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Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmeüeri

: ÇOCUK atSl_rlıllultSİ

T+u:3+0

Kredi

Akts

:3

:3

Besin öğelerinin gruplandırılması ve işlevleri, çocuk bes|enmesi, oku| öncesi dönem
çocukları için menü o|uşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve
temizlik kuralları,.çocuklarda sık görülen beslenme sorunları

Dersin Içeriği (tngilizce):

GrouPs of nutrients and their functions Nutrition of children, Preparing Menu for Preschool
children Hygienic rules in preparation of food. Common nutritional
prob|ems in children

Dersin Amacı

:

Sağlıklı bÜyÜme ve geliŞimde beslenmenin önemini kavrama, besan öğelerini tanlma,
besinlerde yer alan besin öğelerini bilme, okul öncesa dönem
çocuğunun
sağlıklı beslenmesi için uygun beslenme planı yapabilme

Dersin Amacı (İngilizce):

Understand the importance of nutrition in healthy growth and developmen! recognizes
elements of nutrition, knows elements of nutrition in food, applies
eating schedules for preschool children

Ders Notıarı

:

Arlı M, (2010)Anne Çocuk Beslenmesi Ankara: Pegem ŞuT,lj"jı.|!. ve Ersoy, Y. (2005). Anne ve
çocuk için beslenme prensipleri, istanbul: Morpa Bilir, ş. ve
Bilir, S. (2003)..Çocuk sağlığl Ve beslenmesi, İstanbuı: ı,lııı rğitim easımevı.
Ders, Notları (Ing_ilizce): Arh.M (2010) Anne Çocuk Beslenmesi Ankara: Pegem
Şanlıer, N. ve Ersoy, y. (2oo5). Anne ve çocuk için beslenme prensipleri,
Istanbul: Morpa. Bilir, Ş. ve Balir, S. (2003). Çocuk sağlığı ve beslenmesi, istjnuuİ Mal|i Eğitim sasımevı. '
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Ders

Adı

:

ÇoCUK GELİŞİMİII

T+u : 3+0

Kredi:3 | Akts:4

:

Erken Çocukluk döneminde (0-8 yaŞ) sosyal gelişim, duygusal geli5im, kişi|ik gelişimi, ahlak gelişimi
ve cinsel gelişim alanlarınü tüm boyutlarlyla incelemek ve
gelişim alanlarını.etkileyen etmenleri analiz etmektir.' -

Dersin Içeriği (Ingilizce):

The generic goal of this course is to examine social, emotional, personality, moral development and sexual
development in early childhood and to analyse
the factors affecting of these development faelds.

Dersın Amacı

:

Dil gelişim kuramları hakkında bilgi vermek, psiko-sosya| gelişim teori|erini kavratmak

Dersln Amacı (İngilizce):

GiVing_information about language development theories, Comprehending psychosocial development
theories

Ders Notları

:

san-Bayh.an,P._V^e l$.nl
.I.(2007)- Çocu.kge|işimi ve eğitim,i. İstanbul: Morpa. Aral, N. Ve Baran, G. (2011). Çocuk gelişimi. İstanbul: YA-PA. Özer, D. Ve
Ozer, M. K. (2009). Çocuklarda motorgelişim. Ankara: Nobel.Ömeroğlu, E. ve Kandır, A. (2oo7).'Bilişs;Çİişİm.
İstanoul: Morpa.
Pgrs.Ngllaİ! (ingİlizce): San-Baytan, |,_rı|ng., İ. (2oo7). Çocuİgeıışimi ,e eğitlri. Is_tanbul: Morpa. Aral, N. Ve Baran, G. (2o11). Çocuk gelişimi.
Istanbul: YA-PA. Özer, D. ve Özer, M. K. (2oo9). Çocuklirda moior geıişim. Ankara:"Nobel. Ömeroğlu,
t. ve xandır, A. (2oo7). Bilişsel gelişim.

İstanbul:

Morpa.
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ÇoCUK HAKLARI VE KoRUMA

T+U:2+o I xredi:z

l

Akts:3

Dersin İçeıiği ı

Çocuk.haklan ile ilgili mesleğe yönelik temel kavram ve ilke|eri kavrayabilme. çocuklann eğitim ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağ|ayabilecek
haklarla ilgili bilgi sahibi olabilme. Toplum aile ve çocuk ilişkisinde çocukların haklarını korğabilme.'ğoİuı< inmaİve istismanna yönelik
önlimier alabilme.
Çocuk hakları Ve korunması konusunda aileler |le işbirliği yapabilme. Çocuklann haklarlnı ailelere aktjrırken kul|anılabilecek araçlgereç, miieryaı ,e
dokümanları etkili bir şekilde kullanabilme.

Dersin Içeriği (In9ilizce):

To comprehend the basic concepts and principles about child rights and protection for the profession. Having knowledge
about child rıghts for contribute to
children's education and life quality. To protect the childrent rlghts in relation with family and society. To tİke precautıons for
child n6glect and abuse. To
cooperate with families for protect children s rights

Deİsın Amacı

:

Çocukların haklarını bilmek ve korunmasını sağlamak.

Dersin Amacı (İn9ilizce):

Having knowledge about child rlghts and ensure to protection of the rights of chiıdren.

