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I. Yarıy!

@ Eğitime Giriş

Eğitim ve öğrelam[e itgiti temel kavrarnlar; eğilimin ameçtan ve iştevteri; eğitimin diğer alanlarta ve

bitimterle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyat, küttüret, tarihi, politik, ekonomik, felsefive psikolojik te-

metteri; eğilim bilimlerinde yöntem; bir eğitim Ve öğrenme ortamı otarak okut ve slnlf; öğretmenlik

mesleği ve öğretmen yeliştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yı.izyıtda eğitimte itgili yönelimter.

@ Eğitim Sosyolojisi

Sosyotojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosya{ otgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön-

cüleri (ibn-i Haldun, A. comte, K. Marx, E. Durkheim, M. weber Vd.) Ve eğitim görüşleri; temet

sosyolojik teoriler (iştevselcilik, yaplsatcıtık, semboIik etkileşimci(ik, çatışma kuraml, eleştiret teori,

fenomenoloji ve elnometodoloji) açısından eğitim; ıoplumsat süreçter (sosyatleşme, sosyal taba-

kataşma, sosyal harekettitik, sosyat değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekono-
mi. siyaset) Ve eğatim; llirkiye de sosyotojinin ve eğitam sosyolojisinin getişimi Eiya Gökalp. ismait

Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Tuüan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kü(türet, ahtaki bir

sistem ve topluluk otarak okut.

@ Atatürk itketeri ve inkıtap Tarihi l

Osmanh Devleti'nin yıkıtışını hazırlayan iç ve dş sebepler; XlX. Yüryılda Osman[ı Deüeti'nde yenitik

hareketteri: osmanlı Devleti'nin son döııemindeki fikir akımtan; )u. Yüzylün başında Osmanlı Dev-

leti'nin siyasi ve askeri durumu; l. Dünya savaşı ve Ermeni mesetesi; Anadolu'nun işgali \re tepkiler:

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri; kongreter dönemi ve leşkitatlanma; son

Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açı[ışı ve Misakı Mittinin kabulü; Milti Mücadele'ye hazırtık ve bu ha-

zırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açüşı ve faaliyetleri; Sevr Anttaşmas|; Güney ve Doğu

cephelerindeki mücadeteter; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taaruzu ve Bat cephesindeki savaş-

lar, Mudanya Mütarekesi'nin imzatanması, Lozan Konferansinın toptanma§ ve Banş Ant[aşmasinın

imzaianmasl.

@ Yabancı Di[ 1

Şimdiki zaman; geniş zamani bu zamantarda sözel, okuma, yaıma re dinteme becerileri: sözet

becerileı (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilrne, kişisel bit9itere yönelik

soru ve cevap kalıplan); okuma becerileri (tokantada, olobüs-tren vb. utaşım araçlannda, aiş-veriş

3 x
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yerlerinde liste/eıiket okuma, soru sorma Vb.); yazma becerileri (klsa mesajyazma, poster içeriği
yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yo( tarifi, yerlkişi tarifi vb.).

@ Türk Diti 1

Yazı di[i ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazltlVe sözlü antatümln özellikleri; paragraf oluşturma Ve

paragraftürleri (9iriş,9elişme, sonuç paragraflarD; düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartlşma,
öyküteme, betimLemel tanlmlama, örnektendirme, tanlk gösterme, karşlLaştürma vb. uygulamata-
rı); metin yapEı (metnin yapısat özeltikteri, giriş-gelişme-sonuç bötümteri); metinsellik özeltikleri
(bağlaşlktık, tutar!tlk; amaçhlık, kabut editebitirlik, durumsa{t&, bitgise{tik, metinleraraslltk); metin
yazma (taslak o[uşturma, yazma, düze(tme ve paytaşma); bitgi[endirici-açlklaycı metln yazma; öy-
küleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacıve ikna edici melin yazma.

@ Bitişim Teknotojileri

Bilişim teknolojiteri ve bitgi-işlemset düşünme; problem çözme kavramlarıve yaktaşımları; atgo-

ritma ve aklş şemalan; bitgisayar sistemlerii yaallm ve donanımla ilgiti temet kavramlar; işletim

sistemlerinin temelteri, 9üncet iştetim sistemteri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü

parti yazltlm[ar); kelime iştem programtani hesaplama/tablo/grafik program[arı; sunu programtarı;

masaüstü yayncltlk; Veri tabanlyönetim sistemleri; web tasanml; eğitimde intemet kullanlml; ile-

tişim Ve işbirtiği teknolojileri; 9üVen[i internet ku[[anlml; ba(işim etiği Ve teti' haklan; bilgisayar ve

internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkiIeri.

@
Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazllar gibi özgün okuma paçalan kullanılarak farktı bakış

açlannl kavrama; tümceler arası bağtantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve

cümleter arası anlamsal ipuçlannı kullanabitme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandınlması;

ders içi ve ders dışı okuma alışkanhğının kazandınlması; bi[ginin senteztenmesi, analizi ve değerten-

dirilrnesi temeline dayanan eteştiret düşünme becerilerinin getiştiritİnesi.

@ Yazma Beceri[eri 'l

@ Dinleme ve Ses]etim 1

Farktı bağtamtardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümleme-
si yapılr; aynca 5Ğs iarktılıktan ve prob[emti seslerin sesbilimsel çevriyazmı kapsanr; üst düzey

dinteme becerileıi; sesti harfleı sessiz harfleı kelime wrgusu \Ğ tontama gibi ıemel dinleme ııe

konuşma becerileri rıe sesbilimsel çevriyazım çalşmalan yapılır.

,r

Okuma Becerileri 1

Paragraf biçimleriVe yapEl; paragrafin teknik öze[[ikleri; paragraf çözümleme; paragraf planıçıkar-

ma; betimleme, karşllaştlrma, tartlşma, anlatma türteriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama;

kısa hik6ye, inceleme yaz§ı (kitap ve/veya fi[m üzerine) ve resmi/gayn resmi mektup yazma.



Çeşitti söztü itetişim durumtan için uygun ifade[er ve stratejiler kUltanarak sözlü itelişim kUrma be-

cerisinin geLiştiri[mesi; karşılık! konuşma, sunUm, tart§ma etkintikteri yoluyta duygu ve düşünce-

lerietkin iİade edebilme becerjsinin geliştiri[mesi; günce[, öz9ün, işitsel, görsel-işiısel malzemeler
kuIlanı[arak konuşma ve duyduğunu antama becerisinin ge[iştirilmesi.

II. Yarıyrl

@ Eğitim Psikotojisi

@ Eğitim Fe[sefesi

Felsefenin temel konulan ve sorun atantan; varlık, bitgi, ahtak/değerter fetsefesi ve eğitim; temel

felsefi akımtar (idealizm, reatizm, natüralizm, ampiri2m, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçutuk,

anaıitik fetsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi \.e eğilim aklmtan: Daimicilik, esasicilik, itertemecitik,

Varotuşçu eğitim, eteşıireyradikat eğitim; istam dünyasln& \€ Batıda bazl fetsetecilerin (Ptaton.

Aristoteıes, socrates, J. Dewey, lbn-iSina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğa-

sı, bireysel tarklılıklar rıe eğiıim; bazısiyasive ekonomik ideotojiler açslndan eğitim; İirkiç'de mo-

demteşme sürecinde etkili otan düşünce akmlan Ve eğitim;'lijrk eğitim sisieminin felsefi temelteri.

@ Aıatürk İtketeri ve İnkıtap Tarihi 2

Siyasi alanda yapıtan inkılaplar (Salıanatın katdınlrnası, Cumhuri}ret'in ilan|, Halifetiğin kaldınlrnası

vb); sosyal alanda yapıtan inkıtaptar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaüy€terin kapat mag, Tal§rim, Saat

ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve küttür atanında gerçekleştarilen inkıtaptar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkıtabı, TiirkTarih ve Dit inkıtabü; hukuk atanında yapılan inkıtaplar; Atatürk dönemaçok Parıiti
hayata geçiş denemeleri ve tepkiler oerakkiperver Cumhuriyet Flrka'nln kuruluşu ve kapatılrnası,

Şeü sair isyanl ve Aıatürk'e süakası girişimi); Atatürk dönemi çok pa.titi siyasal hayata geçiş de-

nemeteri (seöest cumhuriyet Fırkasİnın kuruluşu, kapaİlİnası rıe Menemen olayı); Cumhuriyet

döneminde Tiirkiye'nin ekonomik kaynakıan ıre politikast (izrnir iktisat Kongrasi} Atatürk dönemi

Turk d§ potitikası (Niifus Mübadetesi. Mitıeüer cemiyeti'ne üy"lik, Balkan Anıanıı ve Sarhbal Paktı);

Aıatürk dön€ma Tiirk dış potiıikas Nonlrö Boğaııar gizleşmesi, Hatay'ğı AnaYatan'a kahlİnası.

