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I.   Dönem         

DE RSİN ADI T U K AKTS

Eğ�t�me G�r�ş 3 0 3 6

Öğret�m İlke ve Yöntemler� 3 0 3 6

Sınıf Yönet�m� 2 0 2 4

Özel Öğret�m Yöntemler� 3 0 3 6

Öğretmenl�k Uygulaması I 1 6 4 8

DÖNEM TOPLAMI 12 6 15 30

II. Dönem 

DERSİN      ADI T U K AKTS

Eğ�t�mde Ölçme ve Değerlend�rme   3 0 3 6

Eğ�t�m Ps�koloj�s� 3 0 3 6

Rehberl�k ve Özel Eğ�t�m 3 0 3 6

Öğret�m Teknoloj�ler� 2 0 2 4

Öğretmenl�k Uygulaması II 1 6 4 8

DÖNEM TOPLAMI 12 6 15 30

GENEL TOPLAM 24 12 30 60

Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programında Yer Alan  Dersler�n Kur Tanımları

I. Dönem

Eğ�t�me G�r�ş (3-0-3)
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Bu ders�n genel amacı, eğ�t�m, öğret�m, öğrenme, öğretmenl�k, okul ve eğ�t�m s�stem�n� çeş�tl� yönler�yle
tanıtmak olup başlıca konular: Eğ�t�m, öğret�m ve öğrenmeyle �lg�l� temel kavramlar; eğ�t�m�n amaçları ve
�şlevler�; eğ�t�m�n d�ğer alanlarla ve b�l�mlerle �l�şk�s�; eğ�t�m�n hukuk�, sosyal, kültürel, tar�hî, pol�t�k,
ekonom�k, felsef�, et�k ve ps�koloj�k temeller�; eğ�t�m b�l�mler�nde yöntem; b�r eğ�t�m ve öğrenme ortamı
olarak okul ve sınıf; b�r meslek olarak öğretmenl�k ve öğretmenl�k meslek et�ğ�; öğretmen yet�şt�rmede
güncel gel�şmeler; y�rm� b�r�nc� yüzyılda okul ve eğ�t�mle �lg�l� temel yönel�mler.

Öğret�m İlke ve Yöntemler� (3-0-3)

Bu ders�n genel amacı, öğret�m ve öğrenmeyle �lg�l� temel kavram, kuram, stratej�, yaklaşım ve modeller�
tanıtmak olup başlıca konular: Öğret�m �lke ve yöntemler�yle �lg�l� temel kavramlar; öğret�m ve öğrenme
�lkeler�, modeller�, stratej�ler�, yöntemler� ve tekn�kler�; öğret�mde hedef ve amaç bel�rleme; öğret�m ve
öğrenmede �çer�k seç�m� ve düzenlemes�; öğret�m materyaller�; öğret�m�n planlanması ve öğret�m planları;
öğret�mle �lg�l� kuram ve yaklaşımlar; etk�l� okulda öğret�m ve öğrenme; öğrenmede başarı; sınıf �ç�
öğrenmeler�n değerlend�r�lmes�; eğ�t�m ve öğret�m sürec�nde et�k �lkeler.

Sınıf Yönet�m� (2-0-2)

Bu ders�n genel amacı, b�r eğ�t�m ve öğrenme ortamı olarak sınıfı çeş�tl� yönler�yle tanımak olup başlıca
konular: Sınıf yönet�m�yle �lg�l� temel kavramlar; sınıfın f�z�ksel, sosyal ve ps�koloj�k boyutları; sınıf
kuralları ve sınıfta d�s�pl�n; sınıf yönet�m�yle �lg�l� başlıca modeller; sınıfta öğrenc� davranışlarının yönet�m�;
sınıfta �let�ş�m ve etk�leş�m sürec�; sınıfta öğrenc� mot�vasyonu; sınıfta zaman yönet�m�; sınıfta b�r öğret�m
l�der� olarak öğretmen; öğretmen ve vel� görüşmeler�n�n yönet�m�; olumlu sınıf ve öğrenme �kl�m�n�n
oluşturulması; okul kademeler�ne göre sınıf yönet�m�yle �lg�l� örnek olaylar.

Özel Öğret�m Yöntemler� (3-0-3)

Özel öğret�m yöntemler� ders�n�n genel amacı, öğret�mle �lg�l� genel �lke ve yöntemlerden hareketle bel�rl�
b�r alana özgü temel kavram, stratej�, yöntem, araç-gereç, materyal ve tekn�kler� tanıtmak suret�yle
programda yer alan etk�nl�klerde bunların kullanımını sağlayacak gerekl� b�lg�, becer� ve değerler�
kazandırmak olup bu çerçevede başlıca konular:  Alana özgü eğ�t�m programının, eğ�t�m ortamlarının ve
öğret�m materyaller�n�n �ncelenmes� ve değerlend�rme sürec�; özel öğret�m yöntemler�nde: proje
yaklaşımı, çoklu zeka kuramı, etk�l� öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme, �şb�rl�ğ�ne dayalı
öğrenme vd. yaklaşımlara göre programda yer alan etk�nl�kler�n planlanması ve uygulanması.   