Ders Notları

:

Çocuk Haklanna Dair SözleŞme Uygulama El Kitabl. Flowers N.(2010). Çocuklar İçin İnsan Haklarl Eğitimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaylnlarl. UNICEF, Dünya
Çocuklarının Durumu, 1999 Raporu. Kozcu, Ş. (1990).Çocuk İstismarı ve İhmali. Aile Yazıları 3., BirÖy Kişilik Ve iopıuıi. T.C. aaşbakanlık Aile Araştırma
Kurumu Bilim Serisi: 5/3, Devran Matbaası, Ankara.
Dets Notları (İngilizce):_Çocuk Haklanna Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı. Flowers N.(2010). çocuklar İçin İnsan Haklan Eğitimi. istanbul Bilgi
Universitesi YaYınları. UNICEF (2000). Dünya Çocuklarının Durumu 1999 Raporu. rozcu,
ş. 1rssb).locuk istiİmarı ve ihmali, Aiİe yazıları-3. İ.c. aaşıaranııı
Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi, Devran Matbaası, Ankara.
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oKUL ÖNcEsİ EĞİTİME GİRİş
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Erken Çocukluk kavraml, Türkiye'de.ve
dünyada erken çocukluk.ve okul
öncesi eğitim, oku] öncesi eğitimın
tanımı, ilkele.ri, öneml ve yararlan,
okul öncesi

§Jxilfitffİrİİİ;;§in3k;*l ,.i:ilİtrİT"Jllİ*::l;$;l#LL,ffiftn

In this course'

bisiioPıniols that the Preschool educat'on
is

lwr;,;ş

t

er (aniokuiu, ı,.j ,i,j,".,",j

oliJ, .ğt,

based on; the definition and scope
of preschool

educati.on;.1O basic principles
of preschool
iİii"jilli}ilj't:§jii,il"j?'*'*İl'Ş*:j';r;:l;jT§l,ill.liİ,;;İ"pl.İ#fi".,1,,ffijlruı,,u;;:lo.o#jij1i.il];'onments,

communication; teacher traiı
-'-'nlng |n Preschooleducation;school+amil},

Deısin

Amacı:

relationİ'in"pİescnooıeducation

okul öncesi eğitimi ve okul öncesi
eğitim kurumlar|nı tanıtmak.
Dersin Amacı

wi|| be discussed.

(İngiIizce):

this course is to teach the students
what the preschool education is and
;Tj'rİİn'.:İ
the preschool institutions are.
1' okul Öncesi Eğitim, Handan o.'Yd9
quruı, Morpa Yayınları. 2. okul öncesi Eğitimin
İlke ve Yöntemleri, Hatice

Poyraz, Anl Yaylnclhk. 3. okul öncesi
Eğitime
Asude Başaı, Morpa yayınıarı.2. okuıöncesiEğitimin
3, okul ÖncesiEğitime Giriş, Doç.';;'6;Ü;;;yanık
iı ke ve Yöntemleri, Hatıce poyraz,
Anı
Balat, Nobel A.

3[I;il';,3i,tl:,LYır,:,liFjü"_lğil,ylii.i,ii"
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eğitimi ve sporun feısefesi. 5 spor

illH"J;"ff,gJ"i,".ien
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(emelleri' ll
PJl^ul,Jl^ temeııeri.
1ı sPorun
sporun sosyoıoiik
sosYolojik temelleri.
temeııeri. ız
12 s...
spor ,a^lŞ,lİi
yöneiirrı.
spor.
Dersin lçeriği (İngilizce):
meslek alan|arı 9 Genel tekrai

temelleri. Enoelliler
temellerj.
Engelliler vp
ve

1

biıihıerinoe
İİs:|İİ::;tüŞ'or
13 ıi;i;;;;". ı"qğJorrn r.ğı,t

l Historical deve|opment oi slo1tŞ sciences, 2 Basic
concepts in physical education and
education and s,ort, 5 Relationship
sport. 3 scientıfic foundations of sport philosophy
*itt, otn,i ui"u, Jirpon. ,.i"n.er. 6
4
of physical
(pedagogical) fundamentals,
and sport. 7 sport educationaı
a nre-T o} ciie" ,i.'.iı.Ğ,io ,port
,iiun..
9
piv.n.logical
ceneral,repeiiti* iö
of sport, ız sports mana;.;;;;.
bases of sports sciences.
necreationl
i"r.aations of sport. Disabiliiı and sport.
;:i:n,ffij:indations
Bu dersin amacı öörencilerin spor
bilimlerinin tarihsel, felsefi, bilimse| temellerini,
;
spor bilimlerindeki gelişmeleri ve
öğrenmelerini sağ-lamaı<,
uiı-ı"ii"l;
mesleki nazı.ııt ve melı-Jk seçimi ,u rpo|uiıirj",iiiu,iıgiıi bu gelişmeleri etkileyen taktörleri
yoru m laya bilm esi.
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Deısan Amacı (İngilizce)ı
The aim of this course, sports science,
hjsto.rical, phi|osophical,.scientific basls,
the factors
develoPments in s,orts science, the bisic
oı"üı"i'"''"i,İ,ort science, voc.ti""lrip..Ör.tionaffecting the learning of these developments and ensure that
science related employment.
and oicupational c-hoice to interpret and
analyze area' of sports
Ders Notları
:

;ı"J.',ij[i::ii,ilİij.x1|1illill}::ifl:H?,ii3i,,iiill.şf]:Tllilij!3J]:§:ffi,:!ıJıi:,,,#lf;ilixlil.lil
Ders Kodu

:,

Dersln İçeılğt

2601001172074

Ders

Adı

: Erxİı_İ

vr cÜzrl

KoNUŞMA

if;xuT.o::iff.l.*o,
T+u:2+o I Kredi:2

Aygu akça

Akts

:3

3

itiiilir'Hjİ'ii;li:i#jffiTllarınl
rtigllli;")iDersin içeriği

kullanmak, 2) ortama Ve kiş.ye uygun konuşmalar
yapmak. 3) EtkiliVe düzgün
şekilde Türkçe
konuşabilmek. 4)
' v' '\'! l\vll999vıl'llÇ^

h".""l*:::li::,,i'speech,
iiİ{§i:!l?§Ti|';ff.:HjT
Deİsin Amacı

2) Environmental and making speeches
is available to you 3) Effective and properly
speak

:

Etkili ve güzel konuşma yeterlikleri hakkında
bilgi sahibi olunmasınl sağlamaktır.
Der§in

To

Amacı (İngilizce):

pro_vide students acquainted
ta|k

about competencies, effective

and beautiful.
Ders Notlaıı :
Er s (2012) Errİı-İ vş GÜZEL K.NUŞMA SANATı
İ'.ANBUL:HAYAT YAYINEVİ
Ders Notları (ingilizce): en, s, (zoız) nclivi'ö'ı]iei
xorıuşNA
isıAııBuL: rıeyAı
'ANATI
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: MESLEKİ UYGUIAMALAR-II
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Kredi:5 | ıı<ts:s

Dersin İçeıiği .
okul oncesinde öğrenme ortaml Ve öğrenme merkez|eri
haİkında fikir sahibi o|mak ve yaratıcı uygulama|ar gözlemlemek
için göz|em yapma( okul öncesine
Yönelik tiYatro-Yaratıcı drama uygulaiıaları
vrpr.k, .İlİnliı, nr."ı...-ı,l'pr;;İ;

İÜ.,,

içeriğ ini oluşturur.