İürkilE'nin dağer ütketerle olan ikila münasebelteri); Atatürk diİşürre sisteminin ıanml, k+saml lre

Atatürk itketeri; Atatiirk'ıen sonra nirkiye, Demokrat Pani'nin iktidar yütıan, ı 960 ın l970'li ytlarda

liirkiye, l960 sonrası llirkiye'niı dş politikas.

5
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@ sözlü iletişim Becerileri 1

Psikotojinin ve eğitim psikolojisinin ternet kavramlan; eğitim psikolojisinde araştrma yöntemleri;

gelişim kuramtarı, getişim alanlarıve getişim süreçteri; gelişimde bireysel farklıiktar; öğrenmeyte

itgiti temet kavram[ar; öğrenmeyi etkileyen faktörter; eğitam-öğrenme süreçteri çerçevesinde öğ-

renme kuramtarı; öğrenme sürecinde motivasyon.



x 6

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; 9elecek zaman; kipter (can, could, may, musl vb.); bu zaman[arda ve kiplerde ko-
nuşma, okuma, yazma ve dinteme becerileri; sözel beceriler ([okanta ve restoranlarda soru sorma,
yemek siparişi \€rme vb.); okuma becerileri (intemet hava durumu nportan, ytmek tarifi, afiş/poster
metinleri vb.); yazma beceriteri (ksa mesaj yazma, yazllı yol tarifi verebilİne, e-postrdaveti}€ yazma

vb.); dinleme becerileri(hava durumu raporu, }remek tarifivb.).

@ Türk Diti 2

Akademik dilve yazının özellikleri; akademik yaztarda tanım, kavıam ve terimlerden yarartanma;

nesnel ve öznel anlatım; akademik metin[erin yapEl Ve türteri (maka[e, npor ve bitimset özel vb.);

iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, sawnma ya da karşı çıkma); bitimsel raportarın ve

makaleterin biçimsel özetlikteri; rapor yazmanln basamak[arı; açlklama, tart§ma, metinler aras|

itişki kurma, kaynak gösterme (atlf yapma Ve dipnot gösterme, kaynakça oluşıurma); başlık yazma,

özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazltarda dikkat editecek etik itkeler; akademik metin

yazma uygulama[an.

@ Okuma Beceri[eri 2

İimevanm Ve tümdengelim yollanyta çıkanm yapma Ve sallr aratanndaki anlamı kavrama ça[ışma-
tan; okuma melinterindeki bit9iyi inceteyerek doğrudan ve dolaytı, yatın ve mecaz anlamları kavra-

yabitme; okunan metinler€ ksa sözlü \€ yazıtı olarak kişisel görüşlerini aklarabilme; okurun çıkar-
dığı antam ite yazann hedeflediği anlamın birbirinden tarklı olabileceği gerçeğimianlama.

@ Yazma Becerileri 2

Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasnda ve sonrası aşamalarda yapıtacak

uygulamatar konusunda farkndalık yaratmai açmlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını 9öz-
den geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozis-

yon ve ödev raporu yazımı.

@ Dinleme ve Sesletim 2

Not alİna, öngörüde bulunma, be[[i ve aynntlh biıgiye utaşma, bağlamdan antam çıkarma, içeriğin

özünü anlama gibi dinteme alı-becerileri; foneıak; mütakattaıi filınleı şrkılaı konferansla( teteviz-

yon programtan rn haber yaynlan gibi çeşilli atantardan atnan değişik İngitizce aksanlannı içeren

özgün din[eme materyatterine odaklanı[ıı



@ sarlu İtetişim Beceriteri 2

iteri düzeyde söztü itetişim kurma becerisinin getiştiritmesi; röporıajtar, sunumlar ve tartlşma[ar
gibi sözet etkin[ikter yotuyta duygu ve düşüncelerini uygun bar biçimde ifade edebilme becerisinin
geliştiritrnesii duyduğunu anlamaya yöne[ik teknikterin ve stratejiterin tanıltmasl ve uygulanması
yoluyla i(eridüzeyde konuşma ve duyduğunu an[ama becerisinin geliştirilmesi.

@ İngi[izcenin Yapısı

ingilizcenin sözcük ve tümce yapEl; basit, bileşik ve karmaşık tümce yapı[arı; zaman, kip, görünüş,

çatıve buntann bağ[ama uygun kultanımlan ele atınacaktır.

III. Yarıy!

@ 0ğretim Teknoloji[eri

Eğitimde bitgi teknolojiIeri; öğretim sürecive öğretim teknotoji[erinin sınıflandırıtmasl; öğretim tek-
notojilerine ilişkin kuramsaI yak[aşımtar; öğrenme yaklaşımlarında yeniyönelimter; 9üncet okurya-
zarLıklar; araç ve materyat olarak öğretim teknotojileri; öğretim maleryallerinin tasanmı; tematik

öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne amban oluşturma, öğrelim materyati değerlendir-

me ölçülleri.

@ 0ğretim llke ve Yöntemleri

@ İngilizce Ö6renme ve Öğretim Yaklaşımları

ingilizce öğrenmenin ve öğretmenin an[amı; ingilizce öğretiminin amacı ve ıemet itketeri; ingilizce

öğretiminln tarihçesi; öğrenme ve iiğretim yaktaşımtannın ingilizce öğretimine yanslma[an; ingitiz-

ce öğreliminde temel beceri[er; sınıf-içi uygutama ömekteri; ingitizce öğretiminde güncet eğitimter

ve sorun[ar; etkiti bir İn9itizce öğretiminin biteşenleri: İngitizce öğretimine sosyal, kü[türe[ ve eko-

nomik açıdan bakış.

7 x
Öğretim itke ve yöntemıerile itgiti temel kavramlar; öğretim-öğrenme itkeleri, modelleri, sıraıe-
jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef E amaç belirleme; öğrEıim \Ğ öğrrnmede içerik

seçimi rıe düzenlemesi; öğretim maİeryalteri; öğretamin ptanlanma§ \Ğ öğreıim pıanlan; öğGıimle
itgiti kuram ve yaklaşımtan etki[i okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başn; sınıf içi öğrenme-

lerin değerlendiritmesi,
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@ İngitiz Edebiyatı 1

ingiliz, Amerikan edebiyatlVe orjinal yazım dili ingitizce otan edebiyatln küttüret tarihi; metin ince-

lemede kUltanltan ıemel terim ve teknik[er; başhca metin türleri; önemli akım ve dönemter, farktı

dönemlere ait çeşitli türlerdeki klsa öykü, şiir, tiyatro oyunu Ve roman gibieserlerin içeriğive biçe-

mi; edebiyatın yaşam anlaylşmlza katktları; metinterin ve edebi sanattarın eleştirel incelenmesi ve

yorumtanması.

@ Dilbitimi l

DiI bi[imse( analizin temet kavramlaıı; farklndahk yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış

çözümlemesi, durum çatışması ve karşllaştırmalı ana dil ve yabancı dit anatizterinin yardlml ile di{in

doğasna, yapüsına ve kullanımına itişkin kavramtari bir sistem olarak ditin biteşenteri; dit bilimsel

edinç ve edim, dit bilimin atl daltan, dit bitqisi türteri, diI evrenselleri, ditset yaratıcıtık, dit bitimset

nedensiz[ik, işaret di([eri, yapaydilter ve canhlararası iıetişim; beyin ve dil, yanallaşma ve etlitik, ditin

evrimi, insan diti işleyiş modetteri, ditkuttanımıve dit bozuktuklan ite ilgiti araştırmalar (ömeğin; Eş

zamanll dinleme testi, bötünmiiş beyin, WADA testi); sesbitgisi, akustik, duyuşsalve söyleyiş ses-

bitgisi, konuşma organları. sesbirim, ün[ü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim atfabesi, çift üntü,

üçtü ğn{ü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbitim, ses ömekleri. benzeşim, benzeşmezlik, bağlama. ünsüz

harf kümeleri, sessiz harffer, parçalar ü5tü. Yurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam biteşenteri çözüm[e-
mesi, antamsal ilişkiter, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimtilik.

@ Eleştiıel Okuma ve Yazma

ingitiz diti eğitimi alanından seçilen güncel çalışmalan irdeteyerek özeıleFbilrne ve/rıeya nporta-
yabilme; çalçmatan kendi bağtamı çe4evesinden inceleyebilrne ve bitginin }€retteştirilrnesi; aynl

konuda farktı görüşleri sawnan metinleri karşltaştlrma ve bunlan seİıezleytrek kendi özgün me-

tin[erini üretebilme.

