
 

 

A. AMAÇ 

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri benimsemiş, edinmiş olduğu kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen 

mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar 

hazırlayabilen aynı zamanda müzik resim, drama gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu çocuklarının eğitim ve 

yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uygulayıcı, üretken ve 

geliştirici niteliğe sahip çocuk gelişimi ve eğitimi sunan, kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte 

meslek elemanları yetiştirmektir. 

B. HEDEF 

Bu alanda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bunları yorumlayabilen ve değerlendirebilen, 

sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli 

yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı 

problemlere çözüm üretebilen, grup çalışmalarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine 

sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı 

dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.  

C. PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

3. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek. 

4. Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve bilişim araçları ile iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

5. Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun 

program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

6. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak 

7. Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeterliliğine sahip olmak. 

8. Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. 

9. Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 

10. Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve 

çözümleme becerisine sahip olmak 

11. Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması yapabilme ve 

yaratıcılık becerisine sahip olmak 

12. Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri 

izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak 

13. İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. 

14. Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 

15. Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 

16. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri 

izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 



 

 

D. EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, 

gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma 

gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 
Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 



 

 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma 
  

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk 

Konuşmacı 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Programda dört yarıyıl itibariyle mevcut bulunan 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla 

tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması 

verilir. 

F. Kabul Koşulları 

Programa kayıt yaptırabilmesi için öğrencinin YGS’de ilgili puan türünden yeterli puanı almış olması 

gerekir. 

 



 

 

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların 

kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk 

kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.  

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

Buna ek olarak, öğrencinin zorunlu yaz stajını ve dört dönem ağırlıklı genel ortalamasının 2.00 olması 

gerekmektedir. 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu program, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 

K. Ders Planı- (Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 

3 Çocuk Gelişimi I 3 0 3 5 

4 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 

5 Çocukları Tanıma ve Değerlendirme 1 1 2 4 

 TOPLAM 19 2 21 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS 

2 Türk Dili  4 0 4 4 



 

 

3 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

4 Çocuk Gelişimi II 3 0 3 5 

5 Sınıf Yönetimi  2 0 2 4 

6 Özel Öğretim Yöntemleri 2 1 3 5 

TOPLAM 19 2 21 30 

 

 

İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS 

1 Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama ve 

Uygulama 

 

ve Uygulama I 

1 2 3 4 

2 Okul Öncesi Dönemde Matematik 2 1 3 4 

3 Çocukluk Döneminde Müzik 

 

 

 

 

   

1 1 2 3 

4 Yaratıcılık ve Sanat 2 1 3 3 

5 Çocuk Edebiyatı ve Medya 1 1 2 2 

6 Oyun ve Hareket Eğitimi 2 1 3 4 

7 Özel Eğitim 3 0 3 3 

8 Mesleki İngilizce 2 1 3 3 

 Zorunlu Yaz Stajı    4 

 TOPLAM 14 8 22 30 

İKİNCİ  YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS 

1 Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama ve 

Uygulama II 

1 2 3 4 

2 Anne Baba Eğitimi  2 0 2 4 

3 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi 1 1 2 3 



 

 

4 Okul Öncesi Eğitimde Materyal Tasarımı 1 2 3 3 

5 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 

 

 

Değerlendirme 

2 0 2 3 

6 Çocuk Hakları ve Koruma 2 0 2 4 

7 Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım 1 1 2 2 

8 Drama 2 1 3 3 

8 Zorunlu Yaz Stajı    4 

 TOPLAM 12 7 19 30 

 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 19 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

 

M. AÇIKLAMALAR 

** Yaz stajı 30 iş günü olup, 45 güne eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 30 iş günü olan yaz stajını 

yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen yaz stajı Çocuk Gelişimi Program Başkanı tarafından değerlendirilerek 

transkripte işlenecektir. 

** Mesleki uygulamalar dersi 3. Yarıyıldan itibaren Nişantaşı Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili 

yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. İşbaşı eğitimi niteliğinde 

gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi Çocuk Gelişimi Program Başkanı tarafından değerlendirilerek 

transkripte işlenecektir. 

 

 



 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 



 

 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

 

X 

    

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     



 

 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak.     X 

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X      

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 



 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film? 

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike 

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 



 

 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

 

X 

    

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     



 

 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X      

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 
 

 
 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1 Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 



 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta 
Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     



 

 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

 

X 

    

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X      

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

 



 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 



 

 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

 

X 

    

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     



 

 

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X      

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

 

Ders Çocuk Gelişimi I Kod OCGL151 

Course Child Development I Code OCGL151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişimin ilkeleri, Gelişime etki eden etmenler, 

Gelişime etki eden biyolojik, çevresel ve sosyolojik etmenler, Fiziksel gelişim ve Fiziksel 

gelişime etki eden sosyolojik etmenler, Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki 

eden etmenler, Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenler 

İngilizce İçerik Basic concepts related with development, principles of development, factor influencing 

development, biological-environmental-sociologic factors influencing development, 

physical development and sociologic factors influencing physical development, physico-

motor development and factors influencing physico-motor development, mental 

development and factors influencing mental development 



 

 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 2 Kısa Sınav+1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gelişimle ilgili temel kavramlar 

2.Hafta Gelişimin ilkeleri 

3.Hafta Gelişimin ilkeleri 

4.Hafta Gelişime etki eden etmenler 

5.Hafta Gelişime etki eden biyolojik etmenler 

6.Hafta Gelişime etki eden çevresel etmenler 

7.Hafta Gelişime etki eden sosyolojik etmenler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Fiziksel gelişim 