Dersln İçerlğl (İngltlzce):

boyası gibi uygulama|ar yapıp kullanma örnekleri
sunmak dersin

The content of the studv includes observations
on learning centers in an early childhood.learning
environmenç creative drama and theattric implementations
activities, maı<int-nnğei p":İİr'.;a finge. pujpeiJİ;j;;;;;
it in reaı earıy chiıdhood envıronment,.
§|*lİl"*;İİYeloPing
amacl mesleki hayatta karşllaşacakları durumlara yönelik
deneyim sağlayabilmektir.
is to provide professional experiences related
to professional daily life.

3Ş::I xH::1?İlT,fr:::lj'
lİ..r''ffr:L'l','ourse

Ders Notları (İn9illzce):
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ÇoCUK GEÜŞiMİ-I

Dersin İçeriği ı
Akts
A, GeliŞirnle
A'
Gelişirnle İlgili
İlgiliTTeme| Kavram|ar B, GeliŞımin
temel İlkeleri C. Gelişime Etki Eden
Dersin İçeıiği (İngi|izce)ı
Etmenler D. Fiziksel Gelişim E. psiko-motor
Gelişim F. zihinsel Gelişim
A, Basic Concepts RelaterJ io Dp\rAl^^h6^ı o 6--:^ A . . .
--'---'"
"'||Lll
development F. Cognitive Development
Dersin Amacı
Dersİn
Amaeı :ı

:

4

;;;,;;;;::;::},.,

1' Gelişimle ilgili temel kavramla,n
kavrayabilme, 2, Gelişim ilkelerini
kavrayabilme, ço:yğyn geljşimini
bu ilkeler doğrultusunda değerlendirebilme.
Ş:§il]:,ft'1,:iiJl":iil'-?'İili.",',,',tTi.J;*İö:'.?sİti^ii!İiil:Htd;|jr::İ;ln*;:h1"#:l]ffi,.",}*,:1ıı
3.

k.,d;; ı;,;: öJön.,o.

d,j:,,_üöilö'JflTli;!;jH:ltji,#"lt$ljtru,|,ijffi$,il:##,,.p,ii.-,.t.,ru;ş;ıj;[ird*fi*,iıh."rge

Dersln Amacı (İngl|izcej:
lo understand the basic conc-epts of

accordance with these

şm

hu.man developmenL To understand
the principles.of deve|opment, to
evaluate the development of the child
the ,eıationstip;;i;;;; n""s r.ctl*
in

orinciPles,.Devel',;'"1;];;;iliand

uni;;;;ş;,

affecting understand tte
i.opertıes or
iff 3JJ"::':jf::Hıffi:il:;|i5;ğİ:[Şmİı*l;l*iŞir$'l.jjfi:*aj,Tl,$ii:'.,i:H!::
and
ffifl:i;*ffi"",u::i:;j[".,."T,.,"Jrgans
tt.'*i.ti"Xiilr"i],*."n otı,u. je,eıop,,.-nfu;u,"",.
n*HUn*j,:Ş*,:i;;,i",ii'l""o""o.'o
To understand the basic concepts
İl!'.rİ{Şİ+'[HŞX
Ders Notıaİı ı
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'Features
'printed publıcations features.,Audio-visual feature_s_ıpre-school children
visual 'Evaluation of printed puuıications,EJJJat,:iniiuı*uı
are prepared for publication in the print
,ctiıaiun uno-ğ;il;;rr. to guide
and
''P'iit
methods to be used
children,s puolica.tions.Publications
using
'Works of childr""tlit"oi'i'"
meoia puoıiat,o"i-,|liür""t ııt".ir*
effective
Dersİn Amacı ]
;i;;;#;;edia, publications the sam-plethearchive
çocuk Edeblyatı ve Medya konusunda bllgi ve beceri sah|bı
olmak.

il

Dersin Amacı 1İn9illzİe):

Having.knowledge and skilİs about
children's literature and media
Ders Notları
:

'Ersoy' Ö'; Avcı' N'; Turla' A, (2006) oyuncak, Televizyon,.
Bilgisayar Ve Kitap 2,GüleryiP, H- (2O03)Yarahcı
'ço.uı.
Çocuk Edebiyatl. Ankara: Pegem Yay. 3.Sever, S.
rzotiı).
iii[ıv.t,. n"; vj,,.e;rc. i.ğin", i.a]Rli)oıı).
çocuk ııakıan vjMedya Eı Kitabı, L
İlİ,.Ö!Şill;:-İ5;?ll!,::iv'v,h,i.iia.öğil;;:,';.
Ders Notları (İnglllzce)İ
Ders Kodu

: 0126011092014

Ders

Adı

: GÜZEL SANATLAR-I

Deısln İçerlğl

Güzel sanatlar Dersine Giris Ve sanat
Üstüne, CumhuriyetDöneminde

i"lii-i§ ffiH,i'^iil:,i;i?i'Ji

Müzecilik, cumhlriyet Döneminde Güze|

Sanatlar, Anadolu
la}}iiHİ; iil?itiln j:#ilı:nn',.'jr*:*,;;iiJi,,,illil*iT:j:iil;ili*,se

