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(Ders İçerikJeri)

I.YARrrIL
Eğitim Bilimine Giriş (2-0-?}

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer biiimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal,
hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel geiişimi, 2l.yüzyılda
eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin
yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri,
öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Gelişim Psikolojisi (2-ü-2)

Celişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve
ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve
bunlarla baş etme,volları.

Program Geliştirme ve Öğretim Q-a-D
Tenıel kavrımlar, eğİıİmde program gelİştİrmenİn kuramsal temellerİ (tarİhİ, felsefi, psikolojik ve
topIumsal tenıeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program gelişıirme süreci (planlama,
ıasarı haz ı ri ama, deneme-değerlend irme, programa sürekl i l ik kazandırma).

Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı ça!ışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması
(üniıelendirilmiş yılIık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve ıeknikleri,
bunlaı,ın u;-gulanıa iie itişkitendirilmesi, eğltim ve öğretimde yeni yöne!imıer (eıkin öğrenme,

çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşambo.vu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin,
n itğ l iği n i ari; ırnı.da öğretmen i n görev ve sorum lu l ukl arı.

ÖzelÖğretimYöntemteri (3-2-4)

Alana özgü tenıel kavramlar ve bu kavranıların alan öğretimiyle İlişkisi, alanının başta Anayasa ve
\1ilIi Egiıim Temel ya§ası oImak üzers yasal day,anakları, alan öğretiminin genel amaçları,
kullanıian yöntem, teknik, araç-gereç ye materyal!er, İlgili Öğretirn Programının incelenmesi
(arnaç. kazanırn, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin
iıicelenrnesi ve değerlendirilmesi,

OkulDenevimi (1-4-3)

Ögı,eıınenin ve bir öğı,encinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğreimenin bir dersi işierken dersi
nasıl düzeniediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl
ulgu!aCıüını, deı-st* ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü
için öğı,eııııenin neler,v,aptığını, öğretmenin dersi nasıl biıirdiğinİ ve öğrenci çalışmalarını nasıl
değeriendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve
okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yaniıtan
po rtİo l},c haz ı rlarna.

Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
kavram[ar, ö[çme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirIik, geçerlik, kullanışlılık),
eğitimde kullanılan öiçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara daya!ı olan araçlar §azılı
sınav!ar, kısa yanıtlı §ınavlar, doğru-yanlış tipi testier, çoktarı seçmeli testler,
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eşl:şıiı,ıııeli testler, sözlü yoklarnalar, ödevler), öğrenciyi çok,vönlü tanımaya dönük araçlar
(gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, arıştırma kağıtları, araştırma
Projeleri, akran değerlendirme, özdeğeriendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde
yapılan temel istatistiksel işlen,ıter, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not vermğ, alanı ile ilgili
ölçme araıı gelişıirme.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavrarnlar, sınıf içI iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin t]anımı,
sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikieri, sınıf ortamını
etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenleı, sınıf yönetimi mcCe!leri, sınıfta kurallar geliştirme ve
uvguleı'n3, sınıfı f'iziksel olarak düzenlerte, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta
za!-nanın y'önetimi, sınıl organizasvonıı, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma
(örnekler ve öııeri ler),

ILYARryIL

Öğretinı Tekıotojileri ve }iıteryal Tısarımı (2-2-3)

Ögretirn Teknolojisi ile ilgili kavranılar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim
teknolc5iierinin öğretim sürecİndeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji iiıtiyaçİarının
beiirlenmesi, u},gun teknoloji planlıınasının yıpılması ve,vürülülmesi, öğretim teknolojileri yoluyia
iki ve üÇ bo,vutlu maıcrya!ler gelişıirme, öğreıim gereçlerinin geliştirilrnesi (çalışma yaprakları,
etkinlik tasırlama, tepegöz saydamları, sla,vtlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bİlgisayar
ıeınelli gereçler), eğitim yazılımlarının ince!enmesi, çeşiıli niıe iikteki öğretim gereçleıiniı
CeğerlenCiıilnıesi, intei,ııct ve uzak|an eğiıim. gcirsel tasarını ilkeleıi, öğretim nıattryalleıinin
eıkinlik d'.ıri:ıııı-ına i!işkin araşt::,rnalar. Tlrki;-e'de yt dünvaCa öğreı;rn teknoiojilerinin kuiiaıın

ÖğretııenlikLiı,gutamısı (2-6-5)

İ{er heiıa bir günlük plan hazırlıma, ııı,gulaına okulunda hazırlanan planı u,r.-gılama, uygularn3,n:n
okuidaki öğrctmen, öğreıirn elenanı !,e ul,gulamı öğıcncisi taıaiııden değerlendiriimes!,
C*ierIenC;rnıeler Coğrulıusunda ciüzelıınenin },,apılnıası ve iekrar u;-gulama

;"ap ı l nıas ı, u1 ıu lama çal ışma ların ı yans ıtan poıtFo lyo hazırlarna.
Seçnreli Ders (Genel Kültür) (2-0-2)

Fen Edcl:,i];at Fakülıeıi bünyesinCt açık olan dersler arasından secilec*ktir.

Rehberlik /?-n-?\
TemeI kavramlar, öğrenci kişitik hizmetieri, psikolojik canışnı ve rehberligın uu'-ı.,il,İ'.ıı.,.
iÇerisinCeki veı'i, rehberliğin itkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehbertiğin 

-çeşiıleri, 
servisler

(hizmeıieı'), teknikler, örgüi ve personei. alan<iaki yeni gelişmc!eı, öğrenciy.i ,u.r,*. ıeiinikleri,
rehber-öğrcıııen işbirliği, öğretınenin yıpıcağı r*hberiik görtvleri.

Ögrenme Ögretıne Kuram ve Yaklaşımtarı (2-0-2)
Tenıe i kıvranılar (kuram, ilk*, yasa, 1,öntem, teknik, s traieji, taktik, sıil, biçem, model ve
v tl^ laşırı), öğrenme kurımları, öğretnıe kurarnları, aç ıkia,vıcı ye kuralcı öğretim kuramları, a|andi
çalışan kuranıcılar, yöntemden stratejiy,e geçiş, öğre nme stratejileri, öğrenme stratejiler iyle ilgiii
sınıflamalar, öğretim stratej ileri, öğretim stratejilc. ;j .*,:-;;; ",,;.iı;:ala;, siil-§tra teji etkileşimi,
öğrenrıe öğıebne stillerİ ve stİ[ odaklı öğretim tasarımı, erkİn öğretİm hiznıetini sağ!anıada

Ğİniı.!_
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kuilanılabiIecek stratej i ömekleri, öğrenrne, proje
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tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb, yaklaşımlar ve bu

f u1.laş,mTara day,alı örnek uy gulamalar,

Alın Eğitiminde Araştırma Projesi (2-2,3)

özel Alanda seçilen bir konuda bilimse' araştırma projesi hazırlama, veri toplan"ıa' verileri analiz

ğtme, değğrlenji,me, raporlaştırma ve projeyi surrma,

-flı tr(ı

t

t

ii
a,

AsLı çİmİnİrt

. i_. ..:T.i] ı._:.,.*.j:;;:i..l-, ,