IV. Yarıy_ıl

@ Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynaktan ilk Tiirk devıetıerinde eğitim; ilk Müslüman

lijrk deüetlerinde eğilim: IErkiye Setçuktulan ve Anadotu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti'n-

de eğilim: itk Fniteşme harekeııerine kadar ğğitim sistemi: l3-18. yüzyltarda osmanlı coğrafyası

dlşındaki Türk devletlerinde eğitim: Osmanlı Devleti'nde Tanzimatb kadar eği|imde yenileşme

hareket]eri; Tanzimat'tan cumhuriyete modem eğaıim sisteminin kuruıuşu; gelenekset eğatimin

yenaden dğzenlenmesi; l9-20. yizyıltarda Avrasya'daki diğer 10rk deüet ııe toplutuktamda eği-

tim; milli mücadele döneminde eğiıim; liİrkiye Cumhuriyeti'nde eğitim: İirkiye ditim sisteminin

temeı[eri, yaplsl, kuruluşu ve gelişimi: başlangıondan bugüne öğretmen }Ğtiştirme süreci; 2l-
yüzylda l ıirk dünyasnda eğitim; orıak hedeieı dil ve alfabe birtiği, ortak tarih yazma çatşınalan.
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@ Eğitimde Araştırma Yöntem[eri

Araşttrma yiintemleriyte itgili temel kavramlarve itkeler; araşt|rma süreci (sorunu fark etme, prob-

temi ve örnektemi betirteme, Veri toplama Ve anatizi, sonuçbrl yorum[ama); Veri toplama araçta-

rının gene[ özeltikteri; Veriterin analizi ve değertendiritmesi; makale, tez Ve Veri tabanlanna erişim;

araştırma modelleri ve türleri; bitimsel araştırmatarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştlrma

desente.i; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, veriterin anatizi; niıel araştlrmada geçerlik ve

güvenlik; makale ya da ıez inceleme, değerlendirme ve sunma; araşt|rma ilke{erine ve etiğine Uy-

gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (ey[em) araşhrması.

@ İngilizce Öğretim Programları

Öğretim programlanyla itgiti iemet kavnmlar; ingitizce dersi öğretim Programlannn geçmişten gü-

nümüze ge{işimi; güncel ingitizce dersi öğ.etim programlnın yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaç-
ladığı beceriter; öğrenme ve alt öğrenme alantarı; kazanımların sınıflara göre dağıtımı ve sınırları,

diğer dersterte itişkisi; kademler arasındaki ingitizce dersi öğretim prog13m[arınln i[işkisi; kullanılan

yönıem, teknik, araç-gereç ve materyatler; ölçme değerlendirme yaklaşmli öğretmen yetertilikleri.

@ İngiliz Edebiyatı 2

ingitiz ve Amerikan edebiyatı ve oriiinal yazm diti İngitizce otan edebiyatın farklı dönemterinden

yazar ve eseder; İngitizce yazılınş edebayalın dönemteri ve temel akmtan, çeşitli dönemtere ait

ömek metinler kullanıtarak bu edebiyallardaki temel kavramlar, terimler, teknikler; edebi lelsefi

ve bi[imsel akımlar.

@ Dilbilimi 2

Dil iErencilennin verileri üzerine yanbş çözümtemesi, durum çalşnası ııe karştaştırmal ana dil

rıe yabano dıl anatizteri \re dilin doğa§na, yap§rıa !€ kullanmına itişkin kavramlaıİ biğmbilgisi:

bağımlı ve bağrnsız bÇimbirim. karmalaı çekim,re lür€tim biçimbirimteri, biçimbirimsel analiz, bi
çimbitgiset dil tiplendirmesi. sözcüklerin hiyera§ik iç yapıtannn iırcelemesi, biçimbilimsel sesbiüm

değişkentigi; sözdizimi: sözcük utamlan, öbek. tümcecik, tümce yaplan. dönüşümtü üretimset dit

bitgisi, yönetim ve bağlama, minimaıist progrdm, ib/e yap6l, roL edimbitiml göstefim, sezdirim, ko-

nuşma itketeri, sözelem ve ancelik: ıoptumdi|bilim: ağız. kesit. biçem; söylem: metinsellik ötçütteri.

bağtaşktık ögeteri, söylem bağtantıtan. işlevleı söytem durumu, kurumsal söylem.

@ Di1 Edinimi

Birinci ve ikinci dit edinimi kuramtan (dawanşçılı( doğuştantık, bitgi işlemteme, bağlantrı mo-

delleı etkiteşimset yaktaşım); ana diı ite efek diıin gelişim ew€leri ve süreçleri; durum çal§malan,

büıünce Verilerinden ana ıre erek diı kutlanmlannın karyğırmah çözümternesi, sınıf iğ ikiıri dal

etkileşiminin kayntan ı,e çevriyazıs aracıtığıyta çocuktardaki ın ptişkinlerdeki ikinci dil edinimi
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nin karşftşllrmasl, ana dit ediniminde gelişim aşama[an, ikinci ditdeki biçim-sözdizimset getişim

evreleri, ikinci di1 edinimi süreçleri, ikinci dit ediniminde öğrenen özetlikteri ve nihai kazanımdaki

bireysel farklıtlktar (ömeğin; kişitik etkisi, dil yeteneği, zek6, edinim yaşl, motıvasyon Ve lutum, öğ-

renen tercihleri ve inançlarD, ikinci dit ve yabanğ dit öğrenim bağlamlarının larklılığı (örneğini doğal

ve örgün eğitim ortamları).

V. Yarry_ıl

@ sınıf yönetimi

Sınf yönetimiyte itgi[i temel kavramlar; sınıfın fizikse[, sosyalve psikolojik boyuttan; sınıf kurattan

ve slnfta disip[in; slnlf disiplini ve yönelimiyle itgiti modetler; sınfta öğrenci davrdnlşlannln yönetimi,

slnfta itetişim ve eİkiteşim süreci; gnüa öğrenci motivasyonu; sınfta zaman yönelimi; sınıfta bir

öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-Veti 9örüşmelerinin yönetimi; olumlu slnlf ve öğrenme

iktiminin oluşıurutmasli okut kademeterine göre sınıf yönetimiyte ılgiti ömek otaytar.

@ Eğitimde Ahtik ve Etik

AhEk ve elikte i{qiti temel kavramlar ve teori[er; etik itke, etik kura[, iş ve meslek ahlakı/etiği; sos-
yal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmentik mesteği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğreıim,

öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaştanyta (işverenter/yönetici[er, mes-
tektaşlar, veli[e( mestek kuruluştan ve toptumta) itişkiterde etik ilketer; eğitim/okul yöneticileri, ve-

titer ve öğrenciterin ahlaki/etik sorumluktarı: iş ve meslek hayatında etik dışl davranlştar; Türki),"'de

kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerte itgiti etik düzenlemeler; okulda ve eğilimde etik d§ı dav-

ranıştar, etik ikitemter. sorunlar ve çö2ğm yollan; okutda ahtaUelik eğitimi ve etik kuruttar; ahlaki/

eıik bir lider olarak okut müdürü ve öğretmen.

O Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1

Erken yaş dit öğrenenteri (5-12 yaş) ite diğer yaştardaki öğrenenler arasındaki tarktar (dil yapısı, be-

ceriteri ve aI beceriterinin öğrenimi aç§ından) ve erken yaş öğrenenteri hakkında yanlış bitinenler;

erken yaş öğrenenlerinin öğrEnme biçemteri (görset, işitsel ve duyuşal) ve stratejiteri (öm.: üstbi-

liş, bitiş, sosyoduyuşsal); ketime, dil becerisi. dit yapısıöğretimi için aktiviteler (öm.: yapboz, hikeye,

oyun Ve benzetim), görsel-işilsel araçtar {öm.: resim, 9e4ek nesneıer, karikatür, kukta ve şarkıtar)
getiştiritrnesi; öğrenenterin dit seviyeterine ve bitişsel, duyuşsat getişimlerine uygun öğretim nokıa-

lannın seçimi, sıralamasl, materyat uyarlamasl ve değertendirmesi.

@ İngitizce Dil Becerilerinin Öğretimi l

Dinleme, konuyna, sesletim ve sözcük öğretiminin farktı evreleri ııe teknikteri; dil farkınütığının

ve öğretim becerilerinin d4işik yaşta ve dit yetertitiğinde öğrenen gruptar için geüştiritrnesi; farktı

yelertitik düzey'erine ı,rygun ders ptanlama itke v€ leknikleri.
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@ Dit ve Edebiyat Öğretimi l

Dil öğretiminde edebiyatın kuttanımına odaklanı[ır; İngitiz ve Amerikan edebiyatı eserterinden ve

orijinatinde yazlm dili ingitizce olan eserterden seçilen kısa hik6ye ve roman ömekleri ve bu iki tü-

rün diğer türlerden farktı özellikleri; her dit düzeyinde gençter ve yetişkinterle edebiyat kutlanımına

değişik yaktaşımtar; edebiyat ve dil öğretiminin bu jki edebi türde (kısa hik6ye ve roman) kuram ve

uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zengintiği ve ditsel özellikler dikkate

allnarak incelenmesi; küttür öğretımi yöntemlerinjn klsa hikaye ve roman ku[{anıml yotuyla betirti-

len alantarda incelenmesi: karşllaşİırmah ve karşltsaI açldan ana ve erek dit Ve kültüründeki nesne

ve ürünler; atasözleri ve deyimter, kültürel değerteri taşıyan katıptaşmış ifadeler; toptumsal yapılaı

rotter ve itişki[er: gelenekler/göreneklerl6detler; inançlar, değerler, yasak{ar ve tabutar, toplumlara

özgü batıt inançlar; siyasi, tarihive ekonomik özgeçmiş; küttürel kurumtar; mecazi/ çağrışımsat yan

anLam. mizah kultanımı.