Uygarlıkları İ|-arih öncesi ve
çuk u Dönem M m3r s,

Dersin İçeıiği 1İngilizcÖ):
course Introduction and ert,.rlne Arts, Museology
at the Republican Era, the Republican Era
Early Iron Age and Late Hittite, Greeı<
anonomiiie,i,'Ğieerano noman'n.t, noilli:ayrantineof Fine Arts, Anato|ian civilizations / Pre-History and the Hittite,
a,.t, earıvisium*ic nrt, nrcnitecture of Seljuk,
ottoman Art, ottoman a.t i. in.tıİ*icaı period,
imirates Era
ı.t. p.li.l Öttİ,man Architecture, ottoman pa|aces.
ffI!|.H';.:ir|Y

;}::İİ'#:İtffiİ::"İ"11'aÇlsınl

İ:#lİffi#İ'he

kazand|rmak. Bir sanat eserinin değerıendiriımesinde
yararıı oıacak biıgiıer vermek.

arts to gain PersPectiv€.

Give information that would be helpful in
assessing a work of art.

İj,',}§$,lİ:l3İilİİ!iiT;M,B]rolAKALIN sanat eğitimive görse|sanatıar öğretimi, yrd,Doç.Dr. Levent MER.ıN, yrd.Doç.Dr.Aıi
eltitabı, oi<taY ASLANAPA Güzel Sanatıar, M.Biroı
AKALIN sanat eğitimi ve görseı sanat|ar öğretimi, yrd.Doç.Dr.
İ.'fi.:İ,'JİJJ'r'Jfl'lT:?|l{5r?i§tı

İ:llİ'İİ-lİ!lt

Ders Kodu :2601001192014
Dersin İçeriğl

Ders

Adı

: KİŞİSEL GELİşİM

:

5'j*jf!İ'J,!İİİl5İ,İ:!}:'.

YönetimiStres Yönetimi Liderlik sanat| Motivasyon yönetimi probıem
çözme teknikıeri Beden Diıi

Effective communication siills time Management
stress Management The Art of leadership motivation
Management problem solving techniques body
Lan9uage

Dersın Amacı

;

Öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek yeterlilıği
kazandırmak.

Dersin Amacı (İngilizce)ı

Students gain the abi|iğ to develop professional
competence.

Ders Notları

:

Gökmen Özdinçer B., Kirmanoğlu, H.,Davranış
Ka|ıp|arı ve Büyüme

Deıs Notıarı (inglllzce)ı Gö-kren

ijraı"i.i'a.fiiĞnğır,

ıı.,ouu.unış Kalıpları ve Büyüme

Ders Kodu

: 260100114201a

Adı

Ders

:

oKUL öNcEsİ]EĞiTiMDE REHBERLiK VE
DİSİPLİN

T+u:2+o I Kredi:3

Dersin İçeriğl ı

Akt§

: 3

Davranış yönetim| ile |lgili teme| kavramlar

Dersin Içeıağl (İngIlizce):

Basic concepts on development

Dersın Amaca

:

3:::İf'fİ:İİİH,[".:!tjl'

ve davranış değiştirme stratejiıeri iıe
iıgiıiyeterıikıer kazandırmaktır.

i:d!!r,!}ff:Pilr'.İ:İ*:.t:Ve|opment
Ders
Notlaİı :

of language, cognitive, perceptual and
self-care skills of the children in the
early childhood years and competence

Deniz, E, (Ed,), (2011), Erken_çocukluk
dönemjnde gelişim,

(3. Baskı). Maya Akademi
Ders Notıarı (İngilİzce): Deniz, E, (Ed.).
(201İr.'rİİln çocuı,ıuı döneminde gelişim. (3.
Baskı). Maya Akademi

Ders Kodu

: 2601001072014

Dersin Içeriği
İçeriöi

ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI

T+u : 2+0 | Kredİ:

:

2

Akts

: 3

Sağ|ıklı Çocuğu tanlmak Saölıklı
Çocuğu tanlmak Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler
Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler
Çocuğun sağlığı

sık görüıen

fİli:J"':::J#rnda
tİ:',:,f,5
Dersin İçeriği (İngilizce):

şiiaieiıe; ;;li;

ıi'i.iii".lıi. Üİ,;ffiYil

yaş çocutıarinai

go,iĞii;..trııkıar

0_12 yaş çocu.kıarında görüıen

The health of the chi|d Protective tanAtmakAf
ocuAVun tedbirlerAtocuAVun tanA+makSaAVlA*kü*
healthy child in class about the health of personnel
cooPeration in Preventive health class tedbirlerA+ocuAVun
and
sick child get to ıno* in. .nuracteristics
Jı.'iii'ii.racteri,tics of the patient complaints and
"iin.

Ü1!:!ŞlTl::ljitrfrffiaHj]'ji;::ırİ**.,İİiİil#,:ıT"üT::J'Jl"..n,,o,.n
Dersin Amact ı
3,"İ.İf n:ğJ,"(i'E,E::İ,"ğ"ğ'

oi.""p.i.iı."'a.i'coııaoo,aiıon

,iinii#,i,ul,t

the chi|dren in

ve hastalık|arı konusunda bilgi ve beceri sahibi
oıma yeterıikıeri kazandırı|acaktır.

students learn about child health and disease will gain
competencies and skill to have.
Deniz,Ü.,Önder,Ö.R.(2o12).Anne.Çocuk..sağlığı ve
ilk yardım.Ankara: Nobel Yay. Bilir, S.rıe.Bilir,.Ş.
(2003). Çocuk sağ|ığı ve.beslenmesi.
8asımevi. Tunalı, D. (2000).
İstanbul: Milli Eğitim
Çocuk-sa3lıgı r"etı-Uerİçevİj. İstanbul:,rprl... XrO.glrlb.
Ders Notıaİı (İnsilİzce) j oeniz,Ü,,Ö'njer,6,;ı,İ)öjrj;".
tzoOzl. Anne ve bebeğin bakımı. istanbul: Dam|a.
"yuio,r.nnı,ara:
sağlığı ,. iıı,
yuv.
çocuk
'.
Nob_e|
s:,lii,"s..re
beslenmesi, İstanbul: Mil[i Eğitim'Ba;6i,
Bilir, ş. (2003). çocuk sağlığı ve
;, tioooı. ço*rc.iiü,'-ti.j+ç.riri, istanbul: epslon.
iaiıoglu, ö. r, (2002). Anne ve bebeğin bakımı.
Istanbu|: Damla.

