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27.09.2021 tar�hl� Yükseköğret�m Genel Kurul toplantısında Yükseköğret�m Kurulu tarafından �z�n ver�len
ün�vers�telerce uygulanacak Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına İl�şk�n Çerçeve Usul ve
Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.  

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE
ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Tal�m ve Terb�ye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tar�hl� ve
09 sayılı kararının ek�nde yer alan yükseköğret�m programlarından mezun olanlarla yurt dışındak�
yükseköğret�m kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ek�ndek� programlara denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve bel�rlenen şartları taşıyan adaylar �ç�n
yükseköğret�m kurumlarında açılan Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına �l�şk�n Usul ve
Esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından �z�n ver�len yükseköğret�m kurumlarında Pedagoj�k
Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programının açılmasına ve uygulanmasına �l�şk�n akadem�k, �dar� ve mal�
hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Yükseköğret�m Kurulu arasında �mzalanan
“M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le Yükseköğret�m Kurulu Arasında Eğ�t�mde İş B�rl�ğ� Protokolü” (2021) ve M�ll�
Eğ�t�m Bakanlığınca (MEB) hazırlanan “Öğretmen Adaylarının M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na Bağlı Eğ�t�m-
Öğret�m Kurumlarında Yapacakları Öğretmenl�k Uygulamasına İl�şk�n Yönerge”ye (2021) dayalı olarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday : Pedagoj�k formasyon eğ�t�m� sert�f�ka programlarına başvuran �lg�l� l�sans programlarının
mezunlarını,

ENAR

MenüMenü ▾

https://www.yok.gov.tr/en
https://www.yok.gov.tr/ar
https://www.yok.gov.tr/ana-sayfa
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Alan : Tal�m ve Terb�ye Kurulu'nun 20.02. 2014 tar�hl� ve 09 no'lu kararının ek�nde yer alan ve
öğretmenl�ğe kaynaklık oluşturan l�sans programlarıyla bunlara denkl�ğ� YÖK tarafından kabul ed�len yurt
dışındak� yükseköğret�m programlarını,

Alan Eğ�t�mc�s� : Doktorasını ve/veya doçentl�ğ�n�, �lg�l� alan eğ�t�m�nde (f�z�k eğ�t�m�, k�mya eğ�t�m�,
b�yoloj� eğ�t�m�, matemat�k eğ�t�m�, tar�h eğ�t�m�, d�n eğ�t�m�, Türkçe eğ�t�m� vb.) almış öğret�m üyes�n�,

Alan Fakültes�/Yüksekokul : TTK’nun 20. 02. 2014 tar�hl� ve 09 sayılı kararının ek�nde yer alan
alanlarda l�sans eğ�t�m� veren fakülteler�/yüksekokulları,

Bakanlık (MEB): M�ll� Eğ�t�m Bakanlığını,

Dersler: Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programında yer alan dersler�,

Meslek B�lg�s� Dersler�: Bütün öğretmenl�k alanlarında öğretmenl�k mesleğ� �le �lg�l� ortak olan meslek
dersler�n�,

Öğrenc�: Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına kayıtlı öğrenc�ler�,

Program: Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programını,

TTK: Tal�m ve Terb�ye Kurulunu,

YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,

Yükseköğret�m Kurumu: Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programı açılan ün�vers�tey�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Yerleşt�rme, Program Açma, Dersler ve Program Süres�

Başvuru ve Yerleşt�rme

MADDE 5: Açılan Programlara Başvuru

(1) Ün�vers�teler�n kurumsal kapas�tes�ne bağlı olarak �lg�l� l�sans programlarından mezun olan ve
senatoca bel�rlenecek şartları taşıyan adaylar, eğ�t�m/eğ�t�m b�l�mler� fakültes� ve eğ�t�m b�l�mler� bölümü
olan ve program açma �zn� ver�len ün�vers�telerde pedagoj�k formasyon eğ�t�m� sert�f�ka programına
başvurab�l�rler.

