
Ders Adedi : 6'! T: 136 U : 16 L Kredi i 144 ECTS : 243 T+U : 152Genel Top|am

1. YARlYlL
No Ders Kodu Ders Adl T U Lxredi EcTs

1 AE-sl101 llkokuldaTemolMatematik 300 3 5

2 AE_S|103 Törkiye coğrafyaslVe Jeopolitiği 2 o o 2 3

3 GK_ZRI Atalii* llkebn ve lnk apTarihi1 20o 2 3

4 GK-ZP2 Yabancloi|'| 2o0 2 3

5 GX_ZR3 Tülk Dili 1 300 3 5

6 GK-ZR4 Bi|işim Teknolojileri 300 3 5

7 MB_ZR1 Eğilime Giriş 2oo 2 3

8 MB-ZR2 Eğitim sosyoloiisi

Toplam 19 0 0 19 30

3. YARIY|L
ı,lo Deİ§ KodU De.s Adl T U LXredl EcTs

1 AE-sl1 seçmeli 1 (Ders 1) 200 2
F!eEsreğüfuğı,d.f

2 AE_sl201 llkokuıda Drama 20o 2 4

3 AE_S|203 Fen Bilimlori Laboraluvar
uyqulamalan

020 1 3

4 AE-sl205 llkokuma ve Yazma Öğrotimi 300 3 6

5 GK_sl1 seçmeli1 (D€rs 1) 20o 2 3
|B!fu Gx.s, fu Fdfudl.d. q.ğ,

6 MB_sl1 seçmeli 1 (Ders 1)
|& fu 6sn hcfud.i .d.l.ğl.

20 0 2 4

7 MB_ZR5 Öğretim Teknolojıleri 20 o 2 3

8 [,4B-zR7 Türk Eğ]lim Tarihi 20 0 2 3

Toplam 15 2 0 16 30

5. YARlYlL
T U L Kredi EcTs

1 AE-s|3 seçmeli3 (oers 1) 20o 2 4

2 AE-sl301 Hayal Bi|gisaÖğretimi 300 3 5

3 AE_sl303 Malematk Öğretimi 1 300 3 4

4 AE-sl305 Fen Öğ.etimi 300 3 4

5 GK_sl3 seçrneh 3 {Dels 1) 20 o 2 3
EleBGX.sdeDFfud dngİı $.ğry.

6 MB_S|3 200 2

7 MB_ZR10 Eğitamde Ahlak Ve Elik 200 2 3

20o 2 3

Toplam 19 0 0 'l9 30

7. YARlYlL
No Ders Kodu Ders Adl

1 AE-sl401 Miizik Öğretimi 300 3 4

2 AE_sl403 llkokulda Yabancl Dil öğr€timi 300 3 5

3 AE-sls saçmaii 5 (ools 1)
E! dn ıE s,5 e orufufu.l,d,, 4.ğy.

200 2 4

4 MB_SI5 200 2 4
l& &. @sr5 k e^!fu -1.d,. ı..ary.

5 MB-slÖU1 Öğretmenlik Uygulamasl 1 2 6 0 5 10

6 MB-ZR14 Öz€l Eğitim ve Kaynaştlma 200 2 3

Toplam 14 6 0 17 30

AE§l1
No Ders Kodu 06.§ Adl T u LKredl EcTs

2. YARlYlL
No oers Kodu Ders Adl T u LKredi EcTs

1 AE-sllo2 Çevre Eğitimi 200 2 4

2 AE_sl104 llkokulda Temgl Fen Bilimbn 300 3 5

3 AE-S|106 Tü* TarihiVe Kültürü 200 2 4
4 DoY Dijilal okur Yazanlk 200 2 3

5 GK-ZR5 AtaiürkllkolerivelnkllapTarihi2 2 o o 2 3

6 GK-ZR6 Yabancl Dil2 200 2 3

7 GK-ZR7 Türk Dili2 300 3 5
8 MB-ZR3 Eğıtim Psikolojisi

9 MB-ZR4 Eğitim Felsefesi 2o0 2 3

Toplam 20 0 0 20 33

4. YARlYlL
llo Del§ Kodu oers Adl T U L Krgdi EcTs

1 AE-sl2 se{rneli2 (Ders 1)
F!er€§?6.rıtrfu,q.ğF

200 2 4

2 AEsl202 oyun ve Fizikj Elkinlikler Öğretimi 300 3

3 AE_sl204 Tü*çe Öğrelima 300 3 5
4 GK-sl2 se(,neli2 (Ders 1)

lı!e«-92c@fufu,,.r.ğF 200 2 3

5 GK_ZR8 Topluma Hizmet Uygulamalan 12o 2 3
6 MB_sl2 seçmeli2 (Ders 1) 200 2

Eo 6 r.4§16afudılı fuk. {.ğr.

7 MB-ZR6 Öğrctim llke ve Yöntemleri 200 2 3

8 MB_ZR8 Eğitimde Araşhma Yöntsmleri 2o0 2 3

Top|am 17 2 0 18 30

6. YARlYlL
T U LKredi EcTs

1 AE-sl302 sosyal Bilgiler Öoretimi 300 3 5

2 AE-sl304 Matematik Öğretimi2

3 AE_sl306 Dan Kültüni ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3 4

4 AE_sl4 seçmeli4 (Ders 1) 200 2 4
lfu 6 t sl dİ cded§ dİohr .İğry.

5 GK-sl4 li4 (Ders 1) 200 2 3
F! d6 cx g 69n!,@^ dİıerü .r.ğry.

6 MB-sl4 ers 1 200 2 4
ıfu fr erlr 6 cfuefu ıfudll. .|ığy.

7 MB-ZR11 Eğiiimde ölçm6 ve D€ğerl€ndirme 2 0 o 2 3

8 M8_zR.12 Türk Eğitim sistemi v€ okul
Yön€timj

20 0 2 3

Toplam 19 0 0 19 30

8. YARlYlL
No oer§ Kodu Ders Adl T U LKredi EcTs

200 2 31 AE-sl402 Ka.akter ve Değer Eğıtimi

300 32 AE-sl4o4 Gölsel sanatlar Öğrelami
seçmeli6 (D€ls 1)

6

200 2 4

200 2 4

3 AE_sl6

4 MB_sl6

260 5 125 MB_slöU2 öğretmenlikUygulamasl2
20o 2 36 MB_ZR16 okullarda Rehberlik

Toplam 13 6 0 16 30

T U LKredi EcTsNo Ders Kodu Der§ Adl
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Bayburt Eğitim Fakültesi

TemĞl Eğitim Bölümü

slnlf Öğretmenliği

201 8(YÖK)-slnf Öğretmenliği Müfredatl

20o 2 3

No Ders Kodu Ders Ad|

8 MB-ZR9 sln Yönetimi

200 2 3

5

No Der§ Kodu Der§ Adl

300 3 4

T U L Kredl EcTs

5

GK_sl1

\



Bayburt Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

slnlf Öğretmenliği

201 8(YÖK)-sInf Öğretmenliği Müfredatı

Genel ToPlam Ders Adedi :61 T:136U:16 L
1 AE-sls1 Afeller ve A16l Yönetimi 20 0 2 4