l'*'ffi::l':,

i;il,

Ders Kodu :2601001052014

Ders

Adı

:

ÇocUK VE OYUN

T+u:

Dersin İçeriği ı

1+2

l(retli

:3

Akts

:

4

A' okul Öncesi Dönemde o'Yl B.,5Y.|.rÇılara Göre oyunun
Gelişimi c. oyun Çeşit|eri ve özellikleri D. oku| öncesi Eğitim
PlanlanlP UYqulanmasında Öikrat Eoilecek ıvoıĞİİİt]'İİitimi
Kurumlarında oyun saatinin
Güç ve Uyumsuz çocuklarda oyun öğretme
Dersin İçeriği (İngilizce):
Education Institutions in the Impıementation of the game

İ,ıİ'.'*'.l;flİlrf.'Jl1,|'[:'r::.'f,.f'fur;:'f;.';ii:i:i:lİ.İ;T:$Jİj,?;İJİ;i..,l"",
Dersın Amacı
:

Çocuğun geliŞimine uygun oyun etkinliklerini uYgulamak ve.oyun_dağarcığını geliştirmek.
.okul öncesi eğitimde oyunun tanım|nı ve tarihçesini kavrayabilme.
2' okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemi-ni kavrayabi|me.
3. irr;;;;i.;;;;;" oyrnun gelişimini lavrayabiime..4..o]<ul
öncesi eğitim kurumlarında oyun

ffii,?İlliJTi,ltXi:}'i;ffff;:llLIi'j;HTl*ı:;
Dersin Amacı (İn9lllzce)İ

11-I,i

s}il;ffi;;)

çocutıaria ,jv,n ogi.i,ii"lnikıerini

ti,,.v.oıı,i..

o.'ğüıt .ı amaçıar

1' The deflnition of Pre-school education and the history
of the 9ame kavrayabilme.2. Kavrayabilme.3 of the game
and the importance of pre_school
education place, Education institutions, according to thÖ pre-g_ame
time for game theorists kavrayabilme.4.Öıiuı jereıoprent plan,
the abi|ity to apply
teaching children- the ga,e oi po*., .no-iniJrj.iınj" kavrayabiime.6
ro*ution. Exampıes of pre-schooı chiidren to deveıop
İ:İ:§İlH;:;,T"T},11Ş:j:r

Ders Notları

:

Aral, N,, Gürsoy, F, ve Köksal, A,_(2oo1), oku| öncesi eğitiminde
oyun. istanbul: YA-PA. Ba.şal, H. A. (2o11). Geçmişten günümüze Türkiye,de
geleneksel
jiilİi#İ'jj;iİffiiİ*rl,Thi];?1bncesi otınehoe Ç,n ,e oy,n.a* (i. basm1.'ını<ilu, ni-ivuv,noııı<. sJnç, ı,ı. iioüi. r,.ı,.n

3İİİ

ililiii;fİl

Ders NotIarı (İngilizce): Aral, iıl,, Gürsoy, F. ve ıioı<saı, A.

(2.oo1.].

İT5ifE:-:f::İi",Jf"n'jbi'*':!j,'j:lr':';f:r";j.u,;;İ_!İro3i:
Ders Kodu

:

2601001132014

Ders

Adı

:

_o]<ul

öncesi eğitiminde oyun. İstanbul: YA_PA. Başal, H. A. (2o11). Geçmişten günümüze
oyun ,. oyun.aı. 11. oa j m). ınkara: n,ii v-.v,niiı,t. sivinç,
u.

dki;Ğionemd j

çocUK aııİynrÖnı_ÜĞÜ

T+u:

1+1

Drama, dramatizasyon, dramatik oyun canland|rma gibi başıca
temel kavram ve terımler bilgisine sahlp olabilme.

Dersin İçeriği (İngilizce):

Able to be informedabout basic concepts and terms such as
drama, dramatic p|ay, drama in education, improvisation etc.
Dersin Amacı :

Drama dersinin amacı okul öncesı öğretmeni adaylannın grup
etkileşimi içinde tiyatro ve drama tekniklerini kullanarak, olay ve durumlarla ilgili yarattlklan
doğaÇlama oluŞUm süreÇlerini canlaidırmaktır. Dörsin oır-oağı<a am5cı oyunlar ve
canlandırmalu. voırvÜ tığr"İrİen aoayıan arasındakı uyum, güven ve
iletiŞimİ sağlamak ve sonra eğitici hedeflere ulaşmak, farklı 6ğretim
vont..Ürı Ğınl" drurun,n aşamalarından yararlanarak öğretmen adaylarına
ilköğretimde aktif bir eğitim ortamı yaratma becirisi i<azandırmaktır.