(2) Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar �t�barıyla �lg�l� ün�vers�ten�n f�z�k� �mkanları, �nsan
kaynağı, �ldek� okulların kapas�tes� �le bu okullarda görev yapan öğretmenler�n alanları göz önünde
bulundurularak ün�vers�te senatolarınca bel�rlenen kontenjanlar ve kr�terler çerçeves�nde açılan
programlara yerleşt�r�l�r.

(3) Bünyes�nde eğ�t�m/eğ�t�m b�l�mler� fakültes� ve eğ�t�m b�l�mler� bölümü olmayan ve pedagoj�k
formasyon eğ�t�m� sert�f�ka programı açılmayan ün�vers�teler�n �lg�l� l�sans programlarından mezun
olanlardan ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlenen şartları taşıyanlar, program açılmasına �z�n ver�len
ün�vers�telere başvurab�l�rler. 
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(4) Açık öğret�m ve uzaktan öğret�m yoluyla sunulan �lg�l� l�sans programlarının mezunlarından pedagoj�k
formasyon eğ�t�m� programına katılmak �steyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları ün�vers�teye
veya program açılan d�ğer ün�vers�telere başvurab�l�rler.

(5) İlg�l� l�sans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları �lde ya da başka b�r �lde
pedagoj�k formasyon eğ�t�m� programı açılmasına �z�n ver�len ün�vers�telere başvurarak ün�vers�te
senatoları tarafından bel�rlenen kontenjanlar ve başvuru kr�terler� dah�l�nde programlara yerleşt�r�l�rler.

(6) Adayın mezun olduğu ana dal l�sans programı, program açılan alanlar �ç�nde yer almıyorsa ve
pedagoj�k formasyon eğ�t�m� sert�f�ka programı açılan b�r l�sans programında ç�ft ana daldan mezun
olmuşsa, ç�ft ana dal yaptığı alandan da programa başvurab�l�r. Adayın mezun olduğu ana dal l�sans
programı �le ç�ft ana dal yaptığı l�sans programının �k�s� de TTK tarafından hazırlanan 20. 02. 2014 tar�hl�
ve 09 no’lu kararının ek�nde yer alan l�sans programları �ç�nde yer alıyorsa, her �k� alandan/programdan
b�r�n� terc�h ederek programa başvurab�l�r.

Programa Kayıt İç�n Gerekl� Belgeler:

a. Kayıt İç�n Başvuru D�lekçes�

b. Onaylı L�sans Mezun�yet Belges� ya da D�ploma (Yurtdışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun
olanların d�plomalarının denkl�ğ�, kayıt sırasında belgelend�r�lmel�d�r).

c Onaylı L�sans Not Durum (Transkr�pt) Belges�

d. Nüfus Cüzdanı Fotokop�s� (Aslını �braz etmek kaydıyla)

e. İk� Adet Ves�kalık Fotoğraf

f. Öğren�m ücret�n�n kurumca bel�rlenen �lk taks�t�n�n, �lg�l� kurumun tay�n edeceğ� banka hesabına
yatırıldığına da�r banka dekontu.

g. Kurumca �steneb�lecek d�ğer belgeler.

Program Açma

MADDE 6: (1) Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programları, bünyes�nde Eğ�t�m/Eğ�t�m B�l�mler�
Fakültes� ve Eğ�t�m B�l�mler� Bölümü bulunan ve Yükseköğret�m Kurulu tarafından �z�n ver�len
Ün�vers�telerde açılır.

(2) İlg�l� l�sans programlarının mezunları �ç�n alanlara göre ün�vers�telerce ayrılacak öğrenc�
kontenjanlarına, ün�vers�teler�n eğ�t�m b�l�mler� ve öğretmen yet�şt�rme alanındak� öğret�m üyeler�n�n
uzmanlık alanları ve yeterl�l�ğ� �le �ldek� okulların kapas�tes� d�kkate alınarak �lg�l� ün�vers�te senatoları
tarafından karar ver�l�r. Dersler� verecek olan öğret�m üyeler�n�n doktora veya doçentl�ğ�n�n �lg�l� alandan
olması gerek�r.

