik Düşünme

Hastanede yalan çocuklan yaş gruplanna göre gelişim özellikteri, itgive ihtiyaçtan, ruhsal durumla-
n; hastane Personeli, çocuk ve aile arasındaki etkiteşim; hastaneye hazırlayrcl eğitim, teşhis, tedavi
ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocıklara yönetik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,
hik6yevb. etkinlik planıhazırtama ve uygulama; hastane okutlan i[e ölümcüthastaiğı olan çocuklar,
aileleri ve personel arasındaki etkiteşim.

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayn eğitim: tanmı, içeriği ve önemi; kaPsayq eğitimin
hukuki dayanakları; utusal ve ulustararası mevzuat; kapsayn eğitimde yaklaşm ve standartlar;
kapsaycı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayrcı öğretim programı ve materyalleri; kapsaycı eğitimde
tutum ve değerler; kapsaycı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planl hazırlama; kapsayrı
eğitim uygulamaları: öğrencileri fark[ılaşhran özeltikleı etki[i itetişim, kuttanıtan dil, psiko_sosyat
destek, öğretimi farkhlaştlrma ve örnekler, yöntemler ve teknikleı öğretimi planlama, ders mater-
yatlerinde kapsayrcılık ve kapsayıcı etkintiklerin seçimi; ders lasartama uygulamalan.

Karakter ve Değer Eğitimi

Kavramsal çeçeve: Kankter, kişitikışhsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi
ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aite, çevre ve okul; değerlerin tanımıve sınıflandınlması;

değerterin kaynaklan ve bireysel, loplumsat, küttüret, dini, ahıaki temelıeri; karakter Ve değer eğitimi
yaktaşım ve uygulamalan; karakter ve değer egiliminde küttürterarası farklılaşma ve birtikte yaşama
küttürü; eğiıim fetsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde

öğretim yöntemleri ve teknikleri; modem ve çok küttürtü toplumlarda değeder krizi ve eğitim; insa-
ni-küllürel kaıkmma sürecinde değ€r eğitimi; liirk eğitim Ve kültür tarihinden değer eğitimiyte itgiti

ömekteı Tiirkiye'de değerter eğitimi uygulamalan ve araşlırmalan; karakler ve değer eğitiminde rot

modet otank öğretmen.

Karşılaştırmah Eğitim

Karşıtaşırmatı eğitimin tanımı, kapsamı, ıarihçesi; karşıtaşırmatı eğitimde yöntem Ve araştlrma;
farkt ülketerin eğitim sistemlerinin yapı, işteyiş, okul kademeleri, insan kaynaklan, eğitimin finans-
manl, eğiıimde özelleşme, eğitimde potitika oluşturma, p(anlama ve uygulama yönlerinden kar-

şllaştntİnasl; farklı ütketerde eğitimde cinsiyet, sosyaI adaıet ve eşittik; farklı ütkelerde eğitimde
reform ve yenileşme girişimle.i; farkt ülkelerde öğretmen ve eğitirrı/okut yöneticisi yetiştirme sis-
temleri; eğitimde küreselteşme ve uluslararasılaşma; eğitimte ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar

,

7l
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ve kuru[uş[ar-

Temel kavramlar ve tanlmlar; düşünme organı otarak beyin, düşünme biçimteri ve düşünmenin
gruplandınlması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemti düşünme ve özellikteri; istemti düşün-
menin yönıemtera; eleştiret ve analitik düşünme; eleştiret ve analitik düşünmenin temet özetlikleri
ve kriterleri, eteştirel Ve anaıitik düşünmenin aşamalan; eleştirel ve anatitik düşünmeyi etkiteyen
faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsaml; eleştireI ve anatitik okuma; eleştiret ve analitik
din[eme; eleştirel ve analitik yazma.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Kapsayıcı Eğitim
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Mikro Öğretim

Etkiti öğretim ve öğrenmeyle itgiti temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesteki yetertik, tu-
tum, rotve davranış[arı; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararlarıve sı-
nııtı[ıklan; konuya uygun aktif öğrenme etkintikleri hazırtama; sınıfta örnek ders anlatma uygula-
ma[an; ders sunum[annın videoya kaydedi[mesi; kayıttardan yarartanarak dersin değertendiritmesa;
hazırlanan etkinlikterin ve ders anlaılmlannln geliştirilmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanlml ve özeltikleri, müzelerde sergi[eme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü-
zecitiğinin gelişimi; dünyada müzecitiğin ıarihine genel bir bakş; müze, sanat, kültür Ve uygarılk
itişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere
sahip çıkma; Oünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecitik.