MB§l1
No Ders Kodu 06r§ Ad| T u LKredl EcTs

1 MB_SEÇI Aç|k Ve uzaktan Öğrenme 20 o 2 4

2 MB-SEç10 Eğitimde Proj€ Haz|rlama 200 2 4

3 MB§Eç1l Eleşli.€l v€ Analilik Düşünme 200 2 4

4 MB-sEç12 Hastanede Yatan Çocuklaın
Eğitjmi

200 2 4

5 MB-SEÇ13 Kapsayıc| Eğitim 2o0 2

6 lrB_sEÇ15 Kaf ş|laştllmall Eğitim 2o0 2 4

7 MB-SEÇ16 Mikro Öğr€tim 2oo 2

8 MB-SEÇI7 Müze Eğitimi 200 2 4

9 MB_SEÇ18 okulDlşl oğrenme orıamlan 2oo 2 4

10 MB_sEç19 Öğr€nme Güçlüğü 2o0 2 4

11 MB-SEç2o Öğretimi Bheyselleştirme ve 2o0 2 4

12 MB-SEç21 sürdüdlebilir Ka|knme ve Eğilim 200 2 4

13 MB-sEç22 Yetaşkin Eğitimive Hayat Boyu
öğrenme

200 2

14 MB_SEÇ3 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivile
BozuklUğu

20 o 2 4

15 MB_SEÇ4 Eğalam Hukuku 200 2 4

16 MB-SEç5 Eğitim Antropolojisi

17 [üıB-sEç6 Eğitim Tarihi 200 2 4

18 MB_SEç7 Eğitimde Drama

19 MB_SEÇ8 Eğitimde Program D|şlEtkinlikler 200 2 4

20 MB-SEÇ9 Eğltlmde Proglam Geliştrme 2o0 2 4

GK_sl2
No Ders Xodu Ders Ad|

1 GK§EÇ1 Bağlmİllk ve Bağlmlll|kla Mücadele 2 0 0 2 3

2 GK-SEÇ10 Kühür ve Dil 200 2 3

3 GK-SEÇI1 Medya okuryazarl|ğ| 2o0 2 3

4 GK_SEÇ12 Mesleki ingilizce 20 0 2 3

5 GK-SEÇ13 sanat Ve Est€tik 20 0 2 3

6 GK-SEÇ14 Türk Halk oyunlarl 20 0 2 3

7 GK-SEç15 Türk lşar.t Dili

6 GK-SEÇ16 Türk Kü|lür coğrarasl 200 2 3

s GK-SEç17 Türk Musikisi

10 GK-sEÇ'18 Türk sanatl Tarihi 2oo 2 3

11 GK-SEÇ2 Beslenme ve sağİk
12 GK_SEÇ3 Bjlim Tarihıvo Fe|sofosi 200 2 3

13 6K_sEÇ4 Bilim ve Aİaştırma Etiği 200 2 3

14 GK_SEÇ5 Ekonomive Gn]şimc lik

: Kredi : 1ıl4 ECTS: 243 T+U: 152

GK-SEÇI Bağ|mİllk ve Bağlmll|]kla Mücadele 2 0 0 2 3

AE§12
|{o oor§ Kodu Dors Ad| T U L Krodi EcTs

1 AE-slsl Afetler Ve Afğl Yönetimi 200 2 4

2 AE_sls1o slnlf lçiöğronmelerin
Değ6rl6ndirilmesa

200 2 4

3 AE-sls11 sosyal B€c6riÖğretimi 20o 2 4

4 AE-sls12 Türk Kühürunde çocuk ve Eğilim 2 o a 2

5 AE_sls2 Çocuk Edebiyatı 200 2

6 AE-slS3 çocuk Psikolojisi 200 2 4

7 AE-slS4 GelenekselÇocuk oyunlan 200 2

8 AE-slss llkokul Ders Kiıap|an lnco|emesi 2 0 0 2 4

9 AE_sls6 llkokulPrograml 2o0 2

10 AE_sls7 ilkokulda Alternalf Eğitm
Uyqulamalarl

20o 2 4

11 AE-sls8 Kapsayo DilÖğretma 2o0 2 4

12 AE-slsg Risk Alllndaki Çocuklar Ve Eği|imi 2 0 0 2 4

2 AE_slSl0 2oo 2 4slnlf lçi Öğlenmelelin
Değerlendirilme§i

3 AE_slSl1 sosyal Bec€n Öğretimi 200 2 4

44 AE-slsl2 Tü* Küllüründe Çocuk ve Eğitim 2 0 o 2

5 AE-sls2 Çocuk Edebiyatl 2o0 2 4

6 AE-sls3 Çocuk Psikolojisi

7 AE_sls4 GelenekselÇocuk oyunlan 20o 2 4

8 AE-slss lıkokulDers Kitaplan lnce|em€si 2 o o 2

9 AE-sls6 lıkokulPrograml 200 2 4

10 AE_sls7 200 2 4llkokulda Altematif Eğiljm

11 AE-sls8 Kapsaylc| Dalöğletimi 200 2 4

12 AE_slsg Risk Alllndaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2

2 GK_SEÇI0 Kühür ve Dil 200 2 3

3 GK-SEçı1 Medya okuryazarllğl 20o 2 3

4 GK-SEç12 M€slekiingilizce 20o 2 3

5 GK_SEçI3 sanat Ve Estetik 2o o 2 3

36 GK-SEçI4 Türk Halk oyunlan 200 2

7 GK-SEç15 Tü* lşaret Dili 2o 0 2 3

8 GK-SEÇI6 Türk Küıtür coğrafyas| 20 0 2 3

39 GK-SEçI7 Türk Musikisi 2o 0 2

10 GK-SEÇI8 Tü* sanat Tadha 20 0 2 3

11 GK-SEç2 Beslonme V6 sağllk
12 GK-SEç3 Bilim Tadhive Febefosi 200 2 3

13 GK-SEç4 Bilim ve Araştrrna Etiği

14 GK-SEç5 EkonomiVe Girişimcilik 20o 2 3

15 GK-SEÇ6 GelsnekselTürkElsanaüan 200 2 3

16 GK-SEç7 lnsan Hak]anve Demokrasi Eğilimi 2 0 0 2 3

17 GK_SEç8 lnsan llişkiıed ve İetişim 200 2 3

18 GK-SEÇ9 Kariyer Planlama Ve Geliştirme 2o0 2 3

MB_s12

No oers Kodu Ders Adl T u L K.edi EcTs

1 MB_SEç1 Açlk ve Uzaklan Öğrenme

2 MB-SEçI0 Eğilimde Proj€ Hazrlama 20o 2 4

43 MB-SEÇ11 Eleşth€lve Analilik Düşünme 200 2

4 MB_SEÇ12 20o 2 4Hastanede Yaıan Çocuklann
Eğitimi

5 MB-SEÇI3 KapsaylclEoitam 200 2

6 MB-SEÇ15 Karş|laştlrmall Eğitim 200 2 4

7 MB_SEÇ16 Mikro Öğrelim 200 2

8 MB_SEÇ17 Müze Eğitimi 200 2 4

9 MB§EÇ18 okulD|ş| Öğr.nmo orlamlan 200 2

10 MB-SEç19 Öğrenme Güçlüğü 2o0 2 4

11 MB-SEç2o 20o 2Öğrelimi Bireyselleşlirme ve
Uyaİlama

12 MB-SEç21 sürdüdlebilir Kalklnma ve Eğitim 2 0 0 2 4

13 MB-SEÇ22 Yetişkin EğitimiVe Hayat BoyU
öğrenme
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
Bozukluğu

15 MB_SEÇ4 Eğıtim Hukukı]

16 l\.,lB_sEÇs EğitimAntlopolojisi 200 2 4

ll5 2021

1

2oo 2 4

200 2 4

200 2 4

200 2 3

20o 2 3

T u L Kredi EcTs

2oo 2 3

20o 2 3

200 2 3

200 2 3

20o 2 4

200 2 4

,l4 MB-SEç3 200 2 4

2oo 2 4



lam Ders Adedi : 61 T: 136 U : 16 LGenel Top
15 GK-sEç6 Geleneksel Türk El Sanadan 2oo 2 3

ECTS: 243 T+U : 152

17 MB§Eç6 2oo 2

GK-sl3
T u L Krsdi EcTs

1 GK-SEçI Bağlmllllk V€ Bağlmllİkla Mücadele 2 0 0 2 3

2 GK_SEÇI0 Küllür ve Dil

3 GK-SEç11 Medya okuryazadlğl 20o 2 3

4 GK-SEç12 Mesleki lngilizc€ 20o 2 3

5 GK_SEÇ13 sanat ve Estollk

6 GK-SEÇ14 Türk Halk oyunlan 20o 2 3

7 GK-SEçI5 Türk lşaret Dili

8 GK-SEç16 Tü* Kültül coğrafyasl 200 2 3

200 2 3

10 GK-SEçI8 Tü* sanat Tarihi 200 2 3

11 GK-SEç2 Beslenme ve sağİk 200 2 3

12 GK_SEÇ3 Bilim Tadhive Febefesi 2oo 2 3

13 GK-SEÇ4 Bjljm ve Araştlrma Eliği 20o 2 3

14 GK-sEçs EkonomiVe Girişimcilik 20o 2 3

15 GK-SEÇ6 GelenekselTürkElsanallan 20o 2 3

16 GK-SEç7 insan Hak]an Ve oemokrasiEğitmi 2 0 0 2 3

2oo 2 3

18 GK-SEÇg Kadyer P|an|ama Ve G€laştirme 2 0 0 2 3

AE§14
No Ders Kodu Ders Adl T u L Krodi EcTs

2o0 2 1

2 AE_slsl0 sınıf lçi Öğrenmelerin
Değ6dendiilmesi

200 2 4

3 AE_sls11 sosyalBec€n Öğretimi 2oo 2 4

4 AE-sls12 TürkKünüdndeçocırkveEğitim 2 0 0 2 4

5 AE-sls2 çocı.rk Edebiyaıl 200 2

6 AE_sls3 Çocuk Psikolo'isi 20o 2 4

7 AE_S|S4 Geleneksel çocuk oyunlan 200 2 4

8 AE-slss llkokulDels Kiıaplarl lncelemesi 200 2

9 AE_sls6 ilkokul Plograml 20o 2 4
llkokulda Allernalif Eğiı m
uyaulamalar|

200 2

11 AE-Sls8 Kapsaylğ oi|Öğretimi

12 AE-slsg Risk Allındaki Çocuklal ve Eğilimi 2 0 0 2 4

Kred i : 1/ı4

Eğltm Tarihi

AE.s13

llo Ders Kodu Ders Adl T u LKredi EcTs

1 AE-sls1 Aretler ve Aiet Yönetimi 200 2 4

2 AE_sls10 slnf lçi Öğrenmel€in
D6ğodenda.ilmes

3 AE_Slsl1 sosyalBeceri Öğretimi 200 2

,ı AE€ls12 Tü*Küllüdnd€çocukveEğitim 2 0 0 2 4

5 AE-sls2 çocıJk Edebiyall 2oo 2 4

6 AE-sls3 çocuk Psjkolojisi 20o 2 4

7 AE-sls4 GolenekselÇocuk oyunlan 2o0 2 4

8 AE-slss llkokulDers Kitap|a( lncelemosi 20o 2 4

9 AE-sls6 lıkokulPrograml 200 2 4

10 AE-sls7 llkokulda Allemali' Eğltim 200 2 4

11 AE-sls8 Kapsaylc| oilöğraümi 200 2

12 AE_slsg Rısk AltlndakiÇocuklar Ve Eğitimi 200 2 4

MB-sl3
No oers Kodu Dgrs Adl T u LKredi EcTs

1 M8-sEç1 Açlk ve Uzakt]an Öğrenme 20o 2 4

2 M8-sEÇ10 Eğitimde Prole Hazlrlama 20 0 2 4

3 M8-sEç11 EleştirelV6 Analitik Düşünm€ 2oo 2 4

4 MB_SEçI2 Hast8nede Yatan ÇoğJklann
Eöitimi

200 2 4

5 MB_SEÇI3 Kapsaylcı Eğitim 200 2 4

6 MB-sEÇ15 KarşllaŞtırmall Eğitim 200 2 4

7 MB-sEç16 l\,iikro öğretim 20o 2 4

8 MB-SEÇ17 Müze Eğilimi 2oo 2

9 MB-SEç18 okulDlşlöğrenme onamhı 2oo 2 4

200 2 4

11 MB-SEç20 Öğr€timi Baleysell€şlime v6
uyarlama

200 2 4

12 MB-SEç21 sürdürülebili. Kalklnma ve Eğitim 2 0 0 2 4

13 MB_SEç22 Yotİşkin Eğatimi ve Hayat Boyu
öğrenme

200 2

14 MB-sEç3 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozuk]uğu

200 2 4

15 MB_SEÇ4 Eğitim Hukuku 20o 2 4

16 MB_SEÇ5 Eğitim Antropolojasi

17 lrB_sEÇ6 Eğitim Tarihi 200 2 4

18 l\ıB_sEÇ7 Eğilimde Drama 2oo 2

19 MB-SEÇ8 Eğilimde Program DlşlEtkinlakl€r 2oo 2 4

20 MB-SEÇ9 Eğilimde Program Gelişlime 2o o 2 4

GK_sl4
No Defs Kodu Dors Adl T u L Kredi EcTs

1 GK-SEç1 Bağlml|lık v€ Bağlmİllkla Mücade|e 2 0 0 2 3

2 GK§Eç10 Kültür ve Dil 200 2 3

3 GK-SEç11 Medya okuryazadlğl 200 2 3

4 GK-SEç12 Meslekilngihzce 200 2 3

5 GK_SEÇI3 sanal Ve Eslelik 200 2 3

16 GK-SEç7 lnsan Haklan Ve Demokrasi Eğitimi 2 o o 2 3

17 GK-SEç8 lnsan llişkilerjVe lletişim 2oo 2 3

18 GK-SEÇ9 Kariyer Planlama V€ Geliştirm€ 2 0 0 2 3

18 MB-SEÇ7 Eğitimde Drama 200 2

19 MB€Eç8 Eğıtimd€ Prog6m Dlşı Etİjnlikler 20o 2

20 0 2 420 MB-SEç9 Eğilimde Program Gelişlirme

MB§l4
l{o Dors Kodu oeİs Adl T U LKredİ EcTs

1 MB_SEÇ1 Aç|k Ve Uzaklan Öğr6nme 20o 2 4
2 MB_SEÇ10 Eğilimde Poo Hazırlama 2o0 2 4
3 MB-SEÇ11 Eleştir€lve Analilik Düşünm€ 200 2 4