10.Hafta Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenler 

11.Hafta Psiko-motor gelişim 

12.Hafta Psiko-motor gelişime etki eden etmenler 

13.Hafta Zihinsel gelişim 

14.Hafta Zihinsel gelişime etki eden etmenler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocuk Gelişimi I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     



 

 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

 X    

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

   X  

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

 X    

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.   X   

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Okul Öncesi Eğitime Giriş Kod OCGL153 

Course Introduction to Early Childhood Education Code OCGL153 



 

 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi, okulöncesi eğitime temel olan görüşler, 

okulöncesi öğretmeninin özellikleri, okulöncesi çocuğunun temel özellikleri ve 

gereksinimleri, okul öncesi eğitimin temel ilkeleri, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde 

okulöncesi eğitimin dünü ve bugünü, okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme, 

okulöncesi eğitimde temel alışkanlıkların ve sosyal davranışların kazandırılması, 

okulöncesi eğitim kurumlarının fiziksel ve eğitsel ortamları, okulöncesi eğitim ve kitle 

iletişim araçları, okulöncesi eğitim kurumları ile aileler arasındaki ilişkiler. 

İngilizce İçerik The main features of pre-school education, basic principles of preschool education, 

basic principles of preschool education, preschool education in Turkey and various 

countries, preschool education, preschool education, teacher education, Basic habits of 

preschool education and social behaviors, physical and educational environments of 

preschool education institutions, preschool education and mass media, relations between 

preschool education institutions and families. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 2 Kısa Sınav1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Okul öncesi eğitimi tanıma, Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri 

2.Hafta Okul öncesi dönemde çocuğun temel ihtiyaçları 

3.Hafta Okul öncesi dönemde çocuğun temel ihtiyaçları 

4.Hafta Okul öncesi dönemde temel alışkanlıkların kazandırılması 

5.Hafta Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel özellikleri 

6.Hafta Okul öncesinde oyun ve oyuncak 

7.Hafta Okul öncesinde yaratıcılık 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Okul öncesi eğitimde aile ve anne-baba tutumları 

10.Hafta Okul öncesi eğitim kurumlarında personel özellikleri 

11.Hafta Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortam ve yönetmelikler 

12.Hafta Okul öncesi eğitim programları 

13.Hafta Okul öncesi eğitimde materyal 

14.Hafta Okul öncesinde aile katılımı ve önemi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Eğitime Giriş Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak    X  

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

  X   

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

  X   

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     



 

 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Kod OCGL157 

Course Recognition and Evaluation of Children Code OCGL157 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Çocukları tanıma ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkında temel bilgiler, 

çocukları gelişim özelliklerine uygun, standart ve standart olmayan tekniklerle 

gelişimsel değerlendirme ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır. 

İngilizce İçerik Basic knowledge about the methods and techniques of recognition and evaluation of 

children is to give children the competencies related to developmental evaluation in 

accordance with developmental characteristics, standard and non-standard techniques. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 2 Kısa Sınav1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Bireyi tanıma teknikleri 

2.Hafta Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemler 

3.Hafta Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemlere özgün çözümler 

üretebilme 

4.Hafta Erken çocukluk döneminde kullanılan gelişim ölçekleri 

5.Hafta Erken çocukluk döneminde kullanılan gelişim ölçekleri 

6.Hafta Erken çocukluk döneminde kullanılan gelişim ölçekleri 

7.Hafta Erken çocukluk döneminde gelişime uygun etkinlik düzenleme 



 

 

8.Hafta Arasınav 

9.Hafta Erken çocukluk döneminde gelişime uygun etkinlik düzenleme 

10.Hafta Erken çocukluk döneminde gelişim etkinlik düzenleme esnasında karşılaşılan 

problemler 

11.Hafta Erken çocukluk döneminde gelişim etkinlik düzenleme esnasında karşılaşılan 

problemlere özgün çözümler üretebilme 

12.Hafta Erken çocukluk döneminde uygulanan gelişimsel etkinlikleri değerlendirme 

13.Hafta Türkiye `de kullanılan gelişimsel etkinlik uygulamaları 

14.Hafta Dünyada kullanılan gelişimsel etkinlik uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

  X   

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

  X   

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

   X  

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak   X   

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

 X    



 

 

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.   X   

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

  X   

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

   X  

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

   X  

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.     X 

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Türk Dili Kod OTRD152 

Course Turkısh Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları 

ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 



 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     



 

 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

X     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 



 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got 

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 



 

 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

X     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     



 

 

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



 

 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti 

11.Hafta 
Unit 10 Journeys- Describing a trip 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents? 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

X     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     



 

 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 



 

 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs 

11.Hafta 
Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

X     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     



 

 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

 

Ders Çocuk Gelişimi II Kod OCGL152 

Course Child Development II Code OCGL152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 



 

 

İçerik Çocuğun gelişimiyle ilgili kavramlar, ilkeler, Doğum öncesi gelişimin özellikleri,Yeni 

doğan bebeğin özellikleri,Dil gelişimi,Dil gelişimi etkileyen faktörler,Dil gelişimi ile 

ilgili sorunlar,Duygusal gelişim ve Duygusal gelişimi etkileyen faktörler,Duygusal 

gelişimle ilgili sorunlar,Sosyal gelişim,Sosyal gelişime etki eden faktörler,Cinsel 

gelişim,Cinsel gelişime etki eden faktörler,Cinsel gelişimle ilgili sorunlar 

İngilizce İçerik Concepts and principals about child´s development, features of prenatal development, 

features of a new-born baby, language development, factors affecting language 

development, problems about language development, emotional development and factors 

affecting emotional development, problems about emotional development, social 

development and factors affecting social development, Sexual development, factors 

affecting sexual development and problems about sexual development. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 2 Kısa Sınav1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Çocuğun gelişimiyle ilgili kavramlar, ilkeler 