Okul Dışı Oğrenme Ortamları

okuIdış eğitim ve öğrenme kavramtarı; okuI dlşı öğrenmenin kapsamıve önemi; okutdışı ortam-
tarda öğreıim; okut dışı öğrenme ortamlanna uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanh öğ_

renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim maleryalıeri; okul dışı öğrenme ortamlan (müzeter, bilim
merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuru[uş[arı, mitliparklar,
bitim şentikteri, bitim kamptarı, doğal ortamlar Vb.); okul dışı öğrenme alan Ve ortamlarınln gelişti-

rilmesi; okuI d§ı öğrenme etkinliklerinin plantanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçtüğünün tanımı, özettikteri ve sınıflandlrılması: Eğitset, psikotojik, tlbbi etmenler; yay-

gınlık ve görülme sıktığı; öğrenme güçlüğünün nedenteri; erken müdaha[e; müdahaleye tepki mo-

deIi; tarama/tanl[ama: tlbbi, 9eIişimset ve eğitsel taramrtanılama; akademik ve akademik o[mayan

özellikler; ekip ve işbir(iği; eğitim-öğretim ortam[an; bitimset dayanağı otan uygulamalar; okuma,
yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan beceri[eri destekleme,

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Bireyse[[eştirme kavramıve eğitimdeki önemi; bireyselteştirme için yapıtması gerekenler: müfreda-

ta dayatldeğerıendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağmlı ölçmearacı hazırtama, değerlendirmede

tıytılması gereken kural[ar; uzun dönemLive ksa dönemliöğretim amaçlarıbelirleme; kaynaştırma/

bütünleştirme için sınıf ve okutlarda yapılabilecek düzen[eme[er; öğretimi uyartama; kaynaştlrma/

bütünleştirme 5İnflannda bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

Sürdürülebitir Kalkınma ve Eğitim

5ürdürütebitirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyaI bitimler ve fen bilimteri yönünden 5ürdürüte-

bilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürütebilirtik; eğitim ve sürdürülebitirtik; insantığın ge-

[eceği ve sürdürülebitirtik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çvre



sorunlan ve sürdürütebilirtik; doğayta uyum içerinde sürdürülebitir toplum; nüfus, ekonomik sis-
tem ve doğal çevre; teknolojik getişmeler, tüketim alşkanlıklan ve çevre; sosyalsorumlu[uk çalış-
malan, somut ve somut olİnayan kültürel miras yönünden sürdürütebilirlik; insan-doğa itişkiterinin

sürdürütebitirtik ekseninde yeniden düşünülmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle itişki[i kavramlar (sürekti eğitim, hatk eği-

timi, yaygln eğitim, mesleki eğitim vd.); 'l'i.irkiye de yeıişkin eğitiminin tarihsel gelaşimi; yetişkin eği-

timiyte it9itiyaktaşım ve mode[[e1 yetişkinler ve öğrenme; hayat bow öğrenmenin amacı, kapsamı

ve tarihsel gelişim; İırk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalan.
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GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

Bağımlılık ve 3ağımlılıkla Mücadele

Temel kavramlar ve tanlmlar; bağımhhk türteri (madde bağımlıhğl, teknotoii bağlmtıtığı vb.); bağım_
tılığın nedenleri; kişiyi madde bağımtıtığı sürecine hazırtayan ai[e, akran grubu ve toplumsat bağtam-

da risk etmenleri; bağımtı çocuk, ergen Ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımtltkta sosyat hiz-
metin rolü; bağımlılık ite ilgiti modetter; bağımlılığı önteme çaba§; bağmhllğ|n sonuçlan; bağmhllk
ile mücadelede ulusal Politika ve stratejiyöntemıeri; yeniden uwm süreci.