(3) B�r ün�vers�tede program açılab�lmes� �ç�n �lg�l� ün�vers�ten�n aşağıdak� koşulları sağlamış olması
gerek�r:

a) Eğ�t�m B�l�mler� Bölümündek� anab�l�m dallarından Eğ�t�m Yönet�m�, Eğ�t�m Programları ve Öğret�m,
Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık, Eğ�t�mde Ölçme ve Değerlend�rme anab�l�m dallarında toplamda en
az beş kadrolu öğret�m elemanı olmalıdır.
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b) Açılacak programda, her öğretmenl�k alanına özgü olan Özel Öğret�m Yöntemler� ve Öğretmenl�k
Uygulaması dersler�n� yürüteb�lecek sayıda öğret�m elemanı �le MEB’den görevlend�r�lecek öğretmenler
bulunması gerek�r.

c) Özel Öğret�m Yöntemler� dersler�n� yürütmede, doktorasını veya doçentl�ğ�n� eğ�t�m programları ve
öğret�m alanında almış öğret�m elemanları, �lg�l� alanın öğret�m�ne �l�şk�n dersler� l�sansüstü düzeyde
almışlarsa, alan eğ�t�mc�s� şartını yer�ne get�rmek �ç�n �kame ed�leb�l�r.

Dersler ve Programın Süres�

MADDE 7: (1) Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programında yer alan dersler, Ek-1'de yer
almaktadır.

(2) Pedagoj�k formasyon eğ�t�m� sert�f�ka programının süres� en az �k� yarıyıldır. Dersler, �k� yarıyıla
bölünerek ve b�r öğret�m yılında tamamlanab�lecek şek�lde Ek 1’dek� ders programına göre yürütülür.
Programda Ek 1'de yer almayan b�r ders açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Yürütülmes�nden Sorumlu B�r�mler

Ün�vers�te Yönet�m Kurulu

MADDE 8: (1) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla �lg�l� kararları vermek
ve aşağıdak� görevler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür:

(a) Eğ�t�m/Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes� ya da �lg�l� fakülte dekanlığının öner�ler� doğrultusunda ve öğret�m
elemanlarının uzmanlık alanları da d�kkate alınarak programda yer alan dersler� verecek öğret�m
elemanlarının görevlend�r�lmes�n� sağlamak,

(b) Programın yürütülmes�nde görevlend�r�lecek öğret�m elemanları ve personelle b�rl�kte M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenler�ne ve koord�natörlere ödenecek katkı
paylarıyla �lg�l� �şlemler� yürütmek,

(c) Program kapsamında eğ�t�m-öğret�m ve sınavlarla �lg�l� d�ğer konularda eğ�t�m/eğ�t�m b�l�mler� fakültes�,
�lg�l� d�ğer fakülte ve yüksekokullarla �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.

Pedagoj�k Formasyon B�r�m�

MADDE 9: (1) Programa �l�şk�n akadem�k, �dar� ve mal� �şler, Rektörlük tarafından oluşturulan Pedagoj�k
Formasyon B�r�m�nce yürütülür. Bu b�r�m; b�r rektör yardımcısı başkanlığında eğ�t�m/eğ�t�m b�l�ler� fakültes�
ya da �lg�l� fakülte dekanı �le eğ�t�m b�l�mler� bölüm başkanından oluşur. Rektör yardımcısı, programın �dar�
ve mal�; Dekan �se, akadem�k konularındak� koord�natörüdür. B�r�m�n sekretarya �şler� �ç�n de yeterl�
sayıda personel görevlend�r�l�r.  