Dersln Amacı (İn9illzce):

The purpose of this course is to show the aspect of theoretical and practical
knowledge of drama, work on serious situations, real life situations,
share and
imProvise living exPeriences through drama, show the tensjon in
n,jov, ru.a, t}aeİİn!".;, prorıae irust and communication between groups,
use drama in
educational goals in preschool level and to make teacheİ candıİates aware
that drama ıs a jood way to change attitudes.
3'"1'r'İİİ,:rİ:^İeve
AltaY Ergün, 2001, Çocuk oYunları AntoloJisi. Alfa yayınları. İstanbul.
Aral Neriman ve_ diğ, 2000. Eğitimde Drama, ya_pa yayınları. istanbul
Gökçen Fatma
Çiğdem, 1999, oYunlarla Öğreneİm.Ya-pi vayın]aİı. İstanbul Gönen Mübecceı.İses.
Eğitimi;de oii.u. rpriıon yay. LeventTamer. 1993. Niçin
TiYatro, Gündoğan Yay. Anka.ra. önder Alev.1999. yaşayarak öğ,e;;el;in;ğİti.İÖr6hu.epii".
"'

ç*rl

iiii"ürı.
Ders Notları (İngİtizce): Altay Ergün, 2001.
Çocui b=yunlan antoıoJisihıri'iiv,nıur.,. İstanbul. Aral Neriman ve diğ. 2000. Eğitimde Drama, Ya_pa
YaYlnları, Istanbul GökÇen Fatma Çiğdem. 1999. oyunlarla öğreneıim.va-pu-vuvİnıu".
trİ."JrİÖ""J" ıırİ".."ı.Irrr. çocuk Eğitiminde Drama. Epsilon yay,
Levent Tamer.1993. Niçin Tiyatro.
Gündoğan Yay, Ankara.

i.v.

,"." *oou

,

Deİsin İçeİiği

rooii-iililiTi]]il

.

:

:.o91ör.,n boyutlai.l Ve

.";;

oKUL ÖNcEsi FĞi7iM^"
* r^w§llAlvı §İuşrIRME

l"j:Jlil*f{ilii",T;h

;;;

FeısefeıerJ,
üErl/ pro9ri
pro,ram

;iifJJ;T,iJİ"Ti:T;x?i*"#;"_ffiT,,T"":",*:fi:ilensıons,6cü,rrkuıum
il
",jj:::::::",::^]^"^i'lll_
Dersin Amaq i
ı:i:ilH,.:T

ffi"dİ"TlT"":"'İffi

Eğitimde

ı{#jx,]!':ir":lliiş;ıfıe;s#:i;;çmeıi

The ajm of the

ş,;,ffiffi

7+u j 2+o

naslü

ru**

İilii']lli;i

oüarak eıe

,'n''',
deveıopment

Kredi

Akts:

j2

9eıiştirme modeııen bu der'in içeriğjnio|uştuıur.

mode|5, constltut|on
of curricu|um development
teams, Educational

aındığı bu dersin amacı pro'ramın
boyutıarı,

j*.ı**,,*,,,*****,,,.,*öffi

il,;-;:

-.-;:

"'
ayni içerikte olduğu için
fuş.1*fffi"ffi;:İH:'_'#:*';",,:Hllf,İ:'"i:::':lg"T'[iflil',T:.1ı},T:J.::jT:]TJ:.",:3iJ,3"ffi:ilii:
jaGİjİH,;
öğretim üyesi sadece
farkll

notlarını
ffİ:lrİğJtJl'"'#illrceüştirmelxitapıarl
öğrencllerl6
,nstt,.ıaor ta*e

Dersin İçeİaği

--

_tg|tsel

noiis

:;ilJ::":-,;

kitapıaİdan yaraİlanmagnl
önermekte, kendl kişisel
ders

o],7;HUl,..Hi";f ',f,f""Tff,"J:J::lİl

sıJggest reading Vaİioı]s
books. The

:

drama tel|minin tan|mI
ve

..-,,", ı lo uyvu,ü e9Ilcldİama
*$ÜÇ.;şŞ;i$r'ft,İ*'t''{lT'i:dffi:ir'",ffiTn*#!L[:,H;,İ*gıf",;;.{jt,il:",,".:";ffi[flI,,iş*,,,,}ğ,,,ffi

İ":t,*#gi$j''*Şi,-:l::;],j;T:d:::::lŞ:::Yı"ili:,':ffffT;j,iiiikJ^,jT.,il"ii,l1;J"Ti:*,",::ill:iff:iT*",:..l",i:""xT::*""
çocuk geıişim ve eğitjmindekiönemi
ve yararıannı kavrayabi|mek.
iıköğretjmde

f,1|,.$'{diğ[İ{rlr:[Fflil"J.'.."'*":iŞ;}IiT'l,ilij,Hll;:*o",-,n
;#:::İ"r,İ:T. * " te;ching method, to know the impo.tance,
benel]t dnd tne
- -. _-.,_ç, vç.ıc1.1ğno
the role
.ol of dlama
o".. ıroii"ail_

ği#*?*İhü!,:,, ıf,pj*l1,d#ıil§,:J;öJ,;.-"ilffi

i-}fl,;u#'

in childs educatjon
and deveıopment, to be
able to plan

jHil;:]ilH;:-

ff ".l;#,ffi

##r,işj,#ffi,*ii,",l$ft#f*üıh}tj*il$ön;tr*i.:,,,i,L*,,,,""ffiil*#,Hiff

İtiT*hr[$lfuf#i?!:liffiill',iffi|ff;:J';]:T,l:§t]:J,::i:u,,,,"#:ş:ffi,"",,i,ff#il,*T.,,n,,,'.o.ukann,hıyaçıarını.
l,*İ#İ:Ş'''"',",,'*ff;?§f:lffii:.ii:::ifi§:#[İHT,';J,::i:T,i,iT:;,.:*Hfili:#eıı9er€k5inimıjçocırkıann

.':.:i*i,

ihtiyaç|arını,

;":,İ,,tri*#,iljd';.;!,ffi;'#:H}jff:;li;l-ili,T.*]j:Hj,.::'.