Beslenme ve Sağlık

Doğal ve sağlıktı beslenme; obezite i[e mücadele; gıda katkı maddeleri; sağtıklı yaşam ve egzersiz;
büyüme ve getişme; sağtıktı cinsel yaşam; bağımtıtıkta mücadele (tütün, atkot, madde bağımlılığı
vb.); trafik, afet ve itkyardım.

Bilim Tarihi ve Felsefesi

20

Bitim, fetsefe, bitimsğt yöntem;Antik Yunan, ortaçağ AvruPasl, skolastak fetsefe ve bitim; lslam küt-

tür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopolamya da bi[im; Rönğsans Avrupag'nda bilim ve felsefe;

aydınlanma çağında bitim ve felsefe; bilimlerin sınıff.andıntması; bitim, bitimcitik oitimizm), ideotoji,

etik Ve din aıişkiteri; bilim Ve paradigmatar; Viyana ve Frankfurt düşünce oku[lan; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıttarda bitim eleştirileri.

Bilim ve Araştırma Etiği

Bitim, bitimin doğası,gelişimive bilimsel araşhrma;etik kavramı ve etik teoriteri; araştlrma ve yayln

etiği; araştlrma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihtalleri; yazarhk ve teline ilgili etik sorunlar;

taraflı yayn, editörlük, hakemtik Ve etik; yayln etiği ve yay|n sürecinde etik dışı davranşlar; araş-
lırma ve yayın etiğiyle itgiti yasat merrzuat ve kurut[ar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yotlar; sık
görülen araşİrma, yayın etiği ihtaltefiVe bunıan önlemeye dönük yöntemler,

Ekonomi ve Girişimcilik

Ekonomi bi[iminin temel kavramları ve ekonomik sistem[er; işletme Ve işletme yönetiminin temel

kavram[an; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapsı; iştetmelerde yönelam süreçleri ve iş[ev-

leri; insan kaynakları ve diğer kaynaklann yönetimi; girişimcive girişimci[ik kavramtan, girişlmcilik-

te başan faktörleri; girişimcitik küttürü, 9irişimci[ik süreci ve girişimcitik türteri; kariyer planlama,

özgün fikirleı sıra dışl örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; slnai Mütkiyet Kanunu; küçük Ve

orta boyutlu iştetmeter; küçük işletmelerde yönetim süreçterive işlevleri; iş fikri geliştirme, yenitik

ve inovasyon, iş planı yapma, iş ptanının öğeleri, yaz(ması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda

girişimciLikte iLgiti bir proje hazırtama.
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Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk sanattarryta itgiti terim ve kavramlar; gelenekselTürk sanatlann|n önemi; birey,
toplum ve ülke ekonomisine katkılarl; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi getişimi (Huntar, Gök-
türkler, Uygurlar, Selçuklular, Beytikler ve osmanlı Dönemi); Ahitik ve Lonca Teşkitaİ; Cumhuri-
yet dönemiTürk sanattarıyta ilgiti kurum ve kurutuşlar; gelenekelsanatlann hammadde ve yapım
tekniklerine göre sınıff,andırılması; geleneksel dokuma (halı-kitim, kumaş vb.), baskı, ör9ü, keçe,
cam (Vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatlan; metal (demir, baklr, gümüş Ve altn vb.) sanatlarl; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanallan; çini-seramik ve taş iştemeciliği sanatlan; geleneksel
Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazadanması.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

insan ilişkiteri ve iletişim

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınnandınlması; insanlar arası itişkilerte itgiti kuramsal yaklaşım-
lar (psikanatitik, bağtanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerte ilgili kuramsal yaktaşımlar (sos-

yat, psikotojik, bitişset kuram[ar); gelişimsel süreç olarak kişiterarası itişkiter (bebektik ve çocuktuk
dönemleri, ergenlik Ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörter; cinsiyet,
cinsiyet rollerive kişilerarası ilişki[er; kişi[erarası itişkilerde kendini uyarlama ve kendiniaçma; i[e-

tişim Ve iletişim haıalan; etkili ileıişim becerileri; kişi[erarasl problemler, çat§ma Ve çatlşma çözüm
yaktaşımtan; kültürler arası farklıtaşma yönünden insan ilişkileri.