2.Hafta Doğum öncesi gelişimin özellikleri 

3.Hafta Yeni doğan bebeğin özellikleri 

4.Hafta Dil gelişimi 

5.Hafta Dil gelişimi etkileyen faktörler 

6.Hafta Dil gelişimi ile ilgili sorunlar 

7.Hafta Duygusal gelişim ve Duygusal gelişimi etkileyen faktörler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Duygusal gelişimle ilgili sorunlar 

10.Hafta Sosyal gelişim 

11.Hafta Sosyal gelişime etki eden faktörler 

12.Hafta Cinsel gelişim 

13.Hafta Cinsel gelişime etki eden faktörler 

14.Hafta Cinsel gelişimle ilgili sorunlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocuk Gelişimi II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



 

 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

 X    

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

   X  

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

 X    

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.   X   

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     



 

 

 

Ders Sınıfı Yönetimi  Kod OCGL154 

Course Classroom management Code OCGL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu derste öğrencilere; öğrenme ve öğretim ortamı olarak sınıf ve yönetimi kavramları 

bilgisini, sınıf yönetimi modellerini ve bu modellerin özelliklerini kavrayabilmelerini, 

bir toplumsal örgüt olarak sınıf içi öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arası iletişim 

becerilerini anlayabilmelerini, etkili sınıf yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve 

donanımın neler olduğunu kavramalarını, demokratik ve otokratik sınıf yönetimi 

yaklaşımlarının temel özelliklerini ve farklılıklarını kavramalarını sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

İngilizce İçerik These derste students; To understand the concepts of class and management as learning 

and teaching environment, to understand classroom management models and properties 

of these models, to understand the communication skills between classroom teacher and 

student and student-student as a social organization, what is the knowledge, skills and 

equipment necessary for effective classroom management And to define the basic 

features and differences of democratic and autocratic classroom management 

approaches. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sınıf Yönetiminde Temel Kavramları ve Modelleri 

2.Hafta Sınıf Yönetimini Etkileyen Çevresel Unsurlar 

3.Hafta Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Mekanın Düzenlenmesi 

4.Hafta Okul Öncesi Eğitimde Programın Sınıf Yönetimine Etkisi 

5.Hafta Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi 

6.Hafta Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi 

7.Hafta Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi 

8.Hafta Arasınav 

9.Hafta Okul Öncesi Eğitimde Olumlu Disiplin ve Sınıf Kuralları Oluşturmak 

10.Hafta Sınıf Atmosferini Olumlu Yönde Geliştiren Etkili İletişim Becerileri 

11.Hafta Sınıf Atmosferini Olumlu Yönde Geliştiren Etkili İletişim Becerileri 



 

 

12.Hafta Sınıfta İstenmeyen Davranışlar, Nedenleri, Yönetimi 

13.Hafta Sınıfta İstenmeyen Davranışlar, Nedenleri, Yönetimi 

14.Hafta Sınıfta Özel Gereksimi Olan Çocuklar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sınıfı Yönetimi-Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

   X  

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak     X 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

   X  

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

   X  



 

 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Özel Öğretim Yöntemleri Kod OCGL156 

Course Special Teaching Methods Code OCGL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Okul öncesi eğitim programında kazanım ve göstergeler, etkinliklerinin planlanması, 

yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının 

değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi 

eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı. Okul öncesi eğitim 

ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin 

belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikâye, soru-cevap, 

tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim 

uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları. 

İngilizce İçerik Preparation and presentation of pre-school education program, planning of activities, 

preparation of annual, daily and activity plans; Evaluation of education programs, pre-

school education environments, use of materials, teaching methods that can be used in 

pre-school education, family participation. (Drama, play, song, sample event, 

demonstration, sight-seeing, story, question-answer, discussion, project), preparation of 

materials, monitoring of previously prepared instructional practices, Micro teaching 

practices. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 



 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Okul öncesi eğitim programının tanıtımı 

2.Hafta Okul öncesi eğitim programının ilkeleri kazanım ve göstergeler 

3.Hafta Kazanım ve Göstergeler doğrultusunda etkinlik oluşturma 

4.Hafta Aylık plan hazırlama, Günlük plan hazırlama 

5.Hafta Farklı yaş gruplarına göre aylık ve günlük planlar hazırlama 

6.Hafta Okul Öncesi eğitimde soru cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası,tartışma, 

araştırma, oyun, drama yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama 

7.Hafta Okul Öncesi eğitimde soru cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası,tartışma, 

araştırma, oyun, drama yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama 

8.Hafta Ara Sınavlar 

9.Hafta Okul Öncesi eğitimde gezi, deney, gösteri, benzetişim yöntemlerini tanıma ve 

özelliklerini kavrama 

10.Hafta Etkinlikleri uygulama ve tartışma 

11.Hafta Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma 

12.Hafta Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma 

13.Hafta Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma 

14.Hafta Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Özel Öğretim Yöntemleri Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 



 

 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak   X   

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama 

ve Uygulama I 

Kod OCGL251 

Course  Code OCGL251 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 



 

 

İçerik Bu ders kapsamında öğrenciler; psiko-motor becerilere yönelik etkinlik uygulamak ve 

uygulayan öğretmene destek olacak,özbakım becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikleri 

uygulamak ve uygulan öğretmene destek olacak, toplumsal uyum becerilerini 

geliştirebilecek etkinlikler planlayacak, toplumsal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik 

uygulama yapan öğretmene destek olacak, duyusal becerileri geliştirmeye yönelik 

etkinlik yapan öğretmene destek olacaktır. 