4 MB_SEÇ12 Haslanede Yalan Çocuklann 200 2 4

5 MB-SEÇ13 Kapsaylcr Eğitım 200 2 4

6 MB_SEÇ15 Karşllaştlrmall Eğitim 2oo 2 4

7 MB-SEÇ16 Mikro Öğ.elim 20o 2 4

8 MB-SEÇ17 Müze Eğitimi 2o0 2 4

3/5 2021

Bayburt Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

slnıf Öğretmenliği

2018(YÖK)-slnf Öğretmenliği Müfredatl

20o 2 4

No Ders Kodu D6rs Adl

200 2 3

200 2 3

200 2 3

9 GK-SEçI7 Tülk Musikisi

17 GK_SEÇ8 lnsan llişkilerive llelişim

10 l\rB-sEç19 öğrenm€ Güçlüğü

200 2 4

1 AE_sls1 Afeter ve Afet Yönetimi

10 AE-sls7

200 2 4



Genel Toplam Ders Adedi : 6'|

6 GK_SEÇ14 Türk Halk oyunlan 2 0

Bayburt Eğitim Fakültesi

Temol Eğitim Bölümü

slnlf Öğretmenliği

201 8(YÖK)-slnf Öğretmenliği Müfredatı

T:'!36 U: 16 L
023

AE§|5
T U LKr.di EcTs

1 AE_slsl Afeller ve Afel Yönetimi 20o 2 4

2 AE_slsl0 Slnlf içi Öğrenmelerin
Değedendirilmes

2oo 2 4

3 AE-slSll Sosyal Becer] Öğretlmı 20a 2 4

4 AE-sls12 Türk Küllü^inde Çocuk ve Eğitim 2 0 0 2 4

5 AE_sls2 Çocuk Edebiyaİ 200 2 4

6 AE_sls3 Çocuk Psikolojisi 2o0 2 4

7 AE§ls4 GelenekselÇocuk oyunlall 2o0 2 4

8 AE€|ss |lkokulDers Kitaplan lncolğmğsi 2 0 0 2 4

9 AE_sls6 IıkokulPlograml 200 2 4

10 AE_sıs7 llkokulda Altemalif Eğitim 200 2 4

11 AE-sls8 Kapsay|cl Dil öğrelimi 2o a 2 4

12 AE-slsg Risk Altlndaki Çocukla. ve Eğitimi 2 0 0 2

AE§16
No oer§ Kodu Ders Ad| T u LKrodi EcTs

1 AE_slsl Afetler ve Afet Yönelimi 20o 2 4

2 AE-sls1o slnlf lçiöğrenmelerin
Değerlendirjlmesi

2oo 2 4

3 AE-slsll sosyal Becerı Öğ.etimi 20o 2 4

4 AE-Sls12 TürkKüllüründeçocukveEğilim 2 o o 2

5 AE-sls2 Çocuk Edebiyall 2o0 2 4

6 AE_sls3 Çocuk Psikolojisa 2o o 2 4

7 AE_sls4 Geleneksel Çocuk oyunlan 200 2 4
8 AE_slss llkokulDers Kitaplaa lncelemesi 200 2 4

9 AE_sls6 lkokulProgramı 200 2 4

10 AE_sls7 llkokulda Aılematif Eğjtm
uygulamalan

200 2 4

11 AE_sls8 Kapsaylcl DilÖğretimi 20o 2 4

12 AE-slsg Risk Altlndaki çocuklal ve Eğitami 2 0 0 2

: Kredi : 1ıı4 EGTS: 243 T+u: 152

M8_sEÇ18 okul D,ş, Öğrenme orıamlafl 2oo 2 4

7 GK-SEç15 Türk lşalet Dili

8 GK_SEç16 Türk Kültür coğrafyas| 200 2 3

9 GK€Eç17 Türk Musikisi 200 2 3

10 GK-SEÇ18 Türk sanah Ta hi 20o 2 3

311 GK-SEç2 Bes|enme Ve sağİk 20o 2

12 GK_SEÇ3 Bilim Tarihive Felselesi 20o 2 3

313 GK-SEÇ4 Bilim Ve Aİaşllrma Eliği 2oo 2

14 GK-SEç5 Ekonomive Girişimcalik 2oo 2 3

15 GK_SEÇ6 GelenekselTü*Eİsanafan 2oo 2 3

16 GK-SEç7 lnsan Hak]an Ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3

17 GK-sEç8 insan ilişkilerive llelişim 200 2 3

18 GK-SEÇ9 Kariyer Planlama Ve Gelaştirme 200 2 3

10 MB-SEÇ19 Öğrenme Güçlüğü

11 MB_SEç2o 2oo 2 4Öğretimı 8ileyselleşüirme ve

12 MB-SEÇ21 sürdüdlobilır Kalknma ve Eğilım 200 2 4

13 MB_sEÇ22 200 2Y€tİşkin Eğilimi ve Hayal Boyu
öğrenme

200 214 Ma-sEÇ3 Dikkal Eks,kİğlve H,peraklv e
Bozılkluğu

200 2 4'5 MB_SEÇ4 Eğilim Hukuku

200 2 416 MB-SEç5 Eğilim Antropo|ojisi

200 2 417 MBSEÇ6 Eğilim Tarihi

18 MB-SEÇ7 Eğitimde Drama 2oo 2

19 MB§EÇ8 Eğatarrıdo Program DlşlEtknlikler 200 2 4

200 2 420 MB€EÇg Eğatimdo Pogram G€liştirme

ı{o Ders ı(odu Dor6 Ad| T U LKredİ EcTs

1 MB-SEç1 Aç|k ve Uzanan Öğrenme 200 2 4

2 MB-SEç10 Eğilimde Proje Hazlrlama 200 2 4

3 MB-SEÇ11 Elğşürelvo Anelitik Düşünrn€ 2oo 2 4

4 MB_SEÇ12 Hastanede Yatan Çocuklann
Eğitimi

5 MB-sEÇl3 KapsaylclEğitim
6 MB_SEÇ15 Karş|laşt|.mall Eğitim 200 2 4

7 MB_SEÇ16 Miklo Öğleıim 200 2 4

8 MB-SEç17 Müze Eğilimi

9 MB-SEç16 okulolşl Öğrğnrn6 oılamlan 200 2 4

10 MB_SEç19 Öğrenme Güçlüğü

11 MB_SEç20 Öğreıimi Bireyseııeşirıtıe ve
uyadama

200 2 4

12 MB-SEÇ21 sürdüdl€balir Kalkhma ve Eğitim 2o0 2 4

13 MB-SEç22 Yetişkin Eğilimi ve Hayat Boyu
öğrenme

200 2 4

14 M8-sEç3 Dikkat Eksikliği ve Hip€Ğktivite
Bozukluğu

20o 2 4

15 MB-SEÇ4 Eğtm Hukuku 200 2

16 MB_SEÇ5 Eğilim Antropoloiisi 200 2 4

17 MB_SEÇ6 Eğilim Tarihi 200 2 4

18 MB_SEÇ7 Eğilimde Draha 200 2 4

19 MB-SEç8 Eğtmde Program DlşlElkinlikler 200 2

20 MB_SEÇ9 €ğitimde Program Geliştirme 200 2 4

MB-sl6
No Ders Kodu Ders Adl T U LKredi EcTs

1 MB-SEçI Açlk ve Uzaktan Öğl6nme 2o0 2 4

2 MB_SEÇ,|o Eğilimde Proje Hazdame 200 2 4
3 MB-SEç11 Eleştirelve Analitik oüşünme 200 2

4 MB_SEç12 200 2 4Hastanede Yalan Çocuklann
Eğilimi

5 M8-sEç13 Kapsayrc| Eğilim 200 2 4

6 MB_sEÇ,l5 Ka§lİaşılrmah Eğitim 200 2 4
7 MB_SEçI6 Mikro öğrelim

8 MB-SEÇ17 Mrze Eğil mi 200 2 4

9 MB-SEÇ18 okulD§| Öğr6nm6 orıamlan 200 2 4

20o 2 410 Ms_sEÇl9 Öğrenmo Güçlüğü
Öğleıi mi Bireysolloşliİme ve11 MB-SEç20 20o 2 4
Uyarlama

12 MB-SEç21 sürdürül€bilir Kalklnma v6 Eğitim 2o0 2 4

4l5 2021

No oe.s Kodu oers Adl

9

2o o 2 3 2oo 2 4

MB-sl5

2oo 2 4

2oo 2 4

2o0 2 4

200 2 4

200 2 4



Bayburt Eğitim Fakültesi

TemeI Eğitim Bölümü

slnf Öğretmenıiği

201 8(YÖK)-slnlf Öğretmenliği Müfredatı

Genel Toplam Ders Adedi : 61 T: 136 U : 16 L : Kredi: 1M ECTS: 243
Yetişkin Eğitimive Hayat Boyu 2

T+u : 152

00 2 413 l\ıB-sEç22

Ders Kodu Ders Adl
ön Koşul

Ders Adl

MB-slöu2 Öğretmenlik
Uygulamas| 2

MB_slöU1 Öğretmenlik
Uyg!lamasl 1

[\" euWfuLvL

14 MB_SEç3 20o 2 4Dikkal Eksikliği ve HiperaktiVite
Bozukluğı,ı

20 0 2 415 MB_SEÇ4 Eğitim Hukuku

2o 0 2 416 MB-SEç5 Eğitim Antropolojisi

200 2 417 MB-SEÇ6 Eğitim Tanhi

200 2 418 MB-SEç7 Eğilimde Drama

19 MB-SEç8 Eğilimde PrcgEm Dş| Etkinlikler 2o0 2 4

20 MB-SEÇ9 Eğilimde Prcgram Geliştİme 200 2 4

5l5 12.07.2021

Ders Kodu d
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l. Yarryr] II. Yarıyıl
DersinAdı

o Eğiıime Giriş

@ tğlijm soşdoiisi

o Atatiİk iıoıen w lü*iap Tanha 1

o Yabano 0 ]

o Eük oili 1

o 8iliŞim Teİnoloiilen

o lkokJ5a İeflıeü Mate üIıatk

o nık]y€ crğlaDl§ v€ Jtopoıtği

Toplam

@ oğretm T*noloiiled

@ ni( Eğfim Tarihi

@ se{meli 1

o §eçmeli 1

o seçm€li 1

o llkok]kla Dlama

o Fei Bilirnle LaboralıJv& Ll]i0ulamalan

o lkoklma ve Yaina Öğreıifii

Toplam

TuK AKTs De6inAdlTUKAKIS

3

3

3

3

5

4

5

4

2

2

2

2

3

2

3

2

3018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

3

2

3

2

18

3

3

5

5

30

2

2

2

2

3

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

190

2

2

2

2

3

3

3

2

]g

@ Eğ]tm Psikolojisi

@ Eğılim Felseles

o Ahtülk ilk4len ve inhlap Taihi 2

o %bancı Dil2

o Tad( Dili 2

o terc Eğiümi

o l}ololda Ternd Fen t}ilimbn

o
Tophm

_ III. Yany_ı! Iv. Yarıyll
Ilo.sjnAdTu(Al$s

@ Öğretm İke ve ront€rnled

@ Eğilimde Araştrma \önlemleri

@ s€çmeli 2

@ seçmeli2

@ Topfuma H zrıet t gu|amahı

o seçmeli 2

o own ve Fiz]kj Eüi.lkler Öğretimi

o ]ıülqe Öğrelimi

oorsinAdlTuxAKTS

VI.

3

3

4

3

3

4

5

5
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2

2

2

2

2

3

3
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0

0

0

0

2

0

0

0

2

2
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2

1

2

3

3

,|7

2

2

2

2

2

1

3

Toplam30]6
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4

4

3
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0
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V. Yaııyll

2 06İsln Adl T u K AKTS D€rsin Adl T u X AKrs

@ sınıi yijnelirni

@ Eğilifüıde lüük ve Elik

@ §eçrnel 3

(0 §eçmel 3

o sgçmel 3

o tlayal Bilq|si Öğreıimi

o Matematjk oğretjmi 1

o t€n Öğıetmi

Topkm

3

3

4

3

4

5

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

30]9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

3

]9

2

2

2

2

2

3

3

3

TO9km301s

3

3

4

3

4

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

3

019

@ Eğiümde Öhme ve Deilerlendrİne

@ E* Eğitjm sblemi v6 ftul Ydnelimi

@ seçneı 4

@ seçmel 4

o seçmeİ 4

o sosfal 8ilg ef Öqretiüni

o Malematjk furetjmi 2

o Din Kİii]üi] ,/e 

'ül*. 
Bilolsi oğretoi

VII. Yarıyrl VIII. Yarry!!
De6lnAd|TuKAKrs

@ Meslek8ilqisi

@ Genelkültrr

@ Alan Eğitirii

DerslnAdlTUKAKrs

@ oürelmenl k (J}lulamas ]

@ Özel Eğitm ,.! Kayrıaşl.ma

@ seçmeli5

o seçmeli5

@ Müzik oğlelimi

o ikokllda Yabano Dıl oğotml

,l2

3

4

1

3

ı
30

5

2

2

2

2

3

]6

6

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

3

]3

10

3

4

5

30

5

2

2

2

3

3

17

6

0

0

0

0

0

6

12

2

2

44

26

64

1u

@ oğrer0enlik Uygdaıia§ 2

@ 0kulhrda Behb€ılik

@ seçmeİ 6

o seçmeli6

@ KaraKer ve Değer Eğfimi

@ Gölsel Sanatlar Öğrelimi

Toplam

88

42

110

TUKGenelToplam

35

]9

46

]00

56

28

66

150

Tophm

Toplam 16 240

lİrk Taüihi v€ Xim]fa

50

27

65

112
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I. Yarıyrl

@ Eğitime Giriş

Eğitim Ve öğretimle i[gili temel kavram[ar; eğitimin amaçlan ve işlevteri; eğitimin diğer atantarta
ve bitimlerle itişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültüret, tarihi, Politik, ekonomik, felsefi ve psiko-
tojik temetteri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim Ve öğrenme ortaml otarak okul ve sınıf;
öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetişıirmede günce[ gelişmeler; yirmi birinci yüzy[da eğitimte
il9iti yönetimter.