Kaıiyer Planlama ve Gelişlirme

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin o[!ş-
turu[ması; kariyer planlama modeti, itgili öğretmenlik alantannda kariyer seçenekleri; özgeçmiş

hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, cv format Ve ömekteri, cV hazlrlamada dikkat edilecek noktatar;

kapak yazıları, tanrtlm mektuPlan, iş görüşmesi, amaçlan, yöntem ve türleri, 9örüşmeye hazırlık

ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücul dili-bedenset

işaret[er.

Kültür ve Di[

oit Ve küttürte itgiti temet kavramlar; küttürün kaynaktarı ve öğeleri; sözlü ve yazl[ küttür; maddi

Ve manevi kü[tür; bireysel Ve toPtumsal aqlardan küttür; birteştirici ve aynştlrEl olarak küttür; kül-
türlenme, küttürteşme, kültürel yaylma ve uyum; bilişset, sembotik, yapısal-işlevsel yaktaşımlar

açısından kü[tür; semboller sistemi olarak dit; bireysel açıdan dil ve diI edinimi; di[in insan bi[incine

etkisi; kültür, dit, bi[iş ve realite arasındaki itişki; dilin bitgiyi Ve küttürü taşıma, toplumsat ilişki ve

iletişim kurma işlevi; dit ve kültürün gelişimi ve aklarlmı; ulusalkimtik ve dit; küttür ve ditdeki değiş-
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insan haktan kavraml ve tarihi getişimi; insan haklannln ıürleri; demokrasi anlayştarı, itketeri, yak-
laşımlan ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokralik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan
hakk otarak eğitim; okulöncesl eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokuI eğitim programı ve demokrasi
eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okuI
ve slnf orıaml.
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melerin danamikleri; küttür ve dildeki değişmeterin karşıtıktı etkileşimi tartışma[an; mitti küttürler;
küreselleşme, çok dittilik ve çok küttürtütük.

Mesleki İngilizce

Temelİngilizce okuma-yazma_dinleme beceriteri; çocuk gelişimi ve evreteri ile itgiti temel kavram-
tar; temel eğitim ve ortaöğretimte itgili temel kavramlar; eğitim bilimteri ite ilgili temet kavram-
[ar; öğlenci-€beveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikti metinteri dinleme ve
anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmalan vd.); profesyonel gelişim amaçtl sözet
beceriler (kelime bitgisi, katıplarvd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırtama, cv otuştur-
ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçlan kullanarak
yazlt metinleri okuma vb.); itgiti öğretmentik alanında çeviriçlışmatarı.

sanat ve Estetik

sanat, güzeı sanatlar, zanaat ve kü[tür; sanat Ve eğitim; sanat, yaratrclLk ve sanat eseri; sanat feı-
sefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eteştirisi; sanat tarihi, moderntik öncesi, modern
ve Post-modem dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat Ve gündetik hayat; Türk-is-
lam sanatl-estetiği ve sanal eserleri; toPlumsal değişme sürecinde sanat Ve zanaatçnln konumu;
Türkiye de sanatın gelişimi; 9ünümüzde sanat anlay§ları; medeniyet inşas| Ve sanaı; sanat, estetik
ve ah[ak.

Tfirk Halk Oyunları

Folklorun tanımı; ritim ve a[gılama çalışmalan, oyun Ve halk oyunu- figür çal§maları; hatk oyunla-
rında yöresel farklıüklar figür çatışmalan, yöresel figürleı bar türü yöresel figür öğrenme, hatay ve

kaşk türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöreset figür öğrenme, zeyb€k türü yö-

reselfi9ür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavn ve oynanış şekitleri hakkında çaişmatar; halk oyun-

lannın sahnelenmesi, sahneleme tür{eri vefarkL[ık[an

Türk İşaret Diti

lşaret ditiyte itgi[i ıemet kavramtar; Türk aşaret diti, tarihi ve özeltikteri; Türk işaret dilinde harfler;

ses bilgisa; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışık[ık; ses bilgisi açsından el alfabesi; işret ditinde

şekil bitgisi, işaretin yaPltan§lVe biçimtenişi; sözcük sınıfları ve zamir[er; işaret dilinde söz dizimi;

sözcük dizitişi, cümle türteri;5oru cümleteri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam

türteri, deyimter;Türk işaret diti ite karşılık[ı konuşma.