VI. Yarıyrl

@ Eğitimde Ötçme ve Değerlendirme

Eğitimde ötçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değertendirmey(e ilgiti temet kav-

ramtari ölçme araçlarının psikometrik (geçertik, güvenirtik, kuttanıştıtık) özettikteri; başan testleri

geliştirme ve uygu[ama; test sonuçtannln yorumlanması ve geri bildirim Verme; tesi Ve madde pu-

antannın analizi; değertendirme Ve not verme.

@ Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Eğitim sistemterinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısl; Tiirk eğitim sistemini düzenleyen

temel yasatar; Mitti Eğitim Bakantığının merkez, taşra Ve yurt dlşl örgütü; ]iirk eğitim sisteminde

öğretim kademeleri; 1iirk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknotojik ve finansal kaynaklar;
'lijrk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçteri; sosyal

bir sistem ve örgüt olarak oku! insan kaynağnln yönetami; öğrenci öztük işteri; eğitim Ve öğrelimıe

itgiti işler; okul iştetmecitiğiyte itgiti işter: oku[, çevre, toptum ve aile ilişkiteri; Türk eğitim sislemi ve

okutta itgiıi güncel tart§ma \€ yönelimter.

O Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için İarkh izıence ıürleri (hikaye temelti, içerik temelti, tema te-

metti, görev lemelti); seçilen izlence türünde çocuk edebiyaıının etkili kutlanımı, snıf yönetimi, dil

sunumu ve atışlırma[an.
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@ İngilizce Dit Becerilerinin Öğretimi 2

@ Dit ve Edebiyat Öğretimi 2

Dil öğretiminde edebiyatın kuttanımlna odaklanılır; ingi[iz ve Amerikan edebiyatl eserlerinden ve

orijinatinde yazım diti İngilizce olan eserlerden seçi(en şiar ve liyatro oyunu ömeklerinin analizi ve bu

iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellik[er; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek
etkinlikter; §iir ve tiyatro ownu kuuanml Ve kültürel ögelerin öğretimi: karşllaştırmalı ve karştsaI

açldan ana Ve erek dit Ve küttüründeki nesne ve ürünıer; atasözleri w deyimler, küttğret değerte-

ri taşıyan katıplaşmış ifadeler; toplumsat yapdar, roller ve itişklter; getenekler/göreneklerl6detler;

inanç, değerleı yasaklar ve tabutaı toPlumlard ö29ü batlt inançlari siyasi, tarıhi ve ekonomik öz-

geçmis; kültüret kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan an[am, mizah kultanımı.

VII. Yarıyrl

@ Öğretmentik Uygulaması l

Atana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle itgitigöztemter yapma; alana öz9ü özet öğretim yöntem

ve teknikterinin kutlanlldlğl bireyselve grupla mikro-öğretim uygulamabrı yapma; atana özgü et-

kinlik Ve materyat getiştirme; öğretim ortamlannı hazıdama, sınıfı yönetme, ölçme, değertendirme

ve yangtma yapma-

@ Ozet Eğitim ve Kaynaştırma

özet eğitimte itgiti temel kawamlar; özel eğiıimin itkelefi ve taıihset gelişimi; özet eğitimle dgiti ya-

sal düzentemeler; özet eğitimde ıanlve değerlendirme; öğretimin bireysetıeştiritmesi; kaynaştırma

ve destek özel eğitim hizmetıeri; ailenın eğitame katluml ve aileyte işbi.tiği; farktı yeteEiztik ve !lg,

lenek gruptarlnln özettikteri; farktı 9ruplara yönelik eğitim yaktaşmlan ve öğretim straıeji[eri; sınıİ

yönetiminde etkiıi stratejiler ve davranş yönetimi.

@ Top[uma Hizmet Uygu[ama[arı

Toplum, lopluma hizmet uygulamalan ıre sosyal sorumtutuk kavramtan; loplumsal ıre kğllürel de,

ğerter yönünden sosyai sorumluluk proielerii güncet ıopıumsal sorunlan belirteme; betirtenen top_

tumsal sorunlarxı çözümüne yiinetik projeter hazrlama; tıreysel ııe grup olarak sosyat sorumluluk

projeterinde gönültü olarak yer alma; çeşitli kurum rıe kuruluşıarda sosyal sorumıutuk projelerine

okuma, yazma Ve dil bitgisi öğretiminin farkll evrelerinjn ve tekniklerinin detayL incelenmesi; deği-

şik yaşta Ve diI yeterlitiğinde öğrenen gruptarı için dit farkındallğln|n Ve öğretim becerilerinin gelişti-

rilmesi; farkh yetertiLik düzeylerine uygun ders plantama itke ve leknikleri.



@ Çeviri

katılma; pane[, konferans, kongre, sempozyr.ım gibi bitimset etkintiktere izteyici, konuşmacıya da

düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumlutuk proje[erinin sonuçtarını değerlendirme.

@ İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

ingitizce öğretiminde ders içeriği Ve gereçleri tasanml teori ve ilkeleri (öm.: ingitizce öğretüminde

içerik ve gereç seçimi, uyartanması, 9eliştiritmesi ve değertendiritmesi) ve İngilizce ders kitabı kul-
lanımına taraf ve karşt olan temel giirüşter; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki;

der5 içeriği Ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yetertitiği, öğrenitebilirlik, kuttanım

kolaylüğl, küttüreL içerik, iletişimset etkiteşimin uygun{uğu Ve diI kultanıml, öğrencilerin biöirteriyle
ve öğretmenle etkileşimde butunmasına yardımcı otan bütünce bazİ otantik, geçek dünya bağta-

mında konuşlanm§ gereçter; dil öğretimi için gereç uyarlaması Ve getiştiritmesi, betirti öğrenme

ihliyaçlanna ve öğretim ortamlanna göre ders kitabı gereçterinin uyarlanması, İngi(izce öğretmeni

adaylarının kendi öğretme gereçterini ve yardımcı gereç{eri uygun yönteme, öğrenci seviyesine. ih-

tiyaçlanna ve mevcul okut ortamına göre tasarlamalan; İngitizce içerik ve gereç değerlendirmesi,
ingitizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kultanımı ite itgili dit gereçteri ve ders kilabı değertendir-

me knterlerl Ve içerik ve gereç tasanm üzerine güncet iDE yöntem(eri.

VIII. Yarıy_ıl

@ Öğretmentik Uygulaması 2

Alana özgü özet öğretim yönıem ve teknikteriyte itgili göztem yapma; alana özgü özeı öğretim yön-

tem ve teknik[erini kullanank mikro-öğretim uygulamalan yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabilme; derste ilgiti etkintik ve materyat getiştirme; öğretim orlamtannı hazırlama; sınıfı yö-

netme, ö[çme, değerlendirme ve yansılma yapma.

@ 0ku[[arda Rehberlik

Rehbertik ve psikotojik dan§ma (RPD) hizrıettefinin eğiıimdeki yeri;geüşimset rehberlik modetinin

fetsefesi, arnacı, itkeleri ve progrını ftapsantı getişimset RPD program0; temel hizmetleri/müda-

hateleri; snıf rehberliğind€ öğretmenlerin rot ve işteü; RpD hizrııetteri kapsannda eğitsel, mesleki,

kişiset ve sosyal atanlarda kazandnlacak yeıertikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğrPl-

men ve psikoğik danşman arasındaki işbirtiği; srııf RpD plan ve programtannn hazıdanması ve

uyqutanması.
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Bu ders kapsamında farkh metan türterinde Türkçe-İngitizce, İngitizce-Türkçe çeviriter öneritmek-

tedar; çeviri sürecinde dit bitgiset yapl ve bağlam i[işkisi incelenir; öğretmen adaylannln iki dit ara-

sındaki benzer[ik ve farklıtıktara itişkin farkmda[ıktannın artınlrnası amaçlanır; çeviri yaktaşımtan i[e

metin türteri araslndaki Uyum vurgUlanlr.