Dersin içeriği l

#fl]lft'ıtfll"',lıiir,.il',,jl;j",,:,,{,İj:ülffiHır;ı:iİ§ilHfiİİH:it'JiH,{iinil",J]"J;,'"li:[:]jhş1",j:";l,,.JlJ:iii:J:xif

*"ij|ffi[Fj{::j,ffi;li#i}}5,1ü'iJ"niTt},#i#,,şta:ı:,::l,"-limHJ:fji"*i?y;ıııfl:""ı;f;iij.[,f:*.**,
;"ffiilixlİ!İ§lJ::]larınl
lo

üearn aft.ancl creat|Vity

öğrenebilme, Resim teknikleriyle
Uy9ulamalar yapabilme
concepts, To make practi(es wjth
paint techniques

Aydh, G 2oo9; s h

fi#tiö,*Hİ#i;r;6jnkaıa
*{İİılt"*,,rş,,,l{;;r,İ,,],;;.;l*İtjİi.,İ,,,,,ş
,, cevıin, ı. zoo}; sa'k l;a;
ş;lillİl,',İll1il:'ıiifti9ii,,lililli

r|.

E er Mut J yüz er, ı(ök yay no

k,

, Ankara Aydın, G. 2oo9; sjhkıi EIıer

3

Ders

Adr

: BEDEN EĞİTİMİ-II

T+u: 1+0 | Kredi:

Deısln İçerlği ı

Akts

1

:

ı spor

bilim|erinin tarihsel g.ulıŞiTi: 2 8eden
eğitimi ve sporda temel kavram|ar, 3 Sporu_n
bilimsel temelleri 4 Beden eğitimi Ve sporun
bi|imlerinin diğer alan|arla ilsli;i^o
felsefesi. 5 Spor
B.d.. ;ğii;i';. İp;ro. ı<urumsaıüşria. ) s.dJ. eğitimi
ve ,p"ial lrrrr..Tıaşma. 8 Mes|ek seçimi ve
10 spor biiimiJr,n, pr,ı,5"ı,ı,
spor biıimıerinde
spoi,i-.*voüıiı
;i,ğ;;, rln.,,r,. 13 Rekreasyon . 1e iporun sağıık

t"..ıı"ii ii

ŞÖ§[İ:fföÜf:!!|§jri
Dersin İçeriği (İngilizİe):

i;a6i,

1 H'storical develoPment oi sPorts
sciences, 2 Basic concepts in physical
education and sport. 3 scientific foundations
education and s,ort, 5 Relationshlp;ith
of sport 4 philosophy of physical
oth.-,;;;rTi'rpo.t, siiences. o inriiüion.ıirr,ti;;
(Pedagogical) fundamentals,
;;y;i;;i;ö;;Td" and

e are-a^s

;:::i:'i':J:::dations

of sport,

ıj

sport. 7 sport educationaı
oi ci';'l i;,"i."
spo.t .cienie
"f
s c"r,"rair"'p;iiti*
jpo'.t, ,iu.j;;il;t.
iöti-v.^"ıogicaı bases of sports sciences.
"io ıı necreitıonl il;;;;;
ı,ii..ıiii?ornoations of ,port, Disabiıiiy
and sport.

11

Bu dersin amacl öğrencilerin spor
bilimlerinin tarihsel, felsefi, bjlimse| temellerini,
;
spor bilimlerindeki ge|işmeleri ve bu
öğrenmelerini sağlamak,
uiıi,ı"iinJ; i;.;i;;rip'li;leri, mesleki iıazıııt ,e melıek
9elişme|eri etkileyen faktörleri

yorumlayabilmesi,

seçimi

'po..

Dersln Amacr (İngilizce):

,.

spo..

oilirje,iiie iıglıi istihdam alanlarını anallz ederek

The aim of this course' spoıts science,
historical, nniıoso1!5a1,_,1clentific
basis, the factofs affecting the learning of these
develoPments in sports science, tne oaslc
developments and ensure that
Jiscipı1,;','.i.p..t rcien.e, ,*;;;;;i;;öaration
and oLrpltionui .ioice to interpret and ana|yze
science related employment.
areas of sport

Ders Notları

:

;'""".',ij[i:liftillii,lXlilil,Yill}::i,1:T;?,ii3i;,|ii:i.şfl[,Tllilıj!3Ji:§:llj,%!ji;,}iii,,,#if;li§lil"llt.i],;#J,tT.,::i[:Jii.,
Aygu akç
Ders Kodu

: 0126011102014

Ders

Adı

: GÜZEL SANATLAR-II

T+u: 1+o I Kredi:

Dersin İçeriğ|

ı

Akts

:

1

Geleneksel el sanatlarımız kavramını algılayabilme
ve sanat kavramlnl.çözüm|eyebilme. Geleneksel
Türk El sanatlarımızı araştırabilme. Araştlrmalar
stilizasyonlar YaParak özoün desen oı'Şi'iuniı'".o"İ"n'in
sonucu
ı,uı,p ı,az,rı,ginivapa6İİ-.,.. rıur,rıunun t.ı,pıui,
ırıü.urak çeşitli kullanım eşyalaiı ve tarklı
denemelerinin YaPılmasılTasarımlann görseı
sunum tekniileri'ile desteklenmesi. yapılan uygulama
hazırlığı.
çalışmalarının sunumlarının yapılma5ı

"n"ü7'.

Dersin İçeıiği (İn9iIizce):

ve serc

Analyze the concept of detecting the concept
of traditional handicrafts and art.Traditional Turkish
handicrafts investigate. Result of research
to create original designs,The
by stilizasyonla
or tı,e oeiıgn is to.make tıı9 moıo. pr"pİİ.o
.PreParation
using a varieÇ
p"ti"i", ."o different attempts to use
goods'Designs suPPorted bV Visual
Presentationi ino'presentation tecnnifues.rfe a-pplicati6n .trai.i "r
io ii"r""i.r,".. and exhibition preparation.
Dersan Amacı i

ilili:1l|j:'.::Ef,'.lx?,,rJ:?.'Çlsını

kazandırmak, Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde yararlı
olacak bilgiler vermek. Güncel sanat olaylarlnln takip