Türk Musikisi

orta Asya Ve Anadoıu'da yaşayan Türk toptuluktarlna ait müzik unsurtan, Türk mitolojisi (insan,

yaradlllş, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Hatk Müziği repertuanndaki mitolojik unsurlar, Türk
Devlet ve Topluluklannda var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Hatk Müziği Ve Türk 5anat

Musikisinin getişimi; müzikle itgiti farktı getenek ve üsluplartn karşhktl etki[eşimi; ça[9llar, besteci-

[er, icracı[arıve örnek eserleri i[e birlikte incetenmesi.

§



Türk Sanatı Tarihi

Hun sanatİndan, Göktürk, Uygur, Karahan[ı, Gazneti, Büyük Selçuklu, Anadolu Setçuktu, Beytikter

ve Osmanlı dönemine kadar sanal üstupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri

karşılaştırmalı otarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatindan başlayarak günümüz Türk sanat

eserleri Ve sanatçlan.
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@ ALAN EĞlTiMi seçusı-i DERSLER

Antam Bilimi

Anlam Biliminin tarihi, dit bitim içerisindeki yerive antam bilimiyte itgili anahtar kavramların açık-
lanması, T[irk dilinin antam hususiyetleri (sözcük düzeyinde, cümle düzeyinde); anlam çerçevesi,
anlam olaylan; durgun anlam bi[im, ketime, kavram, antam, kapsam; eş anlamhtk, zt anlamllllk, eş
adtıtık; çok anlamlıtlk; gelişmeti anlam bitim, antam değişmesi, anlam genişlemesi, anlam daralma-
5f deyim aktarmasl, ad aktarması ve benzeri söz sanatlart.

Di1 Edinimi

Çocukta dit edinimi süreci, ana dilinin sesterini edinme, ketime türlerinin edinimi, zaman kavramı,

zaman kullanımı, tümce, olumsuzluk edinimi, evet-hay|r sorulan, diğer yapdar.

Eteştirel 0kuma

Eleşıireldüşünme tanımıve kapsamı, eıeştireldüşünme stratejileri; okuma ve anlama; okumayak-
ıagmıan; metin türlerini Ve relorik özellikıerina tanma, akı yürütme stratejiıerini belirleme, uygu-

lama çalışmaları.

İki Diııi Tiirk Çocuktanna Tiİrkçe Öğretimi

iık okuma Yazma Öğretimi

liirkiye'de ilk okuma yazma öğretiminin geçmişi; itk okuma yazma öğretim yöntemteri (Atfabe yön-

temi, hece yöntemi, öykü-cümle yöntemi vb.); Ses Temelli cümte Yöntemi, uygulama aşama[an;

alternatif uygu[ama[ar; ortaokut düzeyinde okuma yazma sorunlan ve ileri sınıflarda okuma yazma

öğretimi.

Keıime Öğretimi

Söz vartığı unsurtarı (ketime hazinesi/temel kelimeteı deyimleı atasözteri, ikilemeleç terim[er, ka-

[ıp[aşmış söz[er), allcı Ve üretici söz vartğl; kelime slkt|ğ| Ve yayg|ntlğl; ketime öğrenme stratejileri;

ketime öğrelim teknikteri.

i
{

24

Yurt dş|na Tiirk göçü, göçün eıkileri, sonuçlan; yurt d§ndaki nirk çocuklannln eğitim durumları;
yurt dlşlnda ana dil eğitiminin yasal dayanaklan ve yurl dışında 1'iirkçe ve Tiirk kültürü dersleri; iki

dittitik, çok dillilik ve türteri; iki dittitere 'li]rkçe öğretiminde kuram, yöntem Ve teknikter; Tiirkçe

ve llirk kültürü dersi öğretim programtarı; 1'iirkçe ve llirk kültürü dersi için etkinlik ve materyal

tasanml.