@ Eğitim Sosyolojisi

Sosyotojinin ıemel kavram[arı: Toplum, sosyat yapı, sosyal olgu, sosyat olay vd.; sosyotojinin ön-
cüteri (ibn-i Haldun, A. comte, K. Man, E. Durkheim, M. Weber Vd.) Ve eğitim görüşteri; temet
sosyoIojik teoriler (işlevse[ciIik, yapısatcltlk, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuraml, e[eştireI teora,

fenomenotoji Ve etnometodoloji) aç|sndan eğitim; toplumsaI süreçler (sosyalteşme, sosyal taba_

kalaşma, sosyal harekettilik, sosyaIdeğişme vd.) ve eğitim; loplumsaI kurumlar (aile, din, ekono-
mi, siyaset) v€ eğitim; Türkiyede sosyotojinin ve eğilim sosyolojisinin getişimi (Ziya Gökatp, İsmait
Hakkı Baltacıoğ[u, Nurettin ToPçu, Mümtaz Turhan vd.); kü[tür ve eğitim; sosyal, küttoret, ahtaki bir
sistem ve toplu[uk o[arak okul.

@ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi l

Osmanh Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepter; XlX. Yüzyıtda Osmantı Devteti'nde yenilik
hareket{eri; 0sman[ı Devleti'nin son dönemindeki fikir akım[arı; XX. Yüzyılın başlnda osmanlı Dev-
leti'nin siyasi ve askeri durumu; l. Dünya savaşl Ve Ermeni mesetesi; Anado[u'nun iş9ati ve ıepki-
[er; Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetteri; kongreler dönemi ve teşkilat[anma;
son Osmanlı Mebustar Meclisi'nin açı[ışı ve Misakı Mitt1'nin kabulü; Milti Mücadete'ye hazırtık ve
bu hazır[ığın maddi ve manevi teme[(er; TBMM'nin açıtışı ve faaliyetteri; Sevr Antlaşması; Güney ve
Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, yunan taarruzu ve Batl cephesindeka
savaşlar, Mudanya Mütarekesi'nin imzatanması, Lozan Konferansı'nın toplanmasıve Banş Anttaş-
ması'nın imza[anmasl.

@ Yabancı Dil 1

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda söze[, okuma, yazma ve dinteme becerileri; sözel
beceriler (kendini tan(ma, bir şeyi/yeri tarif edebi[me, yol tarifi verebilme, kişiset bitgilere yönetik

3
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soru Ve cevap kallp[arD; okuma beceriteri ([okantada, otobüs-tren vb. ulaşlm araçtannda, a[§-veriş
yerterinde liste/etiket okuma, sorU sorma Vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği
yazma, form doldurma); dinteme beceriteri (yottarifi, yerlkişi tarifi Vb.).

@ Türk Dili 1

Yazı di[i ve öze[[ikteri; yazım ve noktatama; yazlh ve sözlü anlatlmln özettikleri; Paragraf oluştur_
ma ve paragraf türleri (9iriş, 9elişme, sonuç paragrafları); düşünceyi getiştirme yottan (açıklama,

tartlşma, öyküleme, betimlem€; tan|mlama, örneklendirme, tanlk 9österme, karşılaştırma vb. uy-
gutamalan); metin yaplsl (metnin yapEal özeltikteri, 9iriş-gelişme-sonuç bötümteri); metinsellik
özettikteri (bağtaşık[ık, tutarlıtık; amaçtıtık, kabul edilebilirlik, durumsaltık, bit9isetlik, metinlerara-
slhk); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme Ve paylaşma); bitgilendarici-açlklayrcl metin
yazma; öyküleyici meıin yazma; betimteyica metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

@ Bilişim Teknolojiteri

@ iıkokuıda Temel Matematik

say sistem[erive hiyerarşik modeli, sayı sistemlerinin dört işleme göre kapa[ı[ık özellikteri, mate-
matikset modelleme, dört iştem içeren problem çözme ve kurma, l0'tuk tabandaki bir sayryı baş-
ka tabanlarda yazma ve başka tabanlarda yazılmış bir sayıyı l0'[uk tabana çevirme, ] 0'[uk tabanı

dışındaki tabanlarda dört işlem, ispatlarıyla birtikte 2, 3, 4, 5 ve l0 için bötünebitme kuralları, en

küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen, kesirve kesirterle dört işlem, kesir Ve oran i[işkisi, ondalık
kesirde sayıların yazılması ve dört işlem, örüntü, teme[ 9eometrik şekiller, temel uzay geometra -
geometrik cisimler ve açınımtarı ile ötçü kavramı ve temel ö[çü birimleri ve bu konuların
matematik öğretimin amaç, iIke ve ilkokut matematik programlyla ilişkisi.

@ rl1.1.1y" Coğrafyası ve Jeopolitiği

Türkiye'nin yeri ve konumu: Türkiye'nan jeopolitik ve jeostratejik durumu ve öze[[ikleri, matema-
tiksel konum öze[[ikleri, özel konum özellikleri (komşu[ar), ülke grup[arı özellikleri (siyasi, askeri,
ekonomik, kültürel organizasyon[ar), Türkiye'nin fiziki özettik{eri (iktimi, hidrografik özettikler, top-
rak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özeltikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık,

enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

Bitişim teknoto.iiteri ve bitgi_iştemset düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; a[9o-

ritma Ve akş şemaları; bi[9isayar sistemleri; yazılım ve donanım[a itgiti temet kavramtar; işletim
sistemlerinin temel[€ri, 9üncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü

parti yazı[ımlar); kelime işlem programtan; hesaplama/tablo/grafik programtarı; sunu pro9ram_
[an; masaüstü yaylnclLk; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarım|; eğitimde inİernet ku[[anlm|;

iletişim ve işbirtiği teknolojileri; güvenli internet ku[[anlm|; bitişim eıiği ve ıetif haklan; bi[9isayar ve
internetin çocuk[arlgençler üzerindeki etkileri.
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II. Yarıy_ıl

@ Eğitim Psikolojisi

Psikolojinin Ve eğitim psikotojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştlrma yönıemLeri;

gelişim kuram[arı, gelişim atanları ve gelişim süreçteri; getişimde bireysel fark[ı[ık[ar; öğrenmeyte
i19ili temet kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktör[er; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ_
renme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

@ Eğitim Felsefesi

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; vartık, bit9i, ahlak/değerter fetsefesi ve eğitim; temel
felsefi akım[ar (idealizm, realizm, natüra[izm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk,
analitik felsefe) ve eğitim; eğilim fetsefesi ve eğitim akım[arı: Daimicitik, esasicilik, ilerlemecitik,
varoluşçu eğitim, eleştirevradikal eğitim; istam dünyasında Ve Batlda bazl fetsefeciterin (Ptaton,

Aristoletes, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğa-
sı, bireysel fark[ılıklar ve eğilim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Turkiye'de mo-
dernleşme sürecinde etki[a o[an düşünce akımlarıve eğitim;Türk eğitim sisteminin felsefi ıemelleri.

@ Atatürk İtketeri ve İnkıtap Tarihi 2

Siyasi alanda yapıtan inkılaplar (Satlanatın kaldınlması, Cumhuriyet'in ilanı, Halifetiğin kaldırılması
Vb); sosyaI atanda yapıtan inkıtaptar (Şapka inkıtabı, Tekke ve zaviyeterin kapatllması, Takvim, Saat
ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve küttür atanında gerçekteştiriten inkılap[ar Oevhid-i Tedrisat Kanunu,

Harf inkıtabı, Türk Tarih ve Dil inkıtabD; hukuk atanında yapılan ink|laP[ar; Atatürk dönemi çok partiti

hayata geçiş denemeleri ve tepkiler Oerakkiperver Cumhuriyet Fırka'nın kuruluşu ve kapatılması,

Şeyh Sait isyanı ve Aıatürk'e 5uikast garişimi); Atatürk dönemi çok partiti siyasal hayata geçiş de-
nemelera (serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, kapatllması ve Menemen 0layı); Cumhuriyet
döneminde Türkaye'nin ekonomik kaynaktarı ve politikası (izmir iktisat Kongresi); Atatürk dönema

Türk dış potitikası (Nüfus Mübadetesi, Milletler cemiyeti'ne üyetik, Batkan Antantı ve Sadabat Pak-
t|); Atatürk dönemi Türk dlş politikasl (Montrö Boğazlar sözleşmesi, Hatayln Anavatan'a katlLmasl,

Türkiye'nin diğer ütkelerte otan ikiIi münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamıve
Atatürk itketeri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yı[[arı, l960 Ve l970'ti ylttarda

Türkiye, 1960 sonrası Türkaye'nin d§ politikası.

@ Yabancı Di[ 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko-
nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözelbeceriler ([okanta Ve restorantarda soru sorma,
yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (intemet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster
metanteri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilrne, e-posta/davetiye yazma

vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, }€m€k tarifivb.).
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@ Türk Dili 2

Akademik ditve yazının öze[[ikteri; akademik yazıtarda tanım, kavram ve terimlerden yarartanma;

nesnet ve öznet an[atım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (maka[e, rapor ve bilimsel özel vb.);

iddia, önerm€ yazma (bir düşünceyi doğru[ama, savunma ya da karşı çıkma); bi[imsel raporların ve

makale[erin biçimsel özellikleri; rapor yazman|n basamakları; aç|klama, tart§ma, metin[er aras|

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

özetleme, anahtar kelime yazma; bi[imsel yazıtarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin
yazma uygu[ama[arı.

@ Çevre Eğitimi

@
Doğa/fen bitimlerinin konusu ve ilketeri, fen bi[iminin temetkavramtarı, fen bilimlerinin diğer bilim-
ler arasındaki yeri, tarihi 9etişimi, fen bi[imleri öğretiminin amaçları, ilkokuI programında yer a[an

fen bitimteri konularına itişkin genet bitgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kutlanım
atantarı.

@ Türk Tarihi ve Kültürü

Türkterin itk anayurdu-Anayurtta kuru[an itk uygartıktar, Hun[ardan önceki Türklerin yaşayışları,

Hunlar: Büyük Hun Devleti-Kavimler göçü ve AVrupa Huntarı-Akhuntar, Totunoğu[[an-ihşitter-Ka-

rahanlıtar-Gaznetiler, Büyük Setçuktu Devleti-Anadolu Setçuktu Devleti, OsmanL Devleti (Kuruluş

ve Yükşetiş dönemleri), Osman[ı Devleti (Duraklama ve Çöküş Dönemleri), Diğer Türk Devlette-

ri(fuerbaycan-Kazakistan-KlrgEastan-Türkmenistan-Özbekistan-Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti

ve top[u[uklarD, Küttür Ve Uygartlk.

III Yarry_ıl

@ ÖğretimTeknolojileri

Eğitimde bitgi teknolojileri; öğreıam süreci Ve öğretim teknotojiterinin sınıflandırllmasl; öğretim tek-
noloji[erine ilişkin kuramsaIyaklaşımlar; öğrenme yaktaşımlarında yeni yönetimler; güncel okurya-

zarlıklar; araç Ve materyaI olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasanml; tematik

V
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Temet ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habiıat, rekabet; ortak
yaşam ve karşılıktı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, top-

rak ve su kaynakları, çevre duyar[ı[ığı, dünyada çevre duyartıtığıyta itgiti yapıtan çalışma[ar, kurum ve

kuru[uşlar; ilkokut programlannda çevr€ eğitimi.

iıkokuıda Temel Fen Bilim]eri



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

me ölçüt[eri.

@ TürkEğitimTarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi Ve kaynak[arı; itk Türk devtetterinde eğitim; itk Müstüman

Türk devletlerinde eğitim;Türkiye Setçuklularıve Anado[u Beytikterinde eğitim; Osmantı Devteti'n-

de eğitim; itk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 1 3- 18. yüzyıttarda Osmantı coğrafyası

dışındaki Türk devletlerinde eğitim; 0smanh D€Vteti'nde Tanzimat'a kadar eğitimde yeni[eşme

hareketleri; Tanzimat'tan cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuru[uşu; gelenekset eğitimin
yeniden düzenlenmesi; l9-20. yüzyıltarda Avrasya'daki diğer Türk devlet ve top[u[uklarında eği-

tim; mitti mücadele döneminde eğitim; Türkiye cumhuriyeti'nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin
temelleri, yapısı, kuruluşu Ve ge[işimi; baştangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 2l.
yüzyıtda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefleı diIve alfabe birliği, ortak tarih yazma çaLışmatarı.

@ ilkokulda Drama

Drama teriminin tanımıve anlamı; psiko-drama, yaratlcl drama, eğiıici drama sosyo-drama vb. kav-

ramlar; drama-oyun itişkisi; eğitimde drama uygulamal'ar|nln tarihçesi; eğitimde dramanln yapEl

ve uygu[anma aşamalan; drama ortamlve öğretmen nite[ikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanln

eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnek[er geliştiri[mesi ve uygu[anması.

@ Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

Fen bi[im[eri öğretiminde [aboratuvarln amacıVe önemi; [aboratuvarda güven[ik; bilimsel yöntem,

bilimsetsüreç becerileri ve nası[ kazandın[dıkları; iIkoku[a yönelik [aboratuvar deneyleri (deneylerin

p[an[anması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları

ve deney raporu hazırtama; basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri; gruP çahş-
ma[arı.

@ ilkokuma ve Yazma öğretimi

Okuma ve önemi, dinteme, konuşma, 9örselokuma ve görsel sunu; okuma, yazma öğrenme atan-

ları ve aratarındaki ilişki, Türkçenin özettikleri ve ilkokuma-yazma öğretimine etkisi; okuma ve

yazma öğretim yaklaşım[arı, ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve i(keleri, ilkokuma ve yazma

öğretimi açslndan birinci slnf öğretmen ve öğrencilerinin temet özeltikleri; i[k okuma Ve yazma-

ya hazır oluşluk (öğrenci) ve hazırlık (öğretmen), ilkokuma ve yazma öğretiminde başarısıztık ve

nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde ku[[anılan araç-gereçler (araçların öze[[ikleri, seçimi,

oluşturulması ve kullanımı); itkokuma ve yazma öğretiminde uygu[anan yöntem[er (tanımları, öze[-

[ikleri, sınıflandırıtması, uygu[ama[arı, yöntemlerin üstünlük ve sınırtılıktarı); ses temetti cümle yön-

temi (tanımı, ilketeri, özetlikteri, aşamatarıve uygulaması), ses temetli cümte yönteminin aşamaları
doğrultusunda okuma Ve yazma öğretimi uygulamaları, kelime hazinesinin geliştirilmesi, ilkokuma

ve yazmanın değerlendiralmesi, i[k okuma yazma öğretimi ve tekno[o.ji kutlanımı.
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IV. Yarıy!

(

@ Öğretim İlke ve Yöntem]eri

Öğrelim itke ve yöntemleriyte itgili temet kavram[ar; öğretim-öğrenme itkeleri, modelleri, strate-
ji[eri, yönlemteri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik
seçimi ve düzenlemesi; öğretim materya[[eri; öğretimin plan[anmas|ve öğretim planlan; öğrelim[e
i[9ili kuram ve yaklaşımlar; etkili okutda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme-
[erin değerlendiri[mesi.

@ Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Araştlrma yöntemleriyle ilgili lemel kavramlarve itkeler; araştlrma süreci (sorunu fark etme, prob-
lemi ve örneklemi be[irleme, veri toplama ve ana[izi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçta-
rının genel özellikleri; Verilerin analizi Ve değerlendiritmesi; makate, tez ve veri tabanlanna erişim;
araştlrma modelleri Ve türleri; bi[imselaraştlrmalarda temel paradigmalar; nicelVe nitelaraştlrma
desenleri; nitet araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve
güvenlik; makale ya da lez inceleme, değerlendirme ve sunma; araşt|rma ilkelerine ve etiğine uy-
gun araştırma raporu haarlama; eğitimde aksiyon (eytem) araştırması.

@ Topluma Hizmet Uygulamaları

ToP[um, topluma hizmet uygulamalan ve sosyaI sorumlu[uk kavram[arl; ıoplumsalve küttüretde-

ğerler yönünden sosyaI sorum[u[uk projeleri; 9üncel toplumsal soruntarı belirteme; betarlenen top-
lumsat sorunların çözümüne yönetik projeler hazırlama; bireyselve grup olarak sosyal sorumluluk
projeterinde gönül[ü olarak yer alma; çeşilli kurum ve kuruluştarda sosyal sorumlu[uk projelerine
katı[ma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimset etkintik[ere izleyici, konuşmacı ya da
düzenleyici otarak katıtma; sosyal sorumluluk projeterinin sonuçlannl değerlendirme.

@ Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi

İtkokul Oyun ve Fiziki Etkintikteri dersi (l -4. Sınflar) öğretim programıyla itgiti kuramsatyapı (prog-

ramln yaplsl, temel beceriler, programln temel unsurları, sınıflara göre kazanım[ar, öğretim yön-
temleri, sınf yönetimi, ötçme ve değertendirme), ilkokut oyun ve iiziki etkintikter dersi kazanımtarı-
na itişkin uygulamalar (ders planı, çalışma p[anları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğilsel
ve müzikli oyunlar, modern ha[k dansları ile i[9ili ömekler, oyunun tanımı ve genel öze[[ikleri, oyun
öğretimi.
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@ Türkçe öğretimi

Türkçe öğretiminde kuttandabitecek çağdaş yöntem ve teknik[er; okuma, yazma, dinleme, konuş-
ma, an[ama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlükterinin tanllanmasl Ve giderilmesi; okuma
metinterinin yapısı; şiirlerin, bit9itendirici ve hik6ye edici metinlerin öğretimi, metinler arası oku-
ma Ve yazma; metinLerden anlam kurma, ke[ime hazinesinin geliştiritmesi, meğa okuryazarlığı (gör-

set okuma ve sunu), okuma ve teknoloji kullanımı, metinlerden antam kurmayta itgili sorular ve türteri;

okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hzlı okuma ve leknikleri; ana fikir öğretimi

ve yöntemteri; okumanın amaçlan, türteri ve kurallan; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın
değertendiritmesi; itkokutTü*çe programının incetenmesi, diğer dersterte ilişkisi konulan işlenecektir.

V. Yarıyrl

@ sınıf yönetimi

Sınıf yönetimiyle itgiti temet kavramlar; sınıfin fizikset, sosyalve psikotojik boyutlan; sınd kurallan ve

sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle i[giti modetler; sınıfta öğrenci davranışlannın yönetimi, sınıfta

itetişim Ve etkiteşim süreci; slnİfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfia bir öğretim tideri

olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmeterinin yöneıimi; otumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturul-
masl; okulkademel€rine göre sınıf yönetimiyıe itgiti ömek otaytar.

@ Eğitimde Ahl6k ve Etik

Ah[5k ve etikle itgiti temel kavnmlar ve teoriter; etik i[ke, etik kurat, iş ve meslek ahtakı/etiği; sosyal,
küttüret, ahtaki, etikyönleriyle öğr€tmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakk eğitim, öğretim, öğrenme
ve değedendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaştarryta (işverenter/yöneticiter, meslektaşlar, veli-
[er, mestek kuruluşlan ve toptumla) itişkilerde etik itketer; eğitirr/okut yöneticileri, veliter W öğrencilerin
ahtaki/etik sorumtuk[an; iş ve meslek hayatında etik dışı davran§lar; Tıirkiye de kamu yönetimi, eğitim
ve öğretmentede itgiti etik düzenlemeter; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlaç etik ikitemler, sorunlar
ve çözüm yol[arı; okutda ahtaldetik eğatami ve etik kurutlar; ahtaki/etik bir lider olarak okuI müdürü ve

öğretmen.

@
Hayat 8ilgisi dersinin amaç, kawam ve içeriği, Tü*iye'de Hayat Bilgisi dersinin tarihsetgetişimi ve diğer

ülketerdeki Hayat Bitgisi dersi yaktaşımtan; Hayat Batgisiöğretim programının kazanım, beceri, kavram
vb. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan ıematar ve temalarn içerdiği kazanımtann sı-
nıflara göre dağlllml, Hayat Bitgisi öğretiminde temet öğretim becerileri, öğretim strateji[eri, öğretim
yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde ku[[anımına itişkin çatışma[ar_örnekter, Hayat Bitgisi
öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bitgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi,
Hayat Bilgisi Programı'na itişkin örnek uygu[amalar ve sınf içi etkintikterin değerLendirilmesi.
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@ Matematik Öğretimi 1

Matemaıik öğretiminin amacl ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da Ve Tür-

kiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme strate.jileri; ilkokulmatema-
tik programlnln kapsamı, amacı ve özeltikteri; betti baştı öğrenme kuramtarı ve matematik öğrenimi

ite itişkiteri; matematik eğaliminde önemli beceri[er, i[işkilendirme, temsit[er, iletişim, ak|t yürütme,

probtem çözme (strateji[er, aşamatar, problem türleri, vb.); bitgi teknotojiterini ku[[anma, çocuk-
la sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişme[er, birebir eş(eme, kardinal değer, birleştirme,

ayrma, karşılaştırma, denklik, az[ık, çoktuk, vb.); basamak değeri, doğal sayılann otuşumu ve yapı-

sal özetlikleri; aritmetik işlemter, itkokuI maıematik dersi programındaki itgiti konutar, kazanımlar

ve bunlara uygun etkinlik örnekteri.

@ Fen öğretimi

Fen ve fen eğitimine itişkin temel kavram[ar; fen, tekno{oji, bitimsetbitgi ve bitimsel yöntemin öze[-

[ikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloii-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutum-

[ar, fen öğretiminin amaçlan, fen öğretiminin Türkiye ve Dünya'daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı

yaklaşım ve fen öğrenme, bilişset getişim ve fen eğitimi, itkokulfen programn|n özettikleri ve diğer

dersterte itişkisi, bitimselsüreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

VI. Yarıyrl

@ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğilimde ötçme ve değertendirmenin yeri V€ önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgiti t€mel kav-

ramtar; ölçme araçlannın psikomeırik (geçertik, 9üvenirtik, kutlanıştıtık) özettikleri; başarı testleri
geliştirme Ve uygulama; test sonuçlannın yorumlanması ve geri bildirim verme; test Ve madde pu-

anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

@ Türk Eğitim Sistemi ve Oku] Yönetimi

Eğatim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yaPlsı; Türk eğiıim sistemini düzenteyen

temelyasalar; Mitti Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde

öğretim kademeleri; Türk eğatim sisteminde insan gücü, fiziki, ıeknotojik ve finansaI kaynaklar;

Türk eğitim sisteminde reform ve yeniteşme girişimleri; örgüt-yönetim teoriteri ve süreçlera; sosyal
bir sistem ve örgüt o[arak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işteri; eğitim ve öğretimle

ilgili işter; okuI iştetmecitiğiyte itgiti işter; oku[, çevre, toplum ve aite ilişkiteri;Türk eğitim sistemive
okutta itgiti güncet tartışma ve yöne[im[er.
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@ Sosya1 Bilgiler öğretimi

Sosyal bi[9iler atanı ve özellikleri, SosyaI Bi[9iler alanının temel amaçlan ve temel beceriler, Sosyal
Bilgiterde okuryazar[ık, Sosyal Bi[9iter alanında temel tema[ar ve alanlar, SosyaI Bilgiler alanının
ilkokul programındakiyerive tarihçesi, Sosyal Bit9iter Öğretim programının incelenmesi (kazanım,

beceri, tema, vb.), Sosyal Bilgiter öğretiminde ku(landan strateji, yöntem, teknik ve materya[ler,

buntarla i[9i[i örnek uygu[amatar, Sosyat Bitgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eği-
timi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bi[9iter ders kitaptarından örnekler ve kıyaslama[ar.

@ Matematik Öğretimi 2

Kesirter, kesirteri öğrenmede öğrenci 9üçtükleri, kesirlerin iarklı anlamları, kesir modetleri, denk-
[ik, karşılaştırma, sıratama, kesirlerle işlemler, onda[ık kesir[er, ondalık kesirlerte işlemter, 9eo-
metri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve buntarın öğreti-
mi, ötçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin getişimi, boyut, a[an, hacim, zaman ö[çümleri, tartma,
paralanmlz, Veri yönetimi, tablo ve grafikter, matematik eğitiminde ölçme Ve değerlendirme, çoklu
ölçme-değerlendirme yöntem ve leknikleri, ilkokut matematik dersi programındaki itgili konutar,

kazanımtar ve bun[ara uygun etkinlik ömekteri.