@ İngilizce Öğretiminde Sınav Hazır]ama ve Değerlendirme

Dil becerıli öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyteri için kullanllan slnav türleri Ve ölçme yön-

tem[eri; dil beceriterini ölçmeye ve değerlendirmeye yönetik ilketer; okuma, yazma, dinleme, ko-

nuşma, ketime bilgisıve dil bıtgisi seviyelerinin ö[çülmesinde kullanılan soru türteri; sınav hazırtama

teknikteri ve değertendirme ö(çütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırtanmasıve sınav değerlendirme

çafuşmatarı.
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@ MESLEK BiLGİsi sEçMELi DERSLER|

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramlarıve fetsefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişimi; Tür-

kiye'de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber ro{leri; uzaktan eğitimde

ku[[anllan teknotoji[er; açlk ve uzaktan eğitimin yönetami; açlk Ve uzaktan öğrenmede gnlf yönetimi

Ve bileşenleri; açlk eğitim kaynaktan Ve dünyadaki eğitimter; kitteset açtk çevrimiçi dersler; kişisel-

teşlirilmiş öğrenme ortamtarı;açık ve uzaktan eğitimte itgilisorunlarve bunların çözümü;öğretmen
yetiştırmede açık v€ uzaktan eğitim uygulamalarl; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma-

teryati geliştirme Ve öğrenci destek hizmelleri; farktl öğrenme durumlan için öğretim strdtejilerinin

belirlenmesi; uzaklan eğitimde araştlrma ve değertendirme.

Çocuk psikotojjsinin temel kavramlan, tarihçesive yöntemteri; doğum öncesigetişim; bebektik dö-

nemi gelişim atantarı ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi getişim atantan ve özellikleri; son çocukluk
dönemi gelişim alantan ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul 5istemi içinde çocuk; çocukluk
dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri otan çocuktar.

Dikkat Eksiktiği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksiktiği ve hiperaktivite bozuktuğunun (DEHB) lanlml ve özettikteri; DEHB'nin temet beıir-

titera (dakkat eksiktiği, aşın harekettitik ve dürtüsetlik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal

ve okut başarısı yönünden etkiteri; DEHB'nin nedenleri; DEHB otuşumunda risk faktörteri; DEHB

tipteri; DEHB otan çocuklara yaktaşım biçimteri; DEHB olan öğrencilerin yönlendiritmesi; DEHB olan

çocuk[ann eğitimi; okut-aite işbirtiğinin sağlanması.

Eğitim Hukuku

Hukuk ın yönelim hukukunun ıemel kawamtan: yönetim hukukunun kay,naklan; yönetimde haklar

ve görevler; Çocuk Haklan siizleşınesi ve insan Haktan Beyıınamesi; iiğretmenledn idari ııe yargsat

denetimi; 'liirk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temet yasalan 4itim paydaştannın görev. hak

w sorumlutuklan.

Eğitim AntropoIojisi

Antropotojinin konusu, temet kavramıan, larilçesive yöntemi;sosyal-küıtüret antropolojide temet

yaktaşımtar; antropotoiik yönden eğiıim \re .ğiıim antropotoiisinin temel kavramlan: Küıtür. küt-

türteşme, küttürıenme, uyarlama, att küıtür! karşıı kültür, ortak küıtür vd.; eğitimin kültürel ıemet-

leri ve işleüeri; küıtürter aras| tarkttaşma. eğitim \Ğ öğrenm€i bir yaşama atanl olarak okut, okul

küttürteri ye etnografileri; meğa. kiıte iletişim araçlan, popüter küttür ve eğitiml küresetleşme,

kütıüret etkiteşim, küttüGl okuryazaruk \r€ eğiıim; Türk küttür ın medeniyet ıafihinde sözlü ııe yazılı

edebi esederde eğiıim; İirk aile yapısında ebercyn T e çocr.ıktarın rolteri.
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Antik dönemde (Eski MElr, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin. Antik Yunan ve Roma uygartıkLarın-

da) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu. Batl ve istam toptumtannda eğitim; Rönesans. Reform,

Aydlnlanma Hareketleri Ve eğitim; Endüstri Çağl Ve Modern Dönemde eğilim; istam kültür Ve me-

deniyetinin Batl medeniyeti ile itişkiteri; mitlrulus devtetlerin doğmasl Ve mitti eğiıim sistemterinin
getişmesi; post-modern toplum tartlşmalan ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde
yaşanan temel değişimIer Ve dönüşümler.

Drama Ve yaratlcl dramanln temel kavramlan (drama, yaratrclllk, yaratlo drama, oyun ve tiyatro pe-

dagojisi, itetişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukta,

pandomim vb.); yaratücı dramanın aşamaları, boyutlafl ve öğeleri; rol oynama ve doğaçtama; yara-

tlcl dramanm tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaraticl drama itişkisii eğitimde dramanln uygulama

basamaktan; eğitimde dramada yararlanı[abilecek kaynaklar; yaratıa drama ders p[anının hazırlan-

ması ve uygulanması; dramanın bireyselve sosya{ gelişime katkısı.

Eğitimde Program Dışı Etkin[ikler

Eğiıimde 
'ormal 

program w program d§l etkintikler/ örtük program kavramlan; örtük programla

itgili yaktaşımtar; bilişsel ve duyuşsat atan öğrenmeteri ve örtük program; bir ritüel }Ğri olarak okul;

okulda program dışı etkintik[er olarak okul törenteri; oku{da sosyat, küttüret, sportif ve sanalsal et-

kintiklerin önemi ve yönetimi; değerter eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerter eğitimi

açısından program dlşl (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlik{er.

Eğitimde Program Geliştirme

Program getiştirmefe ilgiti temet kawamlar; program g€liştirmenin teorik temelleri; program tür-
leri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihi, psikolojik ve ekonomik temelleri; program ge.

tiştirme ve öğrPıim programlannın özeltikteri; program getiştirmenin aşamatan; programn temel

öğeteri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ıre öğeler arasındaki itişkiter; hedeflerin sınflandınlrna-

sı ve programın öğeteriyte itişkisi; içerik düzenleme yaklaşımlan; eğitim ihlayaçlannın belirtmmesi;
program geliştirme sü.eci \re modelleri; eğitim programl ıasanm yaklaşımlan; prognm değerten-

dirme model[eri: program okur-yazarlığ|; öğretim programlannın geliştirilmesinde öğreımelerin

görev ve sorumluluktan; MEB öğrEtim pmgramlannın özeltikleri; öğrctim prognmlannn uygulan-

ması; dünyada rn Türkiye de program getiştirmede }Ğni yaktaşımlar rıe yönelimler.

Eğitimde Proje Hazırlama

proje kawamı ve proje türteri; öğretim programlan ve proje tabanlı öğrenme; okullarda pğe prog-

ramları oÜBiTAK, AB ve diğerteri); proje için konu seçimi; literdtür taramag; proiede mant*.saı

çerçeve: proienin planlanması ve yönetimi; projede bi[imsel yöntemin uygulanması; proie raPoru

hazırtama,ıe getiştirme; proje raporunu sonuçlandırma; pğe degerteİıdirme ı/e iyiömeklerin ince-

lenmesi; pğe sunumlan, poster rıe broşü.lasarldna leknikteri.

Eğitim Tarihi

Eğitimde Drama



Eleştiret ve AnaIitik Düşünme

Temel kavramlar ve tanım[ar; düşünme organı o[arak beyin, düşünme biçimteri ve düşünmenin

gruptandırıLması; istemsiz düşünme ve özeltikleri; istemli düşünme ve özeltikleri; islemti düşün-

menin yöntemleri; eleştirel Ve anatitik düşünme; eteştiret ve anatilik düşünmenin temel özeltikteri

ve kriterLeri, eleştiıet ve analitik düşünmenin aşamaları; el€ştirel Ve analitik düşünmeyi etkileyen

faktörler; eleştiret Ve anatitik düşünmenin kapsaml; eleştireLVe analitik okuma; eleştire{ ve analitik

dinteme; eteştirel ve analitik yazma.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocuklarıyaş gruptanna göre 9etişim özeltikteri, itgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumla-

n; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlaycı eğilim, teşhis, tedavi

Ve ameliyata hazlrlama; hastanede yatan çocuktara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,

hik6ye vb. etkintik ptanı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcüt hastalığı olan çocuktaı
ai[eleri Ve personel araslndaki etkiteşim.