Medya Okuryazarlığı

Medya ve medya okuryazarlığı kavram alanı, bilgi toptumu ve medya okuryazarLğ!; medya araçları,
(televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medya Vb.); eleştirelokuma, eleştirel dinleme ve izleme;
mesajların değerlendirilrnesi ve çözümlenmesi; TV reklamları, gazete haberleri, W programtarı,

web içerikleri vb. medya ürünLerinin incetenmesi.

Ses Eğitimi ve Diksiyon

//<

»,

Doğru nefes ve ses al§tırmatan; Türkçenin fonetik yapısı ve kura[{arı; 'liirkiye Türkçesine özgü ton-
tama, Vurgu Ve diğer bürün özetlikleri; artikü{asyon kura[[arı çe4evesinde anlaı|m teknikleri ve üs-
[up üzerine alştırma[ar; sözsüz iletişim (beden diti), kişiset imaj ve resmi ve sosyalprolokol kurat-
larına göre sunum yapma ve toplu[uk karşısında konuşma aLştırmalan.

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Eğitimde kultanltan ö[çme araçtan Ve özettikleri; geleneksel yaktaşım[ara dayatıaraçlar: Yazdı sınav-
[aç kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi ıestler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli test[er, sözlü
yoklamatar; öğrenciyi çok yönlü tanmaya dönük araçlar: Göztem, görüşme, performans değer-
tendirme, öğrenci ürün dosyag, araştlrma kağltlan, araştlrma projeleri, akran değerlendirmesi, öz
değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başansının değerlendiritmesinde dikkat edilecek hususlar;
öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not Verme,

Tiirkçe Ders Kitabı |ncelemesi

Ders kitabmda olması gereken fizikset, eğitsel, görsel tasanm ve dil antatlm özetlikteri Ve standart-
lar; ders kitaptarının içeriklerinin programa uygun[uğu; mevcut ders kitaplanndan bazlarınln içerik,

dit, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicitik, anlam[ı öğrenmeye katkı, öğrelimde kultanım

kolaylığı vb. açıtardan incelenmesi.

Türkçe Öğretimi Tarihi

Dil aileleri, Altay dilteri teorisi, Türkçenin dünya ditteri sınıftamasındaki yeri; liirk dilinin tarihi dö-

nemteri ve kaynaklan; tarihsel süreçte Rirkçe öğreıimi; 'liirkçenin tarihi kaynaklannda Türkçe öğ-
retimine ilişkin butgu[ar.

Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı

Atana ö29ü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçtan; alanın öğretimin-

de kuttanllacak materyatlerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; maıeryat ihtiyaçlarının betirlenmesi; iki

ve üç boyuttu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamtar; VCD, DVD, MP3

ve MP4 dosyalan vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik

sınıf içi uygulama[arın değertendirilmesi.
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Tiirkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

Di[ becerili öğretiminde farklı yaş 9ruplan ve diI düzeyleri için kullanılan s|nav türleri ve ölçme yön-
temleri; diI becerilerina ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilketer; okuma, yazma, dinleme, ko-
nuşma, kelime bilgisive daı bi[9isi seviyeıerinin ö[çülmesinde kullanllan soru türleri; slnav hazlrlama
teknikleri Ve değerlendirme ölçütteri; çeşitti soru ömeklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme

çahşma[an.

yaratıcı yazma

Yaratıcılık kavramı, yaratlclllğın tanımlan; yaratrcıtık beyin ilişkisi, yarat|c| bireyin özellik[eri; yaratn

düşünce, yaratıcı düşünce aşama[an, yaratıcı düşünce düzeyleri; yarat|c| yazma, yara|lcl yazma ve

edebi tüfter; yaratg yazmay geliştirebilecek etkinlikler, yaratıcı yazma etkin[iklerinin süreç ve ürün

olarak değerlendirilmesi.
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