İngilizce İçerik In this course students; Apply and implement activities for psycho-motor skills, support 

teachers to apply and implement activities to improve self-care skills, plan for activities 

that will support teaching, develop activities for social cohesion, support teachers to 

develop social cohesion skills, teach activities to improve sensory skills Support. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yıllık Planı İzleme 

2.Hafta Yıllık Planı İzleme 

3.Hafta Günlük Plan Hazırlama 

4.Hafta Günlük Plan Hazırlama 

5.Hafta Günlük Plan Hazırlama 

6.Hafta Serbest Zaman Etkinliği Planlama 

7.Hafta Serbest Zaman Etkinliği Planlama 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Türkçe Dil Etkinliği Planlama 

10.Hafta Türkçe Dil Etkinliği Planlama 

11.Hafta Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama 

12.Hafta Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama 

13.Hafta Müzik Etkinliklerini Planlama 

14.Hafta Müzik Etkinliklerini Planlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama ve Uygulama I Dersi - Program 

Öğrenme Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 



 

 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak     X 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.     X 

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

    X 

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.     X 

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.     X 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 



 

 

 

Ders Okul Öncesi Dönemde Matematik Kod OCGL253 

Course Mathematics in Pre-School Code OCGL253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Okulöncesi dönemde çocuklara kazandırılacak matematik kavram ve konularını 

öğrenmek ve bu kavramlara yönelik etkinlik yapmaktır. 

İngilizce İçerik To learn the concepts and subjects of mathematics which will be given to the children in 

the after-school period and to perform activities for these concepts. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yaş gruplarına göre matematiksel kavram gelişimi ve Piaget 

2.Hafta Matematiksel kavram gelişiminde eşleştirme, sınıflandırma, gruplandırma, karşılaştırma 

ve sıralama 

3.Hafta Okulöncesi eğitimde matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, okul öncesi dönemde 

matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar 

4.Hafta Matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken 

temel öğretim ilkeleri 

5.Hafta Okul öncesi dönemde problem çözme 

6.Hafta Matematik programı ve değerlendirme 

7.Hafta Matematik programı ve değerlendirme 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sezgisel matematik 

10.Hafta Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar: Örüntü, tablo grafik, 

ölçme 



 

 

11.Hafta Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar: Sayı, doğal sayılarla 

işlemler, uzay, geometri ve temel geometrik şekiller 

12.Hafta Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlarına yönelik etkinlikler 

13.Hafta Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlarına yönelik etkinlikler 

14.Hafta Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlarına yönelik etkinlikler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Dönemde Matematik Dersi Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

 X    

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     



 

 

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

   X  

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

   X  

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Çocukluk Döneminde Müzik Kod OCGL255 

Course Music in Childhood Code OCGL255 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Müzik etkinliklerinin çocuğun gelişimine etkisi,Okul öncesi eğitim etkinliklerinde 

müziğin önemi,Müzik etkinliği türleri,Müzik ve eğitim ilişkisi,Çocuğun eğitiminde 

müziğin kullanımı,Çocukta işitme duyusu gelişimi,İşitme duyusu gelişimine uygun 

olarak dinletilecek müzikler,Müzik yolu ile ifade gelişimi,Müzik eğitimi yoluyla çocukta 

hedeflenen davranışların geliştirilmesi,Müzik faaliyetlerine aktif katılmanın sağlanması, 

İngilizce İçerik Influence of musical activities to child growth, importance of music in preschool 

education activity, species of musical activity, relation with music and education, use of 

music in child education, development of hearing in child, listening music which suitable 

to hearing, development of expression by music way, devolopment of aimed behaviour in 

child by music educatıon, learns attendance to musical activity actively. 

Ön Koşul  



 

 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Müzik etkinliklerinin çocuğun gelişimine etkisi 

2.Hafta Okul öncesi eğitim etkinliklerinde müziğin önemi 

3.Hafta Müzik etkinliği türleri 

4.Hafta Müzik ve eğitim ilişkisi 

5.Hafta Çocuğun eğitiminde müziğin kullanımı 

6.Hafta Çocukta işitme duyusu gelişimi 

7.Hafta İşitme duyusu gelişimine uygun olarak dinletilecek müzikler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta İşitme duyusu gelişimine uygun olarak dinletilecek müzikler 

10.Hafta Müzik yolu ile ifade gelişimi 

11.Hafta Müzik yolu ile ifade gelişimi 

12.Hafta Müzik eğitimi yoluyla çocukta hedeflenen davranışların geliştirilmesi 

13.Hafta Müzik faaliyetlerine aktif katılmanın sağlanması 

14.Hafta Repertuar çalışmaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocukluk Döneminde Müzik  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

X     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

   X  



 

 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak   X   

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

 X    

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

   X  

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

   X  

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.   X   

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Yaratıcılık ve Sanat Kod OCGL257 

Course Creativity and Art Code OCGL257 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 



 

 

İçerik Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi 

açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, 

yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal 

etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta 

yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını 

geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri. 