Kapsayıcı Eğitim

Karakter ve Değer Eğiiimi

Karşı[aştırmalı Eğitim

Karşllaştırmatı eğiıimin tanmı kapsam|, tarihçesi; karştaşhrmah ditimde yöntem ve araştlrma;

farkh ütketerin eğitim sistemterinin yapl, işteyiş, okut kademeteri, insan kaynaktan, eğiıimin finans_

manı, eğitimde özelleşme, eğitimde potatika otuşıurma, planlama rıe uygulama yönlerinden kar-

şılaştınlması; farktı ütke{erde eğatamde cinsi}Ğt, sosyal adalet ve eşittik; İarklı ütketerde eğiıimde

re{orm ve yenileşme girişimteri; farklı ülketerde öğretmen ve eğitirry'okul yöneticisi yetişıirme sis_

tem{eri; eğitimde kÜreselteşme ve utuslarards|tğma; eğiıimte iıgili uluslararasl sınavlar, kurumlar

ve kuruluş[ar.
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Kapsaycılık ve kapsaycılığın açeriği; kaPsaylcl eğitim: tanıml, içeriği ve önemi; kapsayq eğilimin

hukuki dayanaktani utusal ve utushrarag me\.uual; kapsayrcl eğitimde yaklaşım ve standarttar;

kapsayq eğitimde öğretmen rolleri: kapsayd öğretim programıve materyalteri; kapsayo eğitimde

tutum ve değerler; kapsaycı okul ve sınıf; kapsaycı eğitim için eytem planl ha2rtama; kapsayrcl

eğitim uygu{amatan: öğrenciteri farklıtaştıran özettikler, etkiti itetişim, kutlandan dit, psiko-sosyal

destek, öğretimi farkhlaştırma ve ömekleı yöntemter ve teknikleı öğretimi ptantama. ders mater-

yatterinde kapsaycılık ve kapsayrcı elkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamalan.

Kavrdmsat çer§eve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahta( huy, mizaç vd.; kardkter getişimi

ve eğilimi; karakter getişimindeve eğiıiminde aite, çevre ve okut değerlerin tanm| \re sınıffandınlrnası;

değerlerin kaynaktan ııe bireysel, toplumsal küttüreı, dini, *ılaki temelleri; karakter T e deger eğitimi

yaklaşm ve uygulanatan; karakter \J€ değer eğitiminde küttürtenrası furktıtaşına w bidikte yaşama

küttürü; egitim felsefusi ve hedefrefi yönündet karakter ııe değer egitimi: karakler/değer eğitaminde

iEretim yiintemtefi ve teknikleri; modem şt çok küttürtü ıoplumtarda değefler krizi \Ğ eğiıim; insa-

ni_kütüret kalknma sıır€cınde d€ger eğiıimi; İirk eğitim ın küttür tarihinden dder eğitimiyte ilgili

ömekleı ]iirkilş'de d€erler dıtimi u}gul-nalan \Ğ araşımalan; karakıer ııe değer 4iıimind€ ml

modet olarak öğretmen.



Mikro 0ğretim

Etkiti öğretim ve öğrenmeyte ilgiti temel kavramlar ve itkeler; öğretmenlerin mesleki yetertik, tu-

tum, rol ve davranlşları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamt, yarartarı ve sı-
nırhlıktarı; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta ömek ders anlatma uyguta-

ma(arı; ders sunum[arının videoya kaydedilmesi; kaytlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi;

hazlrlanan etkinliklerin Ve ders anlatlm[annln geliştiritmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanlml ve özetlikleri, müzeterde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze ıürteri;Türk mü-

zeciliğinin gelişimi; dünyada müzeci[iğin tarihine genet bir bakış; müze, sanat, küttür ve uygarlık

itişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katklsl; tarihi eserlere
sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecilik.

0kuI Dışı 0ğrenme Ortamları

Okut dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışl öğrenmenin kapsamlVe önemi; okut dşl ortam-

larda öğreıim; okuLdışı öğrenme ortamlanna uygun öğretim yönlem, ıeknikteri (proje tabantl öğ-

renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim maleryalleri; okul dışı öğrenme ortamlan (müzeter, bilim

merkezleri, hayvanat bahçeteri, botanik bahçeleri, planetaryum[ar, sanayi kuruluşlan, mitli parklar,

bitim şentikteri, biLim kamplan, doğat ortamtar Vb.); okul dlşl öğrenme alan Ve ortamlarlnln gelişti-

ritmesi; okut dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanmasıve değerlendirilmesi.

Oğrenme Güçtüğü

Öğrenme güçtüğünün tanımı, özeltikleri ve sınıflandırıtması: Eğitset, psikotojik, tlbbi etmenler; yay-

glnhk Ve gijrütme §ktül; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahate; müdahateye tepki mo-

de{i;taramrianl[ama: tübi, getişimselve eğitseltaramrtanııama;akademik ve akademik o[mayan

özeltikteri ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamtarı; bitimset dayanağı otan uygulamalar; okuma,
yazma ve matematik beceriterini dest€kleme; akademik otrnayan becerileri destekleme.

0ğretimi Bireyselteştirme ve Uyarlama

BireyseIleştirme kavramıve eğitimdekiönemi; bireysetleştirme için yapılması 9ereken[er: müireda-

ta dayalı değeflendirme, kaba değerlendirme, ötçüt bağmh ötçme aracı hazırlama, değertendirmede

uyulmasıgereken kurallar; uzun dönemli ve k§a dönemti öğrelim amaçlan betirleme; kaynaştırm'
bütünleştirme için sınıf ve okutlarda yapllabitecek dü2entemeıer; öğretimi uyarlama; kaynaştrma/

bütün[eştirme 9nfl annda birPys€lteştirme ve uyarlama ömekteri.

Sürdürütebitir Kalkınma ve Eğitim

Sürdürütebitirtik kavramı ve kuttanım atanlani sosyat bilimler ve 
'en 

bitimleri yönünden sürdürüle,

bitirtik; toplums:l değişme bağtamında sürdürülebitirtik; eğitim ve sğrdürülebilirlih insantığın ge-

leceği ve sürdürülebitirtik; 9öç, yoksutluk ve eşilsizlik; sürdürütebilir çevre; ekotoji. küresel çevre
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sorun[an ve sürdürütebitirtik; doğayta uyum içerinde sürdürülebitir toplum; nüfus, ekonomik sis-
tem ve doğal çevre; teknotojik getişmeler, tüketim at§kantlktarlve çevre; sosyel sorumtutuk çatış-
malafl, 5omut Ve somut olmayan küttüreImiras yönünden sürdürütebitir(ik; insan-doğa ilişkiterinin

sürdürütebitirtik ekseninde yeniden düşünülmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanlml ve kapsaml; yelişkin eğilimiyle itişkiti kavramtar (sürekli eğitim, hatk eği-

timi, yaygın eğitim, mesteki eğitim vd.);liirkiy€de yetişkin eğitiminin tarlhset gelişimi; yetişkin eği-

timiyte ilgiti yaktaşım ve modelter; yetişkinler ve öğrenme; hayaı boyu öğrenmenin amacı, kapsamı

ve tarihsel ge{işim; Türk eğilim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.
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@ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ
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Bağım[ılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Temel kavramtar ve tanımlar; bağımhlık türteri (madde bağımtıtığı, teknotoJi bağımtılığı vb.); bağım-

İtlğln nedenteri; kişiyi madde bağımtltığl sürecine hazlrtayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam-

da risk etmenleri; bağımtıçocuk, ergen Ve yetişkinterde iteti§im becerileri; bağlmItlkta sosyat hiz-

metin rolü; bağlmllfuk ite ilgiti modetler; bağlmılhğl önleme çabasl; bağlmt[lğn sonuçlan; bağmllkk

i[e mücadelede utusat politika Ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

BesIenme ve Sağtık

Doğalve sağlıklı beslenme; obezite ite mücadele; 9da katk maddeleri; sağtıktı yaşam ve egzersiz;

büyüme ve gelişme; sağtıkL cinsel yaşam; bağımtılıkta mücadele (tülün, atkot, madde bağmlıiğı
vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bitim, fetsefe, bitimselyöntem; AntikYunan, ortaçağ Avrupası, Skotastik lelsefe ve bilim; islam küt-

tür coğrafyasmda bilim ve felsefe; Mezopoıamya da bitim; Rönesans Avrupasİnda bilim ve felsefe;

aydıntanma çağında bitim ve fetseİe; bilimterin sınıflandırılması; bitim, bitimcitik (bilimizm), ideoıoji,

etik ve din itişkileri: bilim ve paradigmalar; Myana ve Frankfun düşünce okutlani yirminci ve yirma

birinci yıırylttarda bitim eleştirileri.

Bilim, bilimin doğasl, getişimive bilimset araşhrma;etik kavramıve etik teoriteri; araştlrma ve yayn

etiği; araştlrma sürecinde etik dlşl davranıştar ve etik ihtalleri; yazartlk Ye telifle itgili etik sorunlar;

İ3raft yayn, editörlük, hakemlik ve etik; yayn eıiği ve yayn sürecinde etik dş davranışlar; araş-

tlrma ve yaym etiğiyle itgiti yasat mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yotlan sık
görülen araştlrma, yayın etiği ihtatterive bunlan iinlemeye dönük yöntemler.