@ Din Kültürü ve Ahıak Bilgisi Öğretimi

Din kütturü ve ahtak bitgisi öğretiminde temet kavramlar: din küttür-ahtak kavramlan; islamiyet
ve diğer dinler; inanç kavramı: İslam dininde imanın koşulları, müstümanhğın temetitkeleri; ibadet:

ibadet kavramı; ahlak ve ahlakın birey ve top(umla ilgiti esaslan; yaşamın temet değerteri ve öğreti-
mi; itkokutdin küttürü ve ahlak bi[9isi öğretim programının incelenmesi; kazanım[ar, içerik, öğ.etim
yak[aşımtarı, öğrenmenin değerlendirilmesi.

VII. Yarıyıı

@ Öğretmenlik Uygulaması 1

A[ana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyte itgiti göztemter yapma; alana özgü öze[ öğretim yöntem

ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro_öğretim uygulamaları yapma; alana özgü et-
kinlik Ve materyaI geliştirme; öğretim ortam[arınI hazlrlama, slnlft yönetme, ötçme, değerlendirme
Ve yansltma yapma.

@ Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Özel eğitamte it9iti temet kavramlar; özel eğitimin itketeri ve tarihset getişimi; özet eğitimte itgiti

yasal düzenlemeter; özet eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselteştiritmesi; kaynaş-
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tlrma Ve destek özet eğitim hizmetleri; ailenin eğiıime katlhml ve aitey{e işbirtiği; farklı yetersizlik
Ve yetenek gruplarlnln özetliklera; farklı gruplara yöne[ik eğitim yaklaşlmlarlve öğretim stratejileri;
s|nlf yönetiminde etki[i stratejiler ve davranış yönetimi.

@ Müzik öğretimi

Müzik öğrelim yöntem ve teknikleri, nota öğrelami teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff

çatgılarıyla çocuklar için şarkların düzenlenmesi, çatgının şarkı öğretiminde etki[i kullanımı, oyun,

müzik, dans, drama ve konuşma i[işkisi, müzik_estetik itişkisi ite mü2ikselbeğeninin geliştirilmesi,

müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinterte itişkitendiritmesi, itköğretim müzik program| ite itgili

etkinlik uygulamalarl.

@ ikokulda yabancı Dil öğretimi

Türkçe ve İngitizce öğretimin karşıtaştırılması, itkokut düzeyinde İngitizce öğretiminde kullanılan
yaklaşım, yöntem, teknik ve uygu{amalar, ilkokulyabancı dit dersi 2, 3 ve 4. sınıf öğretim progra-
mındaki ilgiti konutar, kazanımtar ve bunlara uygun etkin[ik örnekleri.

VIII. Yarryrl
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@ Öğretmentik Uygulaması 2

A[ana özgü özet öğretim yöntem ve teknikteriyte it9iti 9öztem yapma; alana özgü özelöğretim yön-
tem ve tekniklerini kultanarak mikro-öğrelim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabitme; derste it9iti etkinlik ve materyat geliştirme; öğretim ortamtannı hazırlama; sınıfıyö-
netme, ölçme, değertendirme ve yansltma yapma.

@ 0kullarda Rehberlik

Rehberlik ve psikotojik danışma (RPD) hizmetterinin eğitimdeki yeri; gelişimset rehbertik modelinin
felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamtı 9elişimset RPD programD; temel hizmetleri/müda-
haleleri; slnf rehbertiğinde öğretmenterin rolve işlevi; RPD hizmetleri kapsamlnda eğitsel, mesleki,
kişisel ve sosyal atanlarda kazandırıtacak yetertikler; okulyöneticisi ve öğretmenlerte rehber öğret_

men ve psikotojik danışman arasındaki işbirtiği; sınıf RPD ptan ve programlarının hazırlanması ve
uygutanması.

@ Karakter ve Değer Eğitimi

Kavramsat çerçeve: Karakter, kişitik/şahsiyet, değeı erdem, ahtak, huy, mizaç vd.; karakter gelişi-
mi ve eğitimi; karakter ge[işiminde ve eğitiminde ai[e, çevre ve oku[; değerlerin tanımı ve sınflan-

v



dırılması; değerlerin kaynaktarı ve bireysel, toplumsat, küttüret, dini, ahlaki temetteri; karakter ve

değer eğitimi yaktaşım ve uygutamatarl; karakter ve değer eğitiminde küttürterarası farklılaşma ve

birtikte yaşama kültürü; eğitim fetsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/

değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve ieknikleri; modem ve çok küttürtü toplumtarda değerler

krizi ve eğitim; insani-kü(türel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kü[tür tarihinden

değer eğitimiyte ilgiti iirnekteı Türkiyede değerler eğilimi uygulama[an Ve araştlrmalan; karakıer
Ve değer eğitiminde rot model olarak öğretmen.

@ Görsel Sanatlar Öğretimi

Zihinselve duygusat açı[ardan görsel sanattar eğiliminin iştevlerina tanıma, 9rafikset getişim basa-

maklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, çocuklara görsel sa_

natlan sevdirme ve kenditerini sanat yo[uy[a ifade edebilmelerini sağtama; programa uygun sanat

etkinliklerini sanat tarahi, sanat eteştirisi Ve estetik disiplinleri bağtamlnda uygulama; görsel, işitsel

ve dokunsaIa[9ıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratrcıtığın gelişimi.

13
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Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açlk ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin getişima; Tür-
kiye'de uzaktan eğitimin getişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğaıimde

kullanılan teknolojiler; açlk ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sln|f yönetimi

Ve biteşenleri; açlk eğitim kaynak[ar|Ve dünyadaki eğitimler; kit[ese[ açık çevrimiçi derster; kişise[-
teştiri[miş öğrenme ortamtarı; açık ve uzaktan eğitimte ilgili sorun[ar ve bun[arın çözümü; öğretmen
yetiştirmede açlk Ve uzaktan eğitim uygulamatarl; açlk Ve uzaktan eğilimde bireyset öğretim ma-
terya[i ge[iştirme Ve öğrenci destek hizmetleri; farkh öğrenme durum[arl için öğretim stratejiterinin

be{arlenmesi; uzaktan eğitimde araştlrma ve değerlendirme.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksiktiği Ve hiperaktiviıe bozuktuğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB'nin temet betir-

titeri (dakkat eksiktiği, aşırı hareket[i[ik ve dürtüsettik); DEHB'nin çocuk üzerinde sosya[, duygusal

ve okut başarısı yönünden etkileri; DEHB'nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörteri; DEHB

tipleri; DEHB otan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendiritmesi; DEHB otan

çocukların eğitimi; okul-aite işbirliğinin sağlanmas|.

Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavram[an; yönetim hukukunun kaynakLarı; yönelimde hak[ar

ve görevter; Çocuk Haklan Sözleşmesi ve İnsan Haktarı Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargEaL

denetimi; 'liirk Eğitim sistemini kuran ve düzenteyen temelyasalar; eğitim paydaştannln görev, hak

ve sorumlulukları.

Antropolojinin konusu, temel kavramtarl, tarihçesi ve yöntema; sosyal_kültür€t antropolojide temeI
yaklaşımlar; anıropoLojik yönden eğitim Ve eğitim antropolojisinin temet kavramtarı: Kültüı küt-
türleşme, kültürlenme, uyarlama, a[l kü[tüı karşlt küttür, ortak küttür Vd.; eğitimin kü[türel lemet-
teri ve işlevleri; küttür(er arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama a{anı o[arak okul, okuI

kültürleri ve etnografileri; medya, kitte iletişim araçlarl, popüter külıür ve eğitim; küreselteşme,

ki]ttüret etkiteşim, küttüret okuryazartık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde söztü ve yazıtı

edebi eserterde eğitim; Türk aile yapsında ebeveyn ve çocukların rotleri.

Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski Mısıı Mezopotamya, Anadotu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygar(ıkların-

da) eğitim; Orta Çağ Ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve istam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform,
Aydınlanma Hareket[eri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İstam kültür ve me-
deniyetinin Batl medeniyeti ite itişkiteri; mi[[i/utus devtetterin doğması ve milli eğitim sistemterinin

V

Eğitim Antropolojisi



9elişmesi; post-modern toplum tartlşmalarl Ve eğitim; Antik dönemden bugüne dunyada eğitimde
yaşanan temet değişim[er ve dönüşümler

Drama Ve yaratlcl dramanln temel kavram[an (drama, yaratrcllık, yaratıcı drama, oyun Ve tiyatro pe-
dagojisi, iletişim-etkileşim, roI oynama, doğaçtama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kuk[a,

Pandomim vb.); yaratrcl dramanln aşamaları, boyuttarıve öğeleri; rol oynama Ve doğaçtama; yara-
trcl dramanln tarihçesi; toplumsat otaytar ve yaratıcl drama itişkisi; eğitimde dramanın uygutama
basamakları; eğitimde dramada yarartanıtabilecek kaynaklar; yaratıo drama ders planının hazırtan-
masıve uygulanmas; dramanın bireyselve sosyal gelişime katkısı.

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Eğitimde formal pro9ram ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavram[arı; örtük programta

ilgi[i yaktaşımtar; bitişselve duyuşsal alan öğrenmeleri ve önük program; bir ritüeIyeri olarak oku[;

okutda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyaL, kü[türel, sportif ve sanatsaI et-
kin[ikterin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi
açsından pro9ram dışı(anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlik[er.

Eğitimde Program Geliştirme

Program ge[iştirmeyte i[9ili temet kavnmlar; program geLiştirmenin teorik temetleri; Program tür-
lera; öğretim programlarının felsefi, sosyat, tarihi, psikotolik ve ekonomik temelleri; Program 9e-
liştirme ve öğretim programlarınln özellikleri; program geliştirmenin aşama[arı; programln temel
öğeteri (hedef, içerik, süreç, değertendirme) ve öğe[er arasındaki itişkiter; hedeflerin sınıftandırılma-
sıve programın öğeteriyte i[işkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlannın belirlenmesi;
program geliştiıme süreci ve modelleri; eğitim programl tasarım yaktaşımları; program değerlen-
dirme modelleri; program okur-yazartığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin
görev ve sorumlutuktarı; MEB öğretim programlannın özettikteri; öğretim programtarının uygu[an-
masl; dünyada Ve Türkiye de program getiştirmede yeni yaklaşım[ar ve yönelim[er.

Eğitimde Proje Hazırlama

E[eştirel ve Ana[itik Düşünme

Temel kavramlar Ve tan|m{ar; düşünme organl olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin
gruplandlrılmasl; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemti düşünme ve özetlikleri; istemli düşün-
menin yöntemleri; eleştirelve ana[itik düşünme; eleştirelVe anatitik düşünmenin temet özellikleri
ve kriterleri, eleştireI ve anatitik düşünmenin aşama[arı; eleştirel ve analitik düşünmeyi elkiteyen
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Eğitimde Drama

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programlarıve proje taban[ı öğrenme; oku[[arda proje prog-
ramtan oÜBiTAK, AB ve diğerteri); proje için konu seçimi; literatür taramasl; projede mantlksat

çerçeve; projenin plantanması Ve yönetimi; projede biLimsel yöntemin uygulanması; proje raporu
hazırtama ve ge[işlirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin ince-
lenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.
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Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocuktarıyaş 9rup[arına göre gelişim özellikteri, it9i ve ihtiyaçları, ruhsaL durumta-
r|; hastane Personeli, çocuk ve ai[e arasındaki etkileşim; hasıaneye haz|rlayrcl eğitim, teşhis, tedavi
ve ameliyata hazlrlama; hastanede yatan çocuktara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matemalik,
hik5ye vb. etkintik p[anı hazırlama ve uygulama; hastane okulları i[e ö[ümcü[ hasta[ığı olan çocuklar,
ai[eleri ve personel arasındaki etkiteşim.