İngilizce İçerik The place and importance of creative thinking in human and social life, the different 

theories that explain creative thinking, creativity and intelligence, creative personality 

traits, creativity development, social, cultural, developmental and emotional factors 

affecting creativity, creative problem solving process and brain storming, The role of 

education in the development of creativity, the development of children's creativity in the 

preschool period, and the exploration and development of teacher candidates' own 

creativity. 

 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yaratıcılık ve sanat 

2.Hafta Yaratıcılık ve sanat 

3.Hafta Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler 

4.Hafta Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler 

5.Hafta Resim etkinliği 

6.Hafta Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama 

7.Hafta Sanatsal ve kültürel gezi programı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama 

10.Hafta Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama 

11.Hafta Heykel etkinliği 

12.Hafta Heykel etkinliğini uygulama 

13.Hafta Heykel etkinliğini uygulama 

14.Hafta Heykel etkinliğini uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yaratıcılık ve Sanat Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak.  X    

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

  X   

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

   X  

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.    X  



 

 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

 

 

Ders Çocuk Edebiyatı ve Medya Kod OCGL259 

Course Children’s Literature and Media Code OCGL259 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Bu ders kapsamında, nitelikli çocuk yayınları seçebilme ve oluşturabilme yetisi 

kazanılacaktır. 

İngilizce İçerik Within the scope of this course, the ability to choose and create qualified children's 

publications will be gained. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Ödev %30)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı 

2.Hafta Çocuk Gelişiminde Çocuk Edebiyatı ve Medya 

3.Hafta Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Gelişimi 

4.Hafta Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Temel Unsurlar 

5.Hafta Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Temel Unsurlar 

6.Hafta Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı yayınların değerlendirilmesi 

7.Hafta Okul öncesi çocuklar için hazırlanan görsel yayınların değerlendirilmesi 

8.Hafta Ara Sınav 



 

 

9.Hafta Yaş Gruplarına Göre Çocuk Yayınları 

10.Hafta Çocuk Yayınlarının Türleri 

11.Hafta Çocuk yayınlarında Yer Alan Bazı Olumsuzluklar 

12.Hafta Çocuk yayınlarında Yer Alan Bazı Olumsuzluklar 

13.Hafta Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek 

14.Hafta Uygulama Örnekleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocuk Edebiyatı ve Medya Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

   X  

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak     X 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

 X    

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.   X   

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 



 

 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

  X   

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.  X    

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.   X   

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Oyun ve Hareket Eğitimi Kod OCGL261 

Course Game and Motion Training Code OCGL261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu 

hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antrenman oyunları (motor özellikleri 

geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), 

bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar 

(ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları 

geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar 

(rantlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek 

hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular. 

İngilizce İçerik The role of physical activities in child development, categories of human movements 

and individual and group activities appropriate to these movements, training games 

(developing motor characteristics, Gymnastic activities and musical games (rents), 

movements that can be done in the activity of movement education for pre-school 

children (gymnastics), classroom games (educational games, attention enhancer, And 

the issues that need to be taken into account when teaching them. 

Ön Koşul  



 

 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tanışma oyunları. Tekli ve eşli hareket becerileri. Yürüme-koşma ve taklidi hareketler 

2.Hafta Eğitsel oyunlar, Sınıfta oynanabilecek özellikte olan oyunlar hazırlanması. Sınıf 

Oyunları 

3.Hafta Sınıf Oyunları ; a) Dikkat-algı b) Duyular c) Kavram 

4.Hafta Sınıf Oyunları ; d) Beceri ve e) Kelime(sözcük ) 

5.Hafta Motor özellikleri geliştirici, antrenman oyunları 

6.Hafta Motor özellikleri geliştirici, antrenman oyunları 

7.Hafta Antrenman Oyunları ; Kuvvet -- Sürat -- Dayanıklılık -- Çeviklik 

8.Hafta Ara Sınavlar 

9.Hafta Antrenman Oyunları ; Kuvvet -- Sürat -- Dayanıklılık -- Çeviklik 

10.Hafta Antrenman Oyunları ; Esneklik -- Denge -- Beceri -- Koordinasyon 

11.Hafta Basit figürlü müzikli oyunlar (rontlar) 

12.Hafta Müzikli Oyunlar 

13.Hafta Müzikli Oyunlar 

14.Hafta Müzikli Oyunlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Oyun ve Hareket Eğitimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

   X  

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     



 

 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.   X   

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

  X   

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.  X    

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.   X   

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Özel Eğitim Kod OCLG263 

Course Special Education Code OCLG263 



 

 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, 

erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla 

ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, 

dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların 

özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime 

muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu 

amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.  