B�r�m�n görevler� şunlardır:

a) Akadem�k takv�m� ve ders programlarını yapmak, programın uygulama �lkeler�n� bel�rlemek,
uygulamaları �zlemek, stratej�ler gel�şt�rmek, programları değerlend�rmek.
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b) D�ğer b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� yaparak dersler� yürütecek öğret�m elemanlarının ders programlarını
bel�rlemek.

c) İlg�l� b�r�m ve k�ş�ler arasında �ş b�rl�ğ�n� sağlayarak programın düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�n�
sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenl�k Uygulaması ders�nde M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulların ve
uygulamaya g�decek öğrenc�ler�n l�stes�n� hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenc� gruplarına göre, danışman öğret�m elemanlarını ve rehber öğretmenler�
bel�rlemek,

f) Uygulamalar �ç�n val�l�k ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'nden �z�nler� almak �ç�n gerekl� �şlemler� yapmak.

g) Rektörlükçe ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Ders Muaf�yet�, Programı B�t�rme ve Sert�f�ka Belges�

MADDE 10: (1) Programdak� dersler, eğ�t�m-öğret�mle �lg�l� �şler, sınavlar ve d�s�pl�n konularında, her
Kurumun Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� �le Yükseköğret�m Kurumlarının Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�'n�n hükümler� uygulanır.

(2) B�r dönemde en az b�r dersten devam şartını sağlayan ancak bazı derslerden devam alamayanlar, b�r
sonrak� dönemde ders kred�s� başına Kurumca bel�rlenecek öğren�m ücret�n� yatırarak programa devam
eder.

(3) Programda aldığı dersler�, öngörülen öğren�m süres� �ç�nde başaramamış olan öğrenc�lere, �lg�l�
yükseköğret�m kurumlarının Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

(4) Programa kayıtlı olmak, erkek öğrenc�ler�n askerl�k tec�l �şlemler� �ç�n b�r gerekçe oluşturmaz.
Programı tamamlamadan askere alınan öğrenc�ler, askerl�k h�zmet�nden sonra terh�sler�n� �zleyen �lk �k�
yıl �ç�nde başvurmaları durumunda programı kaldıkları yerden tamamlar ya da programın açık bulunduğu
b�r yükseköğret�m kurumunda programa kaldıkları yerden devam edeb�l�rler.

(5) Programda yer alan dersler, dersler�n kred�ler� ve notları, l�sans programından ayrı b�r transkr�ptte
göster�l�r.

(6) Programa devam edenler, sınav hakları dışındak� d�ğer öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(7) Programdan herhang� b�r nedenle �l�ş�ğ� kes�lenlere ve ayrılanlara, �stemeler� hal�nde o güne kadar
almış oldukları derslere �l�şk�n not durum belges� ver�l�r.

(8) İlg�l� kurumun öğret�m ve sınav yönetmel�ğ� hükümler�ne göre, programda yer alan dersler�n tümünden
başarılı olanlar, Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�kası almaya hak kazanır.

(9) Aynı pedagoj�k formasyon eğ�t�m�ne dayalı olarak b�rden fazla alanda sert�f�ka belges� düzenlenemez.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğren�m Ücret� ve Katkı Payı Dağıtımı

Öğren�m Ücret�

MADDE 11: (1) Programa kaydolanlardan alınab�lecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� �le
19/11/1992 tar�hl� ve 3843 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�ne göre, her yıl Resm� Gazete'de yayımlanan ve
�lg�l� eğ�t�m-öğret�m yılında Yükseköğret�m Kurumlarında Car� H�zmet Mal�yetler�ne Öğrenc� Katkısı Olarak
Alınacak Katkı Payları ve İk�nc� Öğret�m Ücretler�n�n Tesp�t�ne Da�r Bakanlar Kurulu Kararı �le tesp�t ed�len
Yükseköğret�m Kurumlarında Yapılacak İk�nc� Öğret�mden Alınacak Öğret�m Ücretler� (II) Sayılı Cetvel
(A) da Eğ�t�m Fakülteler� �ç�n tesp�t ed�len İk�nc� Öğret�m Öğren�m Ücret�n�n en fazla üç katına kadar
olab�l�r.

(2) Öğren�m ücret�, peş�n ya da kurumca bel�rlenecek taks�tler hal�nde öden�r. İlk taks�t kayıt sırasında,
d�ğer taks�tler �se kurumun bel�rleyeceğ� tar�hlerde öden�r.