Kapsayıcı Eğitim

Kapsayıcl[ık ve kapsayıcıtığın içerağa; kapsaylcl eğitim: tanıml, içeriği Ve önemi; kapsayıd eğitimin
hukuki dayanakları; u[usa[ ve u[ustararası mevzuat; kapsayrcl eğitimde yaktaşım Ve standartlar;
kapsay|cı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programıve materyatleri; kapsaycıeğitimde
tutum ve değerler; kapsaycı okul ve sınıf; kapsayıcı eğiİim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı
eğitim uygutamaları: öğrencileri farklılaştıran özettikteı etkiti iletişim, kuttanıLan di[, psiko-sosyal
desıek, öğretimi farklılaştlrma Ve örnek[eı yöntem(er ve teknikLer, öğretimi ptanlama, ders mater-
yallerinde kapsayıcıhk ve kapsayıcı etkin[ikterin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

Karşılaştırmalı Eğitim

Karşılaştırmat| eğitimin tanım|, kapsamı, tarihçesi; karşılaşt|rmah eğitimde yöntem ve araştırma;
farktı ütkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okuIkademeteri, insan kaynaklan, eğitiman finans-
man|, eğatimde özelleşme, eğatimde potitika otuşturma, plantama ve uygu[ama yönlerinden kar_

şılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cansiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farkh ütkelerde eğitimde
reform ve yenileşme girişimleri; farktl ütkelerde öğretmen Ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis-
temleri; eğitimde küreselteşme ve u[uslararasılaşma; eğitimte itgiti u[uslararası sınavlar, kurumlar
ve kuruluş[ar.

Mikro Öğretim

Etkiti öğrelim ve öğrenmeyle itgiti temel kavramlar ve iLkeler; öğretmenterin mesleki yeterlik, tu-
tum, roI ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sı-
nırlılıklarl; konuya uygun aktif öğrenme etkan[ikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uyguta-
maları; ders sunum[arının videoya kaydedilmesi; kay(lardan yararlanarak dersin değerlendiritmesi;
hazırlanan etkinliklerin ve ders antatımlannln geliştinlmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanlmlVe öze[[ikteri, müzelerde sergi[eme; müze ve müze eğitimi; müze türleri;Türk mü-
zeciliğinin getişimi; dünyada müzecitiğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kü[tür v€ uygarlık
ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzeterin tarih bilincine katkrı; tarihi es€rlere
sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye'de çağdaş müzecitik.
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faktörler; eleştirelVe analitik düşünmenin kapsam|; eleştireI ve analitik okuma; eleştirel Ve ana{itik
dinleme; eleştirel ve anatitik yazma.



Okul Dışı 0ğrenme Ortamları

0kut dışı eğitim ve öğrenme kavram[arı; okuIdlşl öğrenmenin kapsamıve önemi; okuI dlşl ortam-
[arda öğretim; okutdışı öğrenme ortam[anna uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabantl öğ-
renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalteri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim
merkezleri, hayvanat bahçe[eri, botanik bahçeteri, planetaryum[ar, sanayi kuruluşları, milti parklar,

biLim şenLikteri, bi[im kamptarı, doğat ortamtar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlannın getişti-

rilmesi; okuIdışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygu[anmasıve değerlendirilmesi.

Öğrenme Güçtüğli

Öğrenme 9üçtüğünün tanımı, öze[[iklerive sınflandırılması: Eğitset, psikotojik, tıbbi etmenter;yay-
gınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güç[üğünün nedenl€ri; erken müdaha[e; müdahateye t€pki mo-
deli; tarama/tanılama: ibbi, 9elişimsetve eğitsel larama/tanı[ama; akademik ve akademik o[mayan

özellik[er; ekip ve işbirtiği; eğitim-öğretim ortam[arı; bilimset dayanağı o[an uygulamatar; okuma,
yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan beceriteri destekleme.

Oğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyte ilişkili kavramlar (sürekti eğitim, hatk eği-
timi, yaygln eğitim, mes[eki eğitim vd.); Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihselgetişimi; yetişkin eği-
timiyte atgIta yaktaş|m ve modetler; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı
Ve tarihseI gelişim; Türk eğitim sasteminde hayat boyu öğrenme uygu{ama[arı.

V

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeka önemi; bireysetteştirme için yapılması gerekenler: müfreda-
ta dayah değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağlm[ı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede

uyulması gereken kura{lar; uzun dönem[ive kısa dönemti öğretim amaçlan belirleme; kaynaştlrma/

bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapdabitecek düzenleme[er; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/

bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

5ürdürütebitirtik kavramı ve ku[[anım alan[arı; sosyal bilim[er ve fen bi[imleri yönünden sürdürü[e-
bi[irlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebitirlik; eğitim Ve sürdürütebilirtik; insantığın ge-

leceği ve sürdürülebitirtik; 9öç, yoksulluk ve eşitsiztik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, kürese[ çevre
sorun[arı ve sürdürülebi[irlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebi[ir top[um; nüfus, ekonomik sis-
tem ve doğa[ çevre; teknotojik gelişmeter, tüketim a[ışkantıkları ve çevre; sosyaI sorumluluk çalış-
malan, somut Ve somut o[mayan kültürelmiras yönünden sürdürülebiLirlik; insan-doğa itişki{erinin

sürdürütebitirLik ekseninde yeniden düşünülmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Ögrenme
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Bağım[ılık ve Bağımtılıkla Mücade]e

TemeI kavramlar ve tanımlar; bağım[ı[ık tür{eri (madde bağlmhtlğl, teknotoji bağımtıtığı vb.); bağım-
[ı[ığın nedenteri; kişiyi madde bağımtıtığı sürecine hazırlayan ai[e, akran grubu ve top(umsal bağlam-
da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyat hiz-
metin rolü; bağımtıtık ite it9iti modetter; bağım[ılığı önleme çabası; bağımtıtığın sonuçtan; bağımlıtık
ile mücadelede utusat Po[iıika Ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süre€i.

Bes]enme ve Sağlık

Doğatve sağtıktı beslenme; obezite ile mücadele; 9ıda katkı maddeteri; sağlıklı yaşam ve egzersiz;
büyüme ve getişme; sağtıktı cinset yaşam; bağımtıtıkta mücadele (tütün, atkot, madde bağımlıtığı

Vb.); trafik, afet Ve ilkyard|m.

Bi]im Tarihi ve Felsefesi

Bitim, fetsefe, bitimselyöntem; AntikYunan, ortaçağ AVruPası, Skolastik felsefe ve bi[im; islam küt-
tür coğrafyasında bi[im ve felsefe; Mezopotamya da bi[im; Rönesans Avrupaslnda bilim ve felsefe;

aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bitimlerin sınıflandırılması; bilim, bitimcitik (bilimizm), ideoloji,

etik Ve din ilişkileri; bi[im ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurı düşünce okutları; yirminci ve yirmi

birinci yüzyıl[arda bitim eleştirileri.

Bi]im ve Araştırma Etiği

Bitim, bitimin doğas|, getişima ve bilamselaraştlrma; etak kavraml ve eıik teorilera; araştlrma ve yayln

etiği; araştlrma sürecinde etik d|şl davranış[ar ve etik ihlal[eri; yazarhk Ve t€lifle i[gili etik sorun[ar;
tarafll yayn, editörtük, hakemlik ve etik; yayn etiği ve yayln sürecinde etik dışı davranışlar; araş-
tırma ve yayın etiğiyte ilgiti yasatmevzuat ve kurut[ar; etik ihlallerin tespitınde izlenecek yotlar; sık
görülen araştırma, yayn etiği ihtatteri Ve buntarı önlemeye dönük yönlemler.

Ekonomi ve Girişimcilik

8lr

Ekonomi bi[iminin temel kavramtarı ve ekonomik sistem[er; işlelme ve işletme yönetiminin temel
kavramtarı; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; iş(etmelerde yönelim süreçteri ve iştev-
leri; insan kaynaklarıve diğer kaynaktarın yönetimi; 9irişimci ve girişimcilik kavramlan, 9irişimcitik-
te başarl faktörleri; 9irişimcitik küttürü, 9irişimcitik süreci ve girişimci[ik türteri; kariyer planlama,
özgün fakirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyeı Kanunu; küçük Ve

orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenitik
ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeteri, yazılması ve sunumu; betirli bir alanda ve konuda

9irişimcitikte ilgiti bir proje hazırtama.



Ge[enekseI Türk E1 Sanatları

GelenekseI Türk sanattanyla it9iti t€rim ve kavramlar; 9eleneksel Türk sanattarının önemi; birey,
toptum ve ülke ekonomisine katkılan; Geleneksel Türk sanatlarının larihi getişimi (Huntar, Gök-
türkler, Uygurtar, Se[çuklu[ar, Beytikler ve Osmanh Dönemi); Ahi[ik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuri_
yet dönemiTürk sanatlarıyta itgiti kurum ve kuruluştar; 9eleneksel sanattarın hammadde ve yapım

teknikterine göre sınrflandınlması; gelenekset dokuma (hatı-ki[im, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe,
cam (vilray, zücaciye, boncuk vb.) sanattan; metal (demir, bakır, 9ümüş ve altın Vb.) sanatlarl; ağaç
(kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatlan; çini-seramik ve taş işlemeci[iği sanatları; getenekseI

Türk sanatlannln eğitimi, üretimi Ve pazarlanmasl.

lnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

İnsan hakları kavramıve tarihi gelişimi; insan haklannın türleri; demokrasi antayıştarı, itketeri, yak-
laşım[arı ve insan haklan; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; ai[e Ve demokrasi eğitimi; ansan

hakkl o[arak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokuIeğitim programı ve demokrasi
eğitimi; orla öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okut
ve slnlf ortaml.

insan itişkiteri ve itetişim

İnsanlar arası itişkiterin tanımı ve s|nıflandırılması; insan[ar arası itişkiterte itgili kuramsal yaktaşım-
tar (psikanalitik, bağtanma, çağdaş teori[er); kişilerarası ilişkilerte i[9iti kuramsaIyaklaşımtar (sos-
yat, psikotojik, bitişsel kuram[ar); ge[işimset süreç otarak kişiterara§ i[işkiter (bebektik ve çocuktuk
dönemleri, ergenlik ve yetişkintik dönemteri); insan[ar arası i[işkilerde etkili olan faktör(er; cinsiyet,
cinsiyet rotleri ve kişiterarası itişkiler; kişilerarası itişkiterde kendini uyarlama ve kendini açma; ile-
tişim ve itetişim hatatan; etkiti itetişim becerileri; kişilerarasl Prob[em[er, çatlşma Ve çatlşma çözüm
yaklaşımları; kültürler arası farklı[aşma yönünden insan ilişkiteri.

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşama[arı; bireysel kariyer ge[işimi, kariyer stratejisinin oluş-
turu[ması; kariyer planlama modeti, il9iti öğretmen[ik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş
hazırlama ve özgeçmaş çeşitleri, CV formatı ve örnekteri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar;
kapak yazıtarı, tanıtlm mekluplarl, iş 9örüşmesi, amaçları, yöntem Ve türleri, görüşmeye hazırtık
ve görüşme aşamaları; 9örüşmelerde karşılaşabilecek durum[ar; soru tip[eri, vücut diti-bedensel
işaret[er.

Dil ve kültürle ilgiti temet kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri: söztü ve yazıtı küttür; maddi
Ve manevi kültür; bireyseIve ıop[umsaI açılardan kültür; birteştarici Ve aynştırrcl olarak kü[ıür; kül-
türlenme, küllürleşme, kültürel yayllma Ve uyum; bitişsel, sembotik, yapısa[-işlevsel yaklaşımlar
aç§lndan kü[tür; s€mbotler sistemi o[arak dil; bireyselaçldan ditve dit edinimi; di[in insan bitincine
etkisi; kültür, dil, bitiş ve realite arasındaki itişki; ditin bitgiyi ve küttürü taşıma, toptumsal ilişki ve
iletişim kurma jştevi; dit ve küttürün getişimi ve aktarım|; utusat kimtik ve d jl; küttür ve dildeki değiş-
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melerin dinamikleri; küttür ve ditdeki değişmeterin karşı[ıkk etkiteşimi ıart§maları; milti küttürter;
küreselleşme, çok dittitik ve çok kültürtütük.