İngilizce İçerik The definition of special education, the basic principles of special education, the reasons 

of disability, the importance of early diagnosis and treatment, the importance of special 

education in preschool education, the historical approach related to obstacle view, 

mentally retarded, hearing impaired, visually impaired, physically disabled, , The 

characteristics and education of autistic and gifted children, the education of the 

children developing differently, the reactions observed in the families of children with 

special education needs, the state of special education in our country, the institution 

established for this purpose And organizations. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar özel eğitimin genel amacı özel eğitimin 

önemi,Özel eğitim ilkeleri özel eğitim kurumları ve özellikleri 

2.Hafta Engele neden olan faktörler,Engeli önleme ve erken tanı,Özel eğitim alanını 

sınıflandırma, yaygınlık oranları 

3.Hafta Dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim 

4.Hafta İşitme engellileri tanımlama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri 

İşitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri 

5.Hafta Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engellilerinin nedenleri, görme 

engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri 

6.Hafta Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, dil ve konuşma güçlüğü nedenleri 

Kaynaştırma 

7.Hafta Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan 

çocukların eğitimleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma,Zihinsel engeli erken tanı ve önlem alma 

10.Hafta Üstün zekalıları tanılama,Üstün zekalı çocukların sınıflandırılması 



 

 

11.Hafta Üstün zekâlı ve özel yeteneklilere yönelik  eğitim uygulamaları: Yarı zamanlı özel 

sınıf, Tam zamanlı özel sınıf 

12.Hafta Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflama, Öğrenme güçlüğünüm nedenleri 

13.Hafta Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, Bedensel engeli önleme ile Bedensel 

engeli önlemede erken tanının önemi 

14.Hafta Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama, Yaygın gelişim bozukluğunda erken 

tanı ve önlemler, Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Özel Eğitim  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     



 

 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

 X    

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.     X 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Mesleki İngilizce Kod OCGL265 

Course Professional English Code OCGL265 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta  

2.Hafta  

3.Hafta  



 

 

4.Hafta  

5.Hafta  

6.Hafta  

7.Hafta  

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta  

10.Hafta  

11.Hafta  

12.Hafta  

13.Hafta  

14.Hafta  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mesleki Yabancı Dil Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.      

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

     

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     



 

 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak      

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak.      

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.      

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.      

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.      

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

 

 

 

Ders Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama 

ve Uygulama II 

Kod OCGL252 

Course Practice II  in early childhood centers Code OCGL252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 



 

 

İçerik Bu ders kapsamında öğrenciler; psiko-motor becerilere yönelik etkinlik uygulamak ve 

uygulayan öğretmene destek olacak,özbakım becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikleri 

uygulamak ve uygulan öğretmene destek olacak, toplumsal uyum becerilerini 

geliştirebilecek etkinlikler planlayacak, toplumsal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik 

uygulama yapan öğretmene destek olacak, duyusal becerileri geliştirmeye yönelik 

etkinlik yapan öğretmene destek olacaktır. 

İngilizce İçerik In this course students; Apply and implement activities for psycho-motor skills, support 

teachers to apply and implement activities to improve self-care skills, plan for activities 

that will support teaching, develop activities for social cohesion, support teachers to 

develop social cohesion skills, teach activities to improve sensory skills Support. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yaratıcı Drama Etkinliklerini Planlama 

2.Hafta Yaratıcı Drama Etkinliklerini Planlama 

3.Hafta Yaratıcı Drama Etkinliklerini Uygulama 

4.Hafta Yaratıcı Drama Etkinliklerini Uygulama 

5.Hafta Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Planlama 

6.Hafta Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Uygulama 

7.Hafta Sanat Etkinliklerini Planlama 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sanat Etkinliklerini Uygulama 

10.Hafta Sanat Etkinliklerini Uygulama 

11.Hafta Fen ve Doğa Etkinliklerini Planlama 

12.Hafta Fen ve Doğa Etkinliklerini Planlama 

13.Hafta Alan Gezilerini Planlama 

14.Hafta Alan Gezilerini Planlama ve Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Eğitimde Program Planlama ve Uygulama II Dersi - Program 

Öğrenme Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 



 

 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak     X 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.     X 

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

    X 

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.     X 

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.     X 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 



 

 

 

 

Ders Anne Baba Eğitimi  Kod OCGL254 

Course  Code OCGL254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye 

yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik 

bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-

yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı ve iletişimin 

tanımı ve önemi, Çocukla etkili iletişim kurabilme, Çocuğun yakın çevresiyle etkili 

iletişim kurabilme ve İş yaşamında/personelle etkili iletişim kurabilme becerilerine 

sahip olabilir. 

İngilizce İçerik Social structure, culture and human social development, definition, structure and values 

of family, education programs for families, models and projects, some program 

examples for family in Turkey, definition of adult and adult learning, adult psychology-

adult stages, family theories; Definition and importance of family participation and 

communication in pre-school education, effective communication with the child, 

effective communication with the child's close environment, and effective 

communication skills in business life / staff. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Aile Katılımı,  Amacı, Önemi ve İlkeleri 

2.Hafta Aile Katılımı Çalışmasını Planlama 

3.Hafta İhtiyaç Belirlemeye Yönelik Hazırlıklar, Aile Eğitimine Yönelik Hazırlıklar 

4.Hafta Aile Katılımı Çalışmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler,Beyin Fırtınası 
Rol Oynama, Örnek Olay İncelemesi ve Soru Cevap v.b. 

5.Hafta Aile Katılımı Çalışmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler,Beyin Fırtınası 
Rol Oynama, Örnek Olay İncelemesi ve Soru Cevap v.b. 

6.Hafta Aile Katılımı Çalışmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler,Beyin Fırtınası 

Rol Oynama, Örnek Olay İncelemesi ve Soru Cevap v.b. 

7.Hafta Ailenin Eğitime Katılımını Sağlama Yolları 



 

 

8.Hafta Ara Sınavlar 

9.Hafta Aile İletişim Etkinlikleri (Telefon Görüşmeleri, Kitapçıklar, Görsel İşitsel Kayıtlar, 

Toplantılar v.b.) 

