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Eğitim Fakültesi Dekanlığı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMINDA OKUTULAN DERSLER, 
KREDİLERİ VE DERS  İÇERİKLERİ

I.YARIYIL (GÜZ)

DERSİN KREDİSİDERSİN ADI

T U K
Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2
Gelişim Psikolojisi 2 0 2
Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri 3 2 4
TOPLAM 11 4 13

II.YARIYIL (BAHAR)

DERSİN KREDİSİDERSİN ADI

T U K
Program Geliştirme ve Öğretim 2 0 2
Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Rehberlik 2 0 2
Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
TOPLAM 10 6 13

 
Eğitim Bilimine Giriş (2-0-2)

Eğitimle ilgili temel kavramlar, başlıca öğrenme ve öğretim ilkeleri, eğitimin tarihsel, sosyal, 
kültürel ve felsefi temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin ekonomik temelleri, 
eğitimin teknolojik temelleri, eğitimin hukuksal ve siyasal temelleri, öğretmenlik mesleği ve 
yeterlilikleri.  

Program Geliştirme ve Öğretim (2-0-2)
Program Geliştirmede temel kavramlar, eğitim programı, öğretim programı, örtük program, 
program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, eğitim programı 
tasarımı, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, çalışma planı hazırlama, eğitimde 
ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef 
davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını 
geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme çeşitleri, yaklaşımlar, programa 
süreklilik sağlanması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli düzey 
ve alanlardaki program geliştirme çalışmalarının incelenmesi.
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Gelişim Psikolojisi (2 0 2)
Gelişim‐Psikoloji ilişkisi, gelişim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili 
temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), 
öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine 
yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup 
dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Ölçme ve Değerlendirme (2 0 2)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel 
kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), 
eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar 
(yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru‐yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli 
testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, 
görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma 
projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde 
yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili 
ölçme aracı
geliştirme.

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (2-0-2)
Öğrenmeyle ilgili temel kavramlar, davranışçı, bilişsel ve insancıl öğrenme kuramları ve bu 
kuramların güncel uzantı ve revizyonları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme 
kuramlarının eğitimsel doğurguları.

Sınıf Yönetimi (2 0 2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, 
sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf 
ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar 
geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların 
yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf 
ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 2 3)
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, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım 
ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada 
öğretim teknolojilerinin kullanımı.

Rehberlik (2 0 2)
Farklı kademelerdeki okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve 
becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Bu dersin amacı psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin 
temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan 
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araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma 
kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konulara giriş niteliğindedir.
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler 
içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, 
servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma 
teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Özel Öğretim Yöntemleri (3 2 4)

 Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin 
konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla 
incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim 
uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.
Öğrencilerin konu alanında öğretim yöntemlerini öğrenmesini, bu yöntemleri konu alanı 
öğretimine uygulamalarını, konu alanındaki ders kitaplarını olası kavram yanılgıları açısından 
eleştirisel olarak inceleyebilmelerini hedeflemektedir.

Öğretmenlik Uygulaması (2 6 5)

Öğretmenlik Uygulaması dersi; ders izleme, uygulama öğretmeni nezaretinde ders anlatma, 
sınav sorusu hazırlama, sınav kağıdı okuma, nöbet tutma, idari işlemlerin gözlemlenmesi gibi 
bir öğretmenin çalışma alanına giren bütün faaliyetleri kapsar. Öğretmen adayları bir 
dönemdeki derslerin yaklaşık üçte birini gözlem yaparak geçirdikten sonra, uygulama 
öğretmeninin uygun görmesi ile ders anlatmaya başlarlar. Öğretmenlik uygulaması fakültedeki 
dönem süresince devam eder.  Bu sürenin sonunda öğretmen adayı bir uygulama dosyası 
hazırlayarak uygulama öğretim elemanına teslim eder. 

e-imzalıdır
Doç. Dr. Salim PİLAV

Dekan Yardımcısı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?eD=BSCB7NV3NP&eS=44624 adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 09.09.2021-E.44624