Medya Okuryazarhğı

Bi(9i okuryazartığı; internet ve sosyalmedyanın bilinçli kullanımı; sosyaImedyanın bireyler üzerin-
deki etkiteri; bitgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve
internete yönetik hukuki haklar ve sorum[uluktar; tetif hakk|; kişitik hakkı; bit9i giztitiği; 9iztitik ihtati;

medyada dit kullanlml; haberlerin değeri ve nitelik anatizi; popüter kültür; medyada kadln ve erkek
rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

Mesteki İngilizce

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk getişimi ve evreteri ite ilgiti temet kavram-
[ar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temet kavramlar; eğitim bilimteri ite ilgili temel kavram-
lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog ömekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve

anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmalarl vd.); profesyonel gelişim amaçtı sözet
beceriler (ketime bitgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur-
ma, kısa mesajyazma, ders hedefleri otuşturma vd.); okuma beceriteri (web 2.0 araçları kullanarak
yazı[ı metinleri okuma vb.); atgiti öğretmen[ik atanında çeviri çalışmaları.

sanat, güzelsanatlar, zanaat ve küttür; sanat Ve eğitim; sanat, yarat|c|hk ve sanat ese.i; sanat fel-
sefesive estetik; sanat Ve esletik kuramları; sanat eleştirisi; sanal tarihi, modemtik öncesi, modern
Ve Post-modern dönemlerde sanat; sanat Ve toPlumsal bağ[am; sanat ve gündetik hayaı;Türk-is-
tam sanatl-esteıiği ve sanat eserleri; toPtumsaI değişme sürecinde sanat Ve zanaatçın|n konUmu;

Türkiye de sanatln getişimi; 9ünümüzde sanat an[ayış[arı; medeniyeı inşasl ve sanat; sanat, estetik
ve ah[ak.

Türk Halk Oyunları

Folklorun tanımı; ritim ve algllama çalışmatarı, oyun ve halk oyunu- figür çalışmalan; hatk oyunta-

rında yöresel farklılıktar figür çalışmaları, yöreseI figürter, bar türü yöreset figür öğrenme, halay ve

kaşlk türü yöreseI figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel fi9ür öğrenme, zeybek türü yö-

reseIfigür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavn ve oynanlş şekilleri hakklnda çahşmalar; ha[k oyun-
lannın sahnelenmesi, sahnet€me türteri ve farklılıktarı

işaret ditiyte ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi Ve özettikteri; Türk işaret dilinde harfler;

ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamantıt|k v€ ardışıklık; ses bilgisi açısından etalfabesi; işaret ditinde

şekit bitgisi, işarelin yapılanışı ve biçimtenişi; sözcük sınıftarı ve zamirler; işaret ditinde söz dizimi;
sözcük dizitişi, cümle türteri; soru cümleıeri; işaret di[inde antambilim; anlam ve gönderim, anlam
türleri, deyim[er; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.
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Türk Kültür Coğrafyası

Kültür, insan ve toptum; Türk kü(türü ve Türk uygarhğl; Türkter hakkındaki itk etnografik kaynaktar;

Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve

mitotoji; Türkterde insan ve mek6n i(işkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile
yaplsl; Türk tarihinde yaşanan göç[erin demografik Ve kültürel sonuçlarl; Türk kültürünün yaylma
a[an[arıve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisa; Türkiye'nin sahip o[duğu somut ve somut olmayan
küttüret miras; doğa[Ve kültürel mirasln gelecek kuşak[ara aktarılması.

Türk Musikisi

Orta Asya ve Anadolu'da yaşayan Türk toptutuklarına ait müzik unsurları, Türk mitotojisi (insan,

yarad|lış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Hatk Müziği repertuarındaki mitotojik unsurlar, Türk
Devlet ve Topluluktarında var oLan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Hatk Müziği ve Türk Sanat
Musikisinin gelişimi; müzikte itgiti farktı 9elenek ve üslup[arın karşLkh etkileşimi; ça[9ı[ar, besteci-
ter, icracıları ve örnek eserleri i[e birlikte incetenmesi.

Hun Sanatı'ndan, Göktürk, Uygur, Karahan[ı, Gazneti, Büyük Setçuklu, Anadolu 5e[çuktu, Beytikter
ve Osman[ı dönemine kadar sanat üsluplan, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri
karşılaştırmalı o[arak incetenir; cumhuriyet 0önemi sanatl'ndan başlayarak günümüz Türk sanat
eserlera ve sanatçllan.
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Afet ve risk kavram[an; afet, risk Ve zarartarının azattılması; afet eğitimterive önemi; afetlere hazlr-
lık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğalve beşeri afetler; afetlerin sürdürütebitir kalkınma_
daki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye de ve dünyada afet zararlarını aza[tma

çahşmaları; depr€m yönetmeliği, afet yönetiminde etkintik; afet yönetimi döngüsü, afet termino-
[o.iisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik
değer(er, proje sunumları.

Çocuk Edebiyatı

Dünyada Ve Türkiye'de çocuk edebiyatınln gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaPtarryta

tanlşmanln önemi Ve okuma küttürü edinmiş düşünen, duyar[ı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk
edebiyat| yaptlarlnln işlevi; çocuk edebiyatı yaplttarlnda bu[unması gereken özeltiklerin (tasarım,

içerik Ve eğatsel) örneklerle incelenmesi; niıeliksiz çocuk kitaptarının örneklerte gösterilmesi Ve

buntarın çocukların gelişim özettikteri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılmas|; öğretmen aday-
[arının, okuduğu-incetediği kilapların yaş 9ruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bun[arın ço-
cuk[arın hangi geIişim[erine katkı sağ[ayacağının belir[enmesine yöneIik çalışmalar; çocuklara ses-
lenen çeşit[i yazınsal türlerin (destan, masa[, şiir, öykü, roman, vb,) ve di[se[ gereçlerin (sayışmaca,

tekerleme, bilmece vb.) çocukların ge[işimterine olan katkılarının be[irlenmesi.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temet kavramlarl, tarihçesi ve yönıemleri; doğum öncesi getişim; bebektik dö-
nemi getişim alantarı ve özettikteri; itk çocukluk dönemi gelişim alan[arı ve öze[[ikleri; son çocuktuk
dönemi getişim alanlan ve özeltikleri; aile yapısı içinde çocuk; okuI sastemi içinde çocuk; çocukluk
dönemj uyum ve davranım problemleri; özetgereksinimleri olan çocuklar.

Gelenekse1 Çocuk Oyunları

Halk bitiminde gelenekselçocuk oyuntarı, bu oyunların eğitimsel, küttüret değeri, unutulmuş veya
unututmaya yüz tutmuş Türk küttüründeki çocuk oyun[arını hatırlama ve yeni nesillere aktarma;
bu oyunların tanımı, önemi, kura[tarı, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları;
geleneksel oyunlarının çocukların getişim aLanlarına etkisi; bu oyunlan p[anlama ve uygulama.

İlkokul Ders Kitaptarı İnce]emesi
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Afetler ve Afet yönetimi

Öğretmen adaytarının, itkokutda ders kitabı seçiminde ve düzentemede kuttanılacak ilke[eri kavra-
yabilmesi; uygulamada kuttanılan ders kitaplarını öğreıim pro9ramI bakımından inceleyebi[mesi;
öğretim programında benimsenen kuram, yaklaşım, felsefe ve programın ögeleri (amaç, içerik, öğ-
retme-öğrenme süreçleri, değerlendirme) bakımından inceleyebitmesi ve ders kitaplarını bu ögeler
ve ders kilabı hazırlamada dikkat edilen ötçütter (bitimset di[, içerik ve fizikset özeltikter) bakımın-
dan inceleyebiImesi.



ilkokul Programı

Eğitim programlarıyta itgititemel kavramtar; i(koku[ öğretim programlarının ögeleri, amaç[arı(dav-
ranışsat hedefler, kazanım[ar), atantarl; ilkokut öğretim programlarının fetsefi, tarihi, psikotojik ve
sosyaI temelleri konulan işlenecektir.

itkokutda Atternatif Eğitim Uygulamaları

Türkiye'de eğitime etki eden coğrafi, sosyaI ve ekonomik faktör[er, kırsaIve dağınık yerteşim bi-
rimterinde çocuktarın eğitim gereksinimlerini karşılama yolları; taşımalı eğitim, taşımatı eğitimin
avantajları ve dezavantaj{arı; yatı[ı i[köğretim bölge okuttan, yat|h ilköğretim okutlannın avantaj[arı
Ve dezavantaj[an; birteştiritmiş sınıflarda öğretim, barteştiritmiş slnnan ortaya çıkaran nedenler,
birleştiritmiş sınıflarda öğr€timin temel dayanaktarı ve öğretim biçimini, barleştirilmiş sınıflarda öğ-
retimin planlanmas|, slnlf yönetami ve değertendirme etkintakleri Ve birleştiritmiş slnflarda öğret-
menan görev ve sorum[u[uktarı, dünyada birleştiritmiş sınıflarda öğretim uygulamatan.

Bu derste, tespit edilebitir zihinsel ve fizikset engeli olmadığı h5lde düzeyine uygun okuma, yaz-
ma, konuşma, din{eme ve görsel okuryazarlık becerileri kazanamamış öğrencilerin dit beceriterini
geliştirmek amacıyla, zenginleştiritmiş dit öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama çaLışma[a-
rı üzerande durulur; ana dili farktı olan çocuklara nasıl okuma yazma öğretimi yapı{acağıyta itgiti

teknik, yöntem ve etkintikter üzerinde duru[ur; farktı sosyo-ekonomik kesimlerden farklı düzeyde
ön bilgiterte oku[a gelmiş ve bundan dolayı dil becerilerini kazanma ve ku[[anmada sorun yaşayan
öğrenciterle, okuIve ev orlamında değişik nedenlerden dolayı (öğretmen değişikliği, uyum sağta-
yamama, ev şartlarının yetersizliği, aite içi şiddet ve geçimsiztik vb.) dit becerileriniyeterli düzeyde
kazanıp ku[[anamayan öğrencilere nasılöğretim yapıtacağı husustarı üzerinde duru[ur; göç yoluyla
gelen çocuklara Türkçenin yabancı diVikinci dil olarak öğretimi ve öğretim sürecinde kullanıtan yak-
laşlmlar, yöntemler, teknikler ve uygulama[ar.

Risk Attındaki Çocuklar ve Eğitimi

Risk faktörteri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk gruplan; sokakta yaşayan ve çalışan
çocuktar, sektörlere bağtıçatışan çocuk[ar, parçalanmış aile çocuktan, korunmaya muhtaç çocuk-
lar, suça yönelmiş çocuk[ar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, 9elişimsel açıdan risk altında-
ki çocuklar, elverişsiz çevreseI koşulLarda yaşayan çocuklar ve özetlikleri, eğitimterindeki kritik
unsurtar, alınabilecek önlemler, risk altındaki çocukLann eğitimlerine yöne[ik Türkiye'de ve diğer
ü[ke[erde uygutanan proje[er.

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Eğitimde kutbnılan ötçme araçlarıve özeltikleri; getenekselyaklaşımlara dayalı araçlar: Yazıtı sınav-
l'ar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanLış tipi testter, çoktan seçmeti testler, eşteştirmeli lestler, sözlü
yoklamatar; öğrenciyi çok yöntü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değer-
lendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma k6ğıt[arı, araştlrma pro.ieleri, akran değerlendirmesi, öz
değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek husustar;
öğrenme çıktıtarının değertendirilmesi ve not verme.
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Sosyal Beceri Öğretimi

Sosyat beceri kavramının tanımı, boyuttan, boyulların birbirleriyte ii,işkisi; öğrencitere sosyal be-
cerisi kazandırma ve beceriteri genelteme yöntem ve teknikterin seçimi; hedef becerilerin seçimi;
beceriyi analiz yapma, çocuğa modelolma, çocuklara roI oynaltlrma Ve beceriyi prova ettirme; ço-
cuklara beceriyi tekrar eltirme; çocukLarın performanslarını değerIendirme; sosyat beceriteri genel-
leştirme ve ilkokut ders programlarının incelenmesi; derslerdeki beceriterin belirlenmesi ve örnek
etkin[ik uygulamaları konuları işlenecektir.

Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim

Kü[türün tanlml; eğitim Ve küttür ilişkisi; çocuk gelişimi Ve eğitjmde küttürün yeri; Türk küttürü-
nün getişimi ve özettikteri; Türk küttüründe çocuk; Türk top[umda ve aitede çocuğun yeri ve değeri,
geçmişten günümüze Türk küttüründe çocuk eğitimi, özettikleri ve unsurları konuları işlenecektir.
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