(3) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar ed�lecek dersler�n kred�ler�n�n toplam kred� �ç�ndek� payına
göre hesaplanır, toplam öğren�m ücret�n�n tekrar ed�len ders�n kred� başına düşen m�ktarı alınab�l�r.

(4) Öğren�m�ne haklı ve geçerl� sebepler dışında ara verenlerle b�r ya da b�rden çok dönemde bütün
derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, �zleyen dönemlerde ders başına öğren�m ücret�n�
tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.

Katkı Paylarının Dağıtımı

MADDE12: Programın yürütülmes�ne katkıda bulunanların katkı payları, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve öden�r.

 ALTINCI BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yetk�lend�rme

MADDE 13: (1). Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğab�lecek sorunları g�dermede, �lg�l�
ün�vers�teler�n yetk�l� kurullarınca karar ver�l�r.

(2) Yükseköğret�m kurumlarının �lg�l� kurulları, bu Usul ve Esaslarda bel�rt�len hükümlere aykırı olmamak
üzere kararlar alab�l�r; düzenlemeler yapab�l�r ve yönergeler oluşturab�l�rler.

Yürürlük

MADDE 14: Bu Usul ve Esaslar, YÖK kararı �le 2021-2022 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı Güz Yarı Yılından �t�baren
uygulanmak üzere yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15: Bu Usul ve Esasları Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

EK 1 : Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programında Yer Alan Dersler
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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. 
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Adres: Ün�vers�teler Mh., 1600. Cad. No:10, 06800 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90(312)298-7000

Fax: +90(312)266-4759

@Yuksekogret�mK
@erolozvar

0850 470 0 965
Yükseköğret�m İlet�ş�m Merkez�

KURUMSAL

Tar�hçe
Başkanlarımız
Yükseköğret�m Kurulu Üyeler�
Yükseköğret�m Denetleme Kurulu
Teşk�lat Şeması
İdar� B�r�mler
Mevzuat
H�zmet Standartları
Et�k Kom�syonu
Kurumsal Logo

ÜNİVERSİTELER

Ün�vers�teler�m�z
D�ğer Yükseköğret�m Kurumları
Bologna Sürec�
Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�
Standart Dosya Planı
Ün�vers�te Faal�yetler�

AKADEMİK

Atanma Kr�terler�
Akadem�k Kadro İlanlar�
Doçentl�k
ÖYP
Yurt Dışı Eğ�t�m Destekler�
Üstün Başarı Ödüller�

PROJELER

Ortak Proje Yürüttüğümüz Kurumlar
YÖK Bursları ve Destekler�

YAYINLAR

https://www.yok.gov.tr/
https://twitter.com/yuksekogretimk?lang=tr
https://twitter.com/erolozvar
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/tarihce
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/baskanlarimiz
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/yuksekogretim-kurulu-uyeleri
https://denetleme.yok.gov.tr/
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/teskilat
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/hizmet-standartlari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/etik-komisyonu
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/kurumsal-logo
https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
https://www.yok.gov.tr/universiteler/diger-yuksekogretim-kurumlari
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tycc
https://www.yok.gov.tr/Documents/Universiteler/Standart_Dosya_Plani.pdf
https://faaliyet.yok.gov.tr/
https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/
https://www.uak.gov.tr/docentlik
https://oyp.yok.gov.tr/
https://burs.yok.gov.tr/
https://odul.yok.gov.tr/
https://www.yok.gov.tr/projeler/ortak-proje-yuruttugumuz-kurumlar
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri
https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz
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Yayınlarımız
Yükseköğret�m Arş�v�nden

İLETİŞİM

Ulaşım
Telefon Rehber�

MOBİL

Andro�d Uygulama

�OS Uygulama

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı © 2018 Tüm Hakları saklıdır.
www.yok.gov.tr

https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz
https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yuksekogretim-arsivinden
https://www.yok.gov.tr/iletisim/ulasim
https://www.yok.gov.tr/iletisim/telefon-rehberi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yok.yuksekogretim
https://itunes.apple.com/tr/app/y%C3%B6k-mobil/id1263101488?l=tr&mt=8