Ekonomi ve GirişimciIik

Ekonomi biliminin temel kavramlan ve ekonomik sistemter; işietme ve işletme yönetimanin temel

kavramtan; iştetmenin kurutuşu, amaçtarı ve hukukiyapsı: iştetmeterde yönetim süreçteri ve iştev-

[eri; insan kayrıaklan ııe diğer kaynaktann yönetimi; 9irişimciın girişimcitik kavı"mıan, girişimcilik-

ıe başan faktörteri; giraşimciıik kiittürü, girişimcilik sürri ve girişimcilik tüderi; kariyer planlama,

özgün fikirter. sıra dış ömekler: Tiirk Patent ve Marka Kurumu; Smai Mütkiyet Kanunuı küçük ve

orta boyutıu işleımeter; küçük işteımeterde yönetim süreçleri w iştevteri; iş fikri getiştirme, )/eniıik

ve inovasyon, iş ptanı yapma, iş ptannın öğeteri, yazılmast ıre sunumu: betirti bir alanda ve konuda

9irişimcitikte itgili bir proie hazrlama.

Bilim ve Araştırma Etiği



GeIenekseI Türk EI Sanat[arı

Ge[enekset Türk sanatlarlyla ilgili terim ve kavram[ar; gelenekseITürk sanatlanntn önemi; birey,

toplum Ve ü[ke ekonomisine katkl[an; Gelenekset Türk sanatlarlnln tarihi getişimi (Huntar, Gök-
türkler, Uygurlar, Selçuklutar, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahitik ve Lonca Teşki[atı; Cumhuri-
yet dönemi Türk sanatlanyla itgiti kurum ve kurutuştar; 9elenekse( sanatların hammadde ve yapım

tekniklerine göre sınıflandırılmasü; 9etenekseI dokuma (hatı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,

cam (V|tray, zücaciye, boncuk Vb.) sanattan; meıat (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanat[arı; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatlarl; çini-seramik Ve taş iştemeci[iği sanatlan; geleneksel

Türk sanatlarlnh eğıtımi, üretimi Ve pazarlanmasl.

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

insan hakları kavraml ve tarihi getişimi; insan haklarlnın türleri; demokrasi antayışlan, itketeri, yak-

taşım[arı ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan

hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğilim Ve demokrasi eğitimi; itkokul eğitim programıve demokrasi

eğitimi: orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul
ve slnlf ortaml,

insan itişkileri ve iletişim

İnsantar aras ili§kilerin tanımı ve sınıfrandınlması; insanlar ara$ itişkiterte ilgitikuramsal yaktaşım-

tar (psikanatitik, bağlanma, çağdaş teoriter); kişilerarası itişkiterte ilgiti kuramsat yaktaşımtar (sos-

yat, psikotojik, bilişsel kuramlar); getişimset süreç otarak kişilerarası ilişki{er (bebektik ve çocuktuk
dönemleri, ergen[ik ve yetaşkinlik dönemteri); insantar arası i[işkiterde etkiti olan fakıörter; cinsiyet,

cinsiyet rollerive kişiterarasl ilişkiter; kişiterarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; i[e-

tişim Ve itetişim hatatan; etkiti itetişim becerileri; kişileraras probıemler, çal§mave çahşma çözüm
yaktaşmlan; külıürler arası farktıtaşma yönünden insan ilişkileri.

Dit ve küttürle ilgiti temet kawamlar; kültürün kaytıaklan ve öğeteri; söztü ve yazılı kültür; maddi

ve manevi küttüıı bireyset ve toptumsat açtarün kültün birleşlirici ve aynştırıcı olarak küttür; kül-

türlenme, kültürteşme, kültürel yaylİna ve uyum; bitişel sembolik, yapısal-işlevsel yaktşımlar

açsından küttün sembotıer sislemi olarak dit; bireysel açdan dit ve dit edinimi; ditin insan bitincine

etkisi; küttür, dit, bitiş ve realiıe arasndaki itişki; ditin bitgiyive küıtürü taşma, toplumsal ilişkive

iletişim kurma iştevi; dit ve küttğrün geıişimive aktanmı; ulusal kimtik ve diL küttürve ditdeki değiş-

melerin dinamikteri; kütlür ve ditdeki değişmeterin karşılıklı eıkileşima tart§malan: mitti kültürterl

küreselleşme, çok dittilik ve çok küllürtütük.
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Kariyer P[an[ama ve Geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer ptanlama ve aşama[arı; bireysel kariyer gelişimi, kari}rer strdteiisinin oluş-

turulmas; kariyer planlama modeti, ilgiti öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş

hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formaİ ve ömekleri, CV hazırtamada dikkat editecek noktalan

kapak yazılan, tanİlm mektuplan, iş görüşmesi, amaçtan, yöntem Ve türleri, görüşmeye hazrt*
ve görüşme aşamalan; giirüşmelerde karşıtaşbilecek durumlari soru tipleri, vücüt diti-bedenset

işa.et[er.

Kü[tür ve Di[

x
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Medya Okuryazar[ığı

sanat ve Estetik

sanat, güzet sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaraırcıllk ve sanat eseri; sanat fel-
seresi Ve estelik; sanat Ve estetik kuramtan; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modemlik öncesi, modem
ve post-modem dönemlerde sanat; sanat Ye toptumsat bağtam; sanat ve gündetik hayat; Türk-is-

lam sanatl-esteliği ve sanat esertera; toptumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçnn konumu;

Türkiyede sanatın gelişima; günümüzde sanat anlaylşları; medeniyel jnşaslve sanat; sanat, estetik
ve ahtak.

Türk Halk Oyunları

Folklorun tanlmı; ritim ,ıe algıtama çatışmatan, oyun ve halk oyunu- figür çallşmalan; halk oyunla-

nnda yöreset farkütlklar figür çalışmaları, yöresel figüde( bar türü yöreset figür öğrenme, halay \E
kaşk türü yöreset figür öğrenme, horon rıe kaçılama türü yöraset ligür öğİenme, zeyb€k türü yö-

reset figüf öğrenme: öğEnİten oyuntann, ıavn ve oyııanış şekitleri hakkında çatışmatan halk oyun-

lannın sahnelenmesi, sahneteme türteri ve farktıtıktan

Türk lşaret Dili

işaret ditiyte ilgiti temet kawamıar; Türk işaret dili, tarihive özettikteri; Türk işaret dilinde harfler;

ses bitgisi; işaretin iç yapsı, eşzamanlılık ve ardlşlkbk; ses bilgisi açısından el atfabesi; i9rel ditinde

şekit bilgisi, işaretin yapltan§l ve biçimlenişi; sözcük snınan ve zamirler; işaret ditinde söz dizimi;

sözcük dizilişi, cümte ıüderi; soru cümleteri; işareı ditinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam

türleri, deyimler; Türk işaret diti lte karştıktı konuşma.

Türk Küttür Coğrafyası

Bitgi okuryazartığı; intemet ve sosyat medyanın bitinçti kutianımı; sosyal medyanın bireyler üzerin-
deki etkileri; bitgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve

intemete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telaf hakkl; kişitik hakkı; bit9i 9iztitiği; gizlilik ihta(i;

meğada dit kullanlmı; haberlerin değeri ve nitetik analizi; popüıer kğttür; medyada kadın ve erkek
rotteri; tük€lim küttürü ve reklamtar; medyada stereolipleştirme.

Mesteki İngitizce

Temel İngitizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişima ve evreteri ite ilgiti temel kavram-

[ar; temel eğitim ve ortaöğretimle itgili temet kavramlar; eğitim bıtimteri ile ilgili temel kavram-

tar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen aragnda diyalog örnekleri; akademik içerikli metinteri dinteme ve

anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); proiesyonet getişim amaçl sözet

beceriter (ketime bitgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (diiekçe yazma, rapor haıırlama. cv oluştur-
ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşıurma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kultanarak
yazlll metinleri okuma vb.); itgi[i öğretmentik alanında çeviri çalışmaları.

Küttür. insan vetoplum; Türk küttürü ve Türk uygartğli Türkıeİ hakklndakialk eınografik kaynaklar;

Tarihte Türk devletteri; Türkleıde d€vtet, iüri. askeri ve sosyat yapı; Türklende hatk inaıçlan ve



mitotoji; Türklerde insan ve mek6n ili§kisi: Türkterde sözlü, yaz(l ve maddi küttür; Türkterde ai{e

yaplsl;Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kü[türel sonuçlan;Türk kültorünün yayllma

atanlarıve komşu coğrafyatar üzerindeki etkisi; Türkiye'nin sahip olduğu somut Ve somut otmayan

küttüret miras; doğa[ ve kültürel mirasın getecek kuşaktara aktantması.