Öğretmenl�k Uygulaması 1 (1-6-4)

Bu ders�n genel amacı; öğretmenl�k uygulaması yapılacak okulu ve sınıfı çeş�tl� yönler�yle gözlemleyerek
yakından tanınmasını ve gözlem sonuçlarının raporlaştırılmasını sağlamak olup  ders kapsamında ele
alınab�lecek başlıca konular: B�r eğ�t�m ve öğrenme ortamı olarak okulun gözlemlenmes� ve tanınması;
okulun f�z�k� özell�kler�n�n ve kurumsal yapısının �ncelenmes�; okulda yönet�c�, öğretmen ve d�ğer
personel�n görev ve sorumluluklarının araştırılması; okulun �ç�nde yer aldığı toplumla �l�şk�ler�n�n
gözlemlenmes�; sınıfın f�z�k�, sosyal, eğ�tsel ve ps�koloj�k yönler�n�n gözlemlenmes�; okul programının
�ncelenmes�; öğretmen�n okul ve sınıftak� günlük ders ve eğ�t�m etk�nl�kler�n�n gözlemlenmes�; öğrenc�ler�n
 okuldak� b�r gününün gözlemlenmes�.

Eğ�t�mde Ölçme ve Değerlend�rme (3-0-3)
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Bu ders�n genel amacı, eğ�t�mde ölçme ve değerlend�rme süreçler�n�n ve araçlarının kapsamını ve
kullanımını öğrenmek olup başlıca konular:  Eğ�t�mde ölçme ve değerlend�rmen�n yer� ve önem�; ölçme
ve değerlend�rmeyle �lg�l� temel kavramlar; ölçme araçlarının ps�kometr�k (geçerl�l�k, güven�rl�l�k,
kullanışlılık) özell�kler�; sınıfta kullanılacak ölçme araçlarının gel�şt�r�lmes�; başarı testler� gel�şt�rme ve
uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve ger� b�ld�r�m ver�lmes�; test ve madde puanlarının anal�z�;
değerlend�rme ve not verme.

Eğ�t�m Ps�koloj�s� (3-0-3)

Bu ders�n genel amacı, ps�koloj�n�n temel kavram ve konularından hareketle ps�koloj�n�n eğ�t�m alanındak�
etk�ler�n�, öğrenen�n ve öğrenmen�n ps�koloj�k boyutlarını tanımak olup başlıca konular:  Ps�koloj�n�n ve
eğ�t�m ps�koloj�s�n�n temel kavramları; eğ�t�m ps�koloj�s�nde araştırma yöntemler�; gel�ş�m kuramları,
gel�ş�m alanları ve gel�ş�m süreçler�; gel�ş�mde b�reysel farklılıklar; öğrenmeyle �lg�l� temel kavramlar;
öğrenmey� etk�leyen faktörler; eğ�t�m ve öğrenme süreçler� çerçeves�nde öğrenme kuramları; öğrenme
sürec�nde mot�vasyon.

Rehberl�k ve Özel Eğ�t�m (3-0-3)

Bu ders�n genel amacı, okullarda rehberl�k sürec�n� ve özel eğ�t�m� ana hatlarıyla tanıtmak olup başlıca
konular: Eğ�t�mde rehberl�k h�zmetler�n�n yer�; rehberl�ğ�n kısa tar�hçes�; rehberl�kle �lg�l� model ve
yaklaşımlar; gel�ş�msel rehberl�k model�n�n felsefes�, amacı, �lkeler� ve programı (kapsamlı gel�ş�msel
rehberl�k programı); rehberl�k türler� (eğ�tsel, meslek� ve k�ş�sel rehberl�k); öğretmen�n sınıf rehberl�ğ�ndek�
rol ve �şlev�; özel eğ�t�mle �lg�l� temel kavramlar; özel eğ�t�m�n �lkeler� ve tar�hsel gel�ş�m�; özel eğ�t�mle �lg�l�
yasal düzenlemeler; özel eğ�t�mde tarama, yönlend�rme, tanı ve değerlend�rme; öğret�m�n
b�reyselleşt�r�lmes�; kaynaştırma ve destek özel eğ�t�m h�zmetler�; a�len�n özel eğ�t�me katılımı ve �şb�rl�ğ�;
rehberl�k ve özel eğ�t�mde et�k �lkeler.

Öğret�m Teknoloj�ler� (2-0-2)

Bu ders�n genel amacı, b�l�ş�m ve b�lg� teknoloj�ler�n�n eğ�t�m ve öğrenme sürec�ndek� etk�ler�n� tanımak ve
bunlardan yararlanab�lmey� sağlamak olup başlıca konular:  Eğ�t�mde b�lg� teknoloj�ler�; öğret�m sürec� ve
öğret�m teknoloj�ler�n�n sınıflandırılması; öğret�m teknoloj�ler�ne �l�şk�n kuramsal yaklaşımlar; öğrenme
yaklaşımlarında yen� yönel�mler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğret�m teknoloj�ler�;
öğret�m materyaller�n�n tasarımı; temat�k öğret�m materyal� tasarlama; alana özgü nesne ambarı
oluşturma, öğret�m materyal� değerlend�rme ölçütler�.

Öğretmenl�k Uygulaması 2 (1-6-4)

Bu ders�n genel amacı, öğrenc�lere, d�ğer derslerde ed�nd�kler� kazanımları, bel�rl� b�r alanda kullanab�lme
konusunda gerekl� b�lg�, becer� ve değerler� kazandırmak olup başlıca konular: Alana özgü özel öğret�m
yöntem ve tekn�kler�yle �lg�l� gözlem yapma; alana özgü özel öğret�m yöntem ve tekn�kler�n� kullanarak
m�kro-öğret�m uygulamaları yapma; b�r ders� bağımsız b�r şek�lde planlayab�lme; dersle �lg�l� etk�nl�k ve
materyal gel�şt�rme; öğret�m ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlend�rme ve yansıtma
yapma. 