10.Hafta Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

11.Hafta Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

12.Hafta Bireysel Görüşmeler 
Ev Ziyaretleri 

13.Hafta Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyası 

14.Hafta Aile Katılımına Yönelik Etkinlik Planı Hazırlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Anne Baba Eğitimi  Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

  X   

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

  X   

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak    X  

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     



 

 

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

   X  

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

  X   

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

  X   

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Kod OCGL256 Ders 

Course Science and Nature in the Preschool 

Period 

Code OCGL256 Course 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında öğrenci, bilim etkinliklerini uygulama becerilerine sahip olabilecektir. 

İngilizce İçerik In this course, the student will be able to apply science activities. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %60 + 1 Ödev %40)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi 

2.Hafta Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi 



 

 

3.Hafta Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi 

4.Hafta Bilim Etkinliğini Planlama 

5.Hafta Bilim Etkinliğini Planlama 

6.Hafta Bilim Etkinliğini Uygulama 

7.Hafta Bilim Etkinliğini Uygulama 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Fen Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri 

10.Hafta Fen Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri 

11.Hafta Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması 

12.Hafta Bilgisayar destekli etkinlik planlamaları 

13.Hafta Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları 

14.Hafta Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Dersi Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

  X   

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

  X   

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak    X  

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     



 

 

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

   X  

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

  X   

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

  X   

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

X     

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

Ders Okul Öncesi Eğitimde Materyal Tasarımı Kod OCGL258 

Course Material Design in Preschool Education Code OCGL258 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, 

öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın 

teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve 

yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi 

öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz 

saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), 

eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin 

değerlendirilmesi, Đnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim 

materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim 

teknolojilerinin kullanım durumu. 



 

 

İngilizce İçerik Development of two- and three-dimensional materials teaching materials through 

teaching technologies (worksheets, workshops, workshops, workshops, workshops, etc.) 

(VCD, DVD) materials, computer based materials, evaluation of educational software, 

evaluation of various quality teaching materials, internet and distance education, visual 

design principles, researches on the efficiency status of teaching materials, And the use 

of instructional technologies in the world. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %60 + 1 Ödev %40)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Materyal Kavramı 

2.Hafta Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Çeşitli Eğitici Araçlar 

3.Hafta Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Çeşitli Eğitici Araçlar 

4.Hafta Ahşap Çalışmaları 

5.Hafta Ahşap Çalışmaları 

6.Hafta Ahşap Çalışmaları 

7.Hafta Kukla Tasarlama ve Geliştirme 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kukla Tasarlama ve Geliştirme 

10.Hafta Yapboz Tasarlama ve Geliştirme 

11.Hafta Yapboz Tasarlama ve Geliştirme 

12.Hafta Dolgu Oyuncakları Tasarlama ve Geliştirme 

13.Hafta Dolgu Oyuncakları Tasarlama ve Geliştirme 

14.Hafta Eğitici Araçların Değerlendirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Okul Öncesi Eğitimde Materyal Tasarımı Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 



 

 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 



 

 

Ders Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Kod OCGL260 

Course Psychological Health  and Psychology of  

Children 

Code OCGL260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, kişilik ve benlik özellikleri, güdüler ve dürtüler, duyum ve algı, 

savunma mekanizmaları, çocukları tanıma teknikleri ve çocuklarda ruhsal sorunlar, 

problem çözme becerileri verilecektir. 

İngilizce İçerik Within the scope of this course, personality and self-features, gut and nudity, sensation 

and perception, defense mechanisms, techniques of recognizing children and mental 

problems in children, problem solving skills will be given. 

 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kişilik Ve Benlik Özellikleri 

2.Hafta Güdüler Ve Duygular 

3.Hafta Duyum Ve Algı 

4.Hafta Savunma Mekanizmaları 

5.Hafta Çocuklarda Kişilik Ve Benlik Gelişimi 

6.Hafta Çocukları Tanıma Teknikleri 

7.Hafta Çocukları Tanıma Teknikleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Çocukluk Döneminde Ruhsal Sorunlar 

10.Hafta Çocukluk Döneminde Ruhsal Sorunlar 

11.Hafta Çocuklarda Duygu Ve Davranım Sorunları 

12.Hafta Özel Sorunları Olan Çocuklar 

13.Hafta Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi 

14.Hafta Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

  X   

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

  X   

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak    X  

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.  X    

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

  X   

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

 X    

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

   X  

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak.  X    

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.   X   



 

 

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Çocuk Hakları ve Koruma Kod OCGL262 

Course Children Rights and Protection Code OCGL262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İnsan hakları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Eğitimi Konusunda 

Yapılabilecek Çalışmalar, Okul öncesinde İnsan Hakları Eğitimi Konusunda 

Yapılabilecek Çalışmalar, Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve 

Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik 

Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama, 

Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar 

İngilizce İçerik The Universal Declaration of Human Rights and Human Rights, Work to be done on 

Human Rights Education, Pre-School Work on Human Rights Education, Children's 

Rights and Child Protection Laws, Child Rights and Equal Opportunities, Child Abuse 

and Abuse, Preventive Measures for Child Abuse and Neglect , Cooperation in Child 

Protection and Rights, Child Rights and Protection 

 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İnsan hakları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

2.Hafta İnsan Hakları Eğitimi Konusunda Yapılabilecek Çalışmalar 



 

 

3.Hafta Okul öncesinde İnsan Hakları Eğitimi Konusunda Yapılabilecek Çalışmalar 

4.Hafta Dünyada ve Türkiye’de çocuk Hakları 

5.Hafta Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları 

6.Hafta Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma 

7.Hafta Çocuk İhmal ve İstismarı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler 