Türk Musikisi

Orta Asya ve Anadolu'da yaşayan Türk toptuluklanna ait müzik unsurtarü, Türk milolojisi (insan,

yaradı[ış, dini ritüetter ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuanndaki mitolojik unsurlar, Türk

Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türteri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk sanat

Musikisinin gelişimi; müzikte itgiti farkh getenek Ve üsluplann karşıtıklı etkileşimi; çalgl[ar, besıeci-

ler, icracllan ve örnek eserteri ite birlikte incelenmesi.

Türk Sanatı Tarihi

Hun Sanatı'ndan, Göktürk, Uygur, Karahantı, Gazneli, Büyük Setçuktu, Anadotu Setçuklu, Beytikter

ve Osmanh dönemine kadar sanat üslup[an, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim ömekleri

karşllaştlrmah olarak incelenir; cumhuriyet Dönemi sanatl'ndan baştayarak günümüz Türk sanat

eserIeri ve sanatçltarl.

23

ü



@ ALAN EĞiTiMi SEçMELı DERSLER

211

Dil ve Toplum

DilToptum itişkisi bağ(amında temel kavramlar ve teknik terimter; ditsel toptuluktarda coğrafi ve

sosyat farklılık[ar; sosyal katmanlar ve dilset top[u[uklar arasındaki ilişki; ditde değişimter: dit ve

kü[tür; diI plantaması.

Dünya İngitizceleri ve Kültür

İngilizcenin uluslararası dit otarak kutlanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngitizcenin dünya üzerinde
farktı kullanım[arı; ingilizcenin uluslararasl dil olarak kuttanımının ingitizcenin öğretimine ve öğret-
men eğitimine yanslma[an; öğrencilerin diI Ve kültür araslndaki itişkiye yönetik bitinçlerinin geliş-
tiritmesi ve kültürün dit öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebi eserleı fitmleı TV
programlarıve reklam(aİ gibi materyatterin incelenerek küttüret ögelerin değerlendiritmesi.

Edimbitimi ve Dit Öğretimi

Temet edimbitim kavramtarı ve modelleri hakkında bitgi; incetik kuramını İngitizce öğretimine uygu-
tama; İngitizce'deki duruma bağtısözcelerin öğretimi için matzeme hazırlama.

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

oers kitabnda otması gereken fiziket, eğilsel, görsel ıasarm ve dit antaım özelliklerı Ve standan-
tar; ders kitap[annın içerikterinin programa uyguntuğu; mevcut ders kiıaptarndan bazıtarının içerik,

dit. öğrenci seviyesine uygun[uk, format, çekicilik, antamlı öğrenme}re katkl öğretimde kullanlm
kolaylığı vb. açılardan incetenmesi.

İngilizce Ögrctiminde Drama

Drama teriminin tanlmıve anlamı; psiko-drama, yaratıcl drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kav-

ram[ar; drama-oyun itişkisi; eğilimde drama uygutamatarınn tarihçesi; eğitimde dramann yapısı

ve uygutanma aşamalan; drama ortamlVe öğretmen nitelikleri; dramanln değeriendiritrnesi; atanın

eğitim amaçlanna uygun dfama ömekleri, ömekıer getişliritmesi ve uygulanması.

İngilizce Öğretiminde Materya1 Tasarımı

x

Alana özgü öğrctim teknolojilerini ku[[anma; yazıbm türteri ıre kutlanım amaçlan; alan|n öğretimin-

de kutlan acak materyallerin lasanm ve geliştirme ilkeleri; maleryal ihliyaç{annn betirtenmesi; iki

ve üç boyultu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprak{an; saydamlar; VcD, DVD, MP3

ve MP4 dosyatan vb. öğrelim materyatlerinin geliştirilmesi: farkb öğreiim maleryalterine yönelik

sınıt içi uygulama[ann değertendirilmesi.



İng itizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

ingitiz Diti Ögretiminde ders tasanml, ikinci/yabancı/ulustararası/özel amaç[ı/ akademik dil otarak

ingitizce gibi farktı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımtar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaktı, 9ö-
rev odaktı, sorun odakiı, bütünce odaklı diL öğretimi, çoktu zeka ve bütüncüt dit yaklaşımı gibi 9üncet
uygulama[ar; ikinci/yabancı dit öğretimi ve dil öğretiminde kü[türün önemi. teknolojinin dil slnfla-
nnda kulLan|ml, gelişen dünyada itelişimin yeri ve kültürler arasl etki{eşim.

İngilizce sözcük bitgisi, anlambitim ve söytem arasındaki itişkiteri anatiz etmelerine ve İn9ilizce

sözcükleri bütünteşik dit beceriteri yaklaşımıyta öğretme becerilerinin ge(iştirilmesins odaktan|r;

öğrencitere ingilizce sözcük çeşitlerini, sözcük otuşturma biçimlerini Y€ sözcükterin bağtam içinde

farkk anlamlannl değertendirme flrsatl Veritir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurlan ve sınıfta

kutlanıtabitecek çeşitti metin türleri, sözlük ve dertem gibi kaynaklar ve söıcük öğretimi teknikteri

kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngitizce sözcük bit9isini ölçmede kutlanılabilecek gnavlar ve

öğrenci[erin sözcük öğrenmeterini destekleyici öğretme/öğrenme stratejalerine odaktanltr.

Kitte iıetişiminde ingilizce

Öğrencileı 9azete, dergi türleri gibi hem yazılı hem elektronik uluslar arası kitle iletişim araçtannı,

bunlann türlerini tanıyacak; u[uslararası kitle itetişım araçtannda İngilizcedeki özet dil unsurtannın

farknda otup ve onlan kutlanma beceriterini getiştirecekler; editör mektuplan, makaleler ve köşe

yazılarını çözümleme, analiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kitle

iietişim araçtarnda yer alan haber ve makaıeterin geçertiliğini ve güvenitirtiğini farktı 9örüşlerte ve

toplumtarta kıyaslayabilecek; kitle iletişim araçtarında kutlanılan üslup, ketime ve dil bitgisi yapıları-

nı kuttanarak kısa habeı manşet, rektam, edaıör mektubu yazacak: aynl zamanda hedef ditin kendi

küttürünü yansnlrken ditini nasıl kullandığını da ömeklerte anatiz edecektir.

Sınıf lçi Öğrenmeterin Değertendirilmesi

Eğitimde kuttanılan ölçme araçlarıve özellikteri: gelenekel yaktaşımlara dayalı araç[arı Yazıtı sınav-

tar. kısa cevaptı sınavtaı doğru-yantış tipitestler, çoktan seçmeliıestter, eşleştirmeli testler, sözlü

yoklamatar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Göztem, görüşme, performans değer-

tendirme, öğrenciürün dosyası. araştırma kağ{[an. araştırma projeleri, akran değertendirmesi, öz

değerlendirme, tutum ötçekteri; öğrenci başarısının değertendirilmesinde dikkat edilecek hususlar;

öğrenme çıktılannın değerlendirilrnesi ve not verme.

Sosyoditbilim ve Dil Öğretimi

Ditin, konuşutduğu toplum bağlamında incetemesi olarak tanırn[andığı bu derste toptumdihitimin

inceleme atantan rıe biçimlerile ilgiti bilgiter nritir: öğrencilerc toptumda ditin değişik kutlanrn_

larının olduğunu ve buntann biitgeye, toplumsal sınıflara rıe etnik kökenlere göre nasil değiştiği

aktanhr; dersin sonunda öğrenciler bir toptumda dit kultanımının na$t değaştiğini diı öğr€tamiyte

loplumdilbilimin na§ı itişkilendiritdiğini kavıayabiıeGektir.
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İngilizce Sözcük Bitgisi Öğretimi

x



Söylem Çözümtemesi ve Di] Öğretimi

Dersin sonunda ingitlzce öğretmeni adaylarının diI becerileri ve öğretmenlik uygulamatarı farklı
söytem türlerinde geçek diI kullanımını inceleyerek metinterde tutaritık ve uyumlu[uğu analiz ede-

bi[ir[er; metinde uyumluLuk Ve tutarLllğln dit öğretimindeki yerini irdeleyerek katkısınl tartışbitirler;
söytem çözümtemesi ve dil öğretimi arasındaki bağlantıyı açıklayabilirler.

Tümteşik DiI Beceri[erinin Öğretimi

Öğretmen adaylarının iletişimseldiI becerilerini bir ders planı d6hitinde ve tümleşik olarak öğr€tme-

lerini sağtayacak, öğretim yönıem ve tekniklerini öğrenmesi; okuma, konuşma, dinleme ve yazma

becerilerinin özettikte ergen ve yetişkin sınıİında bir ders planl içinde nasll bütünleştiriteceği, ders

hedeflerinde varsa, dil bilgisi, ketime ve tetaffuz gibi dil unsurtannln bu be€eri temelli ders ptanına

nası[ entegre edileceği konu[ar üzerinde duru[uı
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