10.Hafta Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler 

11.Hafta Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama 

12.Hafta Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama 

13.Hafta Planlama 

14.Hafta Planlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Çocuk Hakları ve Koruma Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

   X  

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 



 

 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

   X  

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

  X   

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak  X    

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

 X    

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.   X   

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

  X   

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

  X   

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Kod OCGL264 

Course Mother Child Health and First Aid Code OCGL264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 



 

 

İçerik Çocuk sağlığının tanımı, çocuk hastalıkları ve sağaltım yollarını bilmenin öğretmen 

açısından önemi, çocukluk dönemlerinde genel sağlık özellikleri, yeni doğan dönemi, ve 

konjenital anomaliler, çocukluk yıllarında sık görülen sağlık sorunları (kızamık, difteri, 

boğmaca, kabakulak vb. bulaşıcı, döküntülü hastalıklar, üst solunum yolu 

enfeksiyonları, ishal, kazalar), çocukluk yıllarında sık görülen kronik hastalıklar 

(lösemi, lenfoma vb. onkolojik hastalıklar, hemofili, talasami, majör Akdeniz Anemisi 

vb. hematolojik hastalıklar, kas iskelet sistemi problemleri, metabolik ve endokrin 

sistem hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi vb), aşılar. ilkyardımın tanımı, 

çocuklara uygulanacak ilkyardımlar (yaralanmalar, yanma vb.) konusunda temel eğitim 

ve sınıf içinde uygulamalar. 

İngilizce İçerik The definition of child health, the importance of teachers in terms of knowing pediatric 

diseases and treatment methods, general health characteristics in childhood, newborn 

period, congenital anomalies, common health problems in childhood (measles, 

diphtheria, pertussis, mumps, etc. infectious, Hematologic diseases, musculoskeletal 

system disorders, metabolic and endocrine system diseases, neurological diseases 

(including respiratory tract infections, diarrhea, accidents), chronic diseases that are 

common in childhood (leukemia, lymphoma etc. oncologic diseases, hemophilia, 

thalassemia, Epilepsy etc.), vaccinations, definition of first aid, basic training on first 

aid (injuries, burning etc.) to be applied to children and applications in class. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  Yıl içi notu 

%100: (1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sağlık-Hastalık Kavramı 

2.Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması 

3.Hafta Ana-Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler 

4.Hafta Ana-Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler 

5.Hafta Ana-Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler 

6.Hafta Çocukluk Çağında Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları 

7.Hafta İhmal-İstismar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Beslenme 

10.Hafta lk Yardım Temel Uygulamaları 

11.Hafta Yaralı ve Kazazedenin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği 

12.Hafta Solunum Yolları Tıkanması, Kanamalar ve Yaralanmalar 

13.Hafta Yanıklar, Eklem Yaralanmaları ve Kırıklar 

14.Hafta Zehirlenmeler, Sokma ve Isırıklar 



 

 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

   X  

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

X     

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

X     

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

X     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak X     

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. X     

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

X     

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

X     

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     



 

 

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

Ders Drama Kod OCGL266 

Course Drama Code OCGL266 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı 

drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel 

dramının yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramının yaş gruplarına ve uygulama 

alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel 

drama da özel teknikler, eğitsel dramının değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim 

amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi,  

İngilizce İçerik The definition and meaning of educational drama term, the difference between similar 

terms (psycho drama, creative drama, drama-play, drama), the history of drama 

applications with children, the structure of educational drama and implementation 

stages, classification of educational drama according to age groups and application 

areas, Teacher qualifications, special techniques in educational drama, evaluation of 

educational drama, educational drama examples and new examples suitable for the 

educational purposes of the field. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: 

(1 Arasınav %70 +2 Kısa Sınav %20+ 1 Ödev %10)   

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dramanın tanımı,Drama türleri arasında fark ve benzerlikler 

2.Hafta Dramanın çocuk gelişim ve eğitimindeki önemi,Dramanın çocuk gelişim ve 

eğitimindeki yararları 

3.Hafta Yaratıcı drama,Yaratıcı drama,Drama türleri 



 

 

4.Hafta Dramatik etkinlikler 

5.Hafta Eğitimde yaratıcı dramanın uygulama basamakları 

6.Hafta Drama yapılacak ortamın hazırlanması 

7.Hafta Yaratıcı dramada öğretmenin(lider) rolü, Okul öncesi eğitimde dramatik etkinliklerin 

planlanması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Animasyon,Animasyon türleri,Animasyon teknikleri 

10.Hafta Animasyonun çocuk eğitiminde kullanılması 

11.Hafta Animasyon organizasyonunun uygulanması 

12.Hafta Yüz boyama ve teknikleri 

13.Hafta Kostüm seçimi ve hazırlanması 

14.Hafta Çocuk oyunlarının öğretilmesi,  sahneye uygulanması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Drama Dersi Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.     X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

    X 

3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen 

göstermek. 

    X 

4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve 

bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psikoz-

motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve 

etkin kullanabilme becerisine sahip olmak 

    X 

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak     X 

7 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve 

yeterliliğine sahip olmak. 

X     



 

 

8 Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak. X     

9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.     X 

10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak 

    X 

11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım 

çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak 

    X 

12 Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve 

teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine 

sahip olmak 

X     

13 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimliliğe sahip olmak. X     

14 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. X     

15 Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri 

geliştirmek 

    X 

16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

X     

 

 

 

 

 

 