-

Dersln Amacı (İngltlzce):
Art' culture and the arts to gain perspective, Provide information
that will be helpful in assessing a work of art. Monitoring
contemporary art.
and evaluation of the events of
Ders Notıarl :
sÖzEN, M, Ve U, TANYELİ; sanat Kavram ve Terimleri
SözlÜğü, 1996, Resim-1 Temel Sanat Eğitimi Dr. Mümtaz
IŞINGöR Prof.Dr Erol ETİ Prof,Dr Mustafa
AsLIER

P;İ:+İXlHİ|',İİ:[1:?lİ,?'-'N,
Ders Kodu

: 2601001222014

Etkilisunum_yetetliği,_sunum

Dersin lçeriği (İngilizce):

Effective_presentation

Dersin Amacı

:

M, Ve u,

Ders

rııvveıİ; Sanat

Adı

: SUNUM

Kavram ve Terimlerisözlüğü,

1996, Resim-1 Temeı sanat Eğitimi Dr. Mümtaz IşINGöR prof.Dr

rrxrıİ«lrni

T+U

: 2+0

teknikleri, etkili sunumun i|etişim açısından önemi.

competence, presentation techniques, presentation of the importance
of effective communication.

ıletişimde güze| konuşma sanatl (retorik) ve sunum olgularının kapsamlı
şekilde tekrarlamak. Öğrencileri etkili konuşma ve sunum konusunda bilinçlendirmek.
Dersin Amacı (İngitizce):
To repeat the thorough presentation case and Beautifully art
ofspeech communication (rhetoric). students are raised awareness about
effective speaking anc
presentation.

Ders Notları

:

Dikkat_Vücııdunuz Konuşuyor,Ahmet
Şerif İZGÖREN, Academuplus, 2005
Ders Notları (tngİ|izce): Attendion Your Body is Speaking, Anmet
şeiir

Der§ Kodu

: 2601001122014

Ders

Adı

;

İzcÖneıı, Academuplus, 2005

İıryRRoıı,ı

T+u : 2+1

Kredi

:3

Akts

:3

Dersin İçeriği ı
ilk Yardımın Tinımı, Önemi, İlkeleri, İık Yardlm
Çantasl, Kanama.lar, şok Ve çeşitleri,Yaralanmalar, CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon), Yabancl
cisim
Aspirasyonu, Kınk, Çıkık ve Burkulma|ar, Yanıklai, Sıcak Ve soğuğa'ııiıruz
x.ı'ri,-i.ni,ı"nmeler, ıı'bbi orirrıurJa llk Yardım, Geriatrik Acil|er ve İlk Yardım
Dersin İçeriği (İngilizce):

The first description of the aid, Importance, Principles, First Aid Kit,
bleeding, shock and types, injuries, cPR (cardio Pulmonary Resuscitation), Foreign
Body
Aspiration, fractures, dislocations and sprains, buins, 'hot and cold exposure]'poiionıng,
tlıe mediial conditioi rirst nio, Geriatric Emergency and first Aid
Dersin Amacı :
Bu ders yaŞamı tehlikeye düŞüren bir durum veya herhangi
bir kazada, sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar, ilkyardlm yöntemlerini ku|lanarak, yaralı
bireylerin hayatlarlnl kurtarm3k, sakatllğlnl önlemek ya di sınırlandıriruk-u.u.,vıi
iimanında ve yerinde allnacak önlemlere iliskin bilgi ve beceri kazandırır.
Dersin Amacı (İngilizce):

ın a situation or an accident reduces this course life is in danger, until they obtain
the assistance of the medical team, using the first aid methods, injured
individuals to save their lives, the knowledge and skills relatiİ,ıg to
meurrİes to ne İaren tiınely and appropriate in order to prevent or limit disability.
Ders NotIaıı :
İlk Yardım; Yusu_f Fikret Umur; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Ders I{otIarı (ingilizce): First Aid; Yusuf Fikret Umur; R.T. Family and
Social Policies Ministry

Ders Kodu i 2602002OL2OL4

ue]sln lçeİlgı

Ders

Adı

:

ÇocUKVE MÜZİK

T+U:2+2 | Kredİ;

Akts

+

:

4

:

insan sesi y9.ş9:
yaz ve öğeıeri 5
+İJ$ Şİ:i'#:i'6ğ"',jlİTill;§'İ:jl,f,.j,J:[.j'}:'::.ıpiİi:::,*:I::;g||:]T|:
Temel
Müzik vazı ve öğeıöri 6 Dor-öo2iraho, zh"t.b.ööil,i
li.qııkı9r 4 Temeı Müzik
8
t!lil['Jl:
Melodika sağ El Tekniği 1ı Melodika sağ E T;kniği r2 Mei'odika
s.8-İoıİİ ı.ı..iğİİJĞo.rt şarkılarının ııelodıkiiie
çalınması 14 çocuk şarkılarının Melodika
i|e Çalınması

d;;;JĞil;i;';iöi;"öii,jH::lifiil

DerıIn

ı

_İçeriğ

li!,].T;;$J#!U*:'il'

(İngilizce):

i

The effects of music training in the pre-school education 2
Correct voice-breath usage 3 Human voice and Voice range 4
Basic music writing and items 5
The range of Cl and cz z ı,lusicaı
courses and midterm exam 9 choosing the appropriate instrument
Pna|'..:İ:;l'"İlİ!fl XXİ:'.]!:'

not;r;];İ;ting

Dersin Amacı

:

Bu dersin amacl program mezunlarının, mesleki yaşantllarında
sıklıkla kull3n3ç31|611 müzik etkinliklerini,
çocuklarln bilgi.Ve becerine göre plan|ama|an için
gelışimine

[T[,T']'*1İ:ffi::$",müzikeğitiminın

olan ettısının?artına varıp,müziği oiumıu y<ınoe k,]ııunrasın,

İocuğun

,ugiu.i[tn.

'

The aim of the lesson is to make a contribution for planning
the music activities to be used by the alumni in their proffessional life
according to the child,s
and be aware of the fact that the eifect of ihe music on tı,e
lnİıot o.r"lopmbnt and use tiıe music in a positive way
ffiİ,§İ,'J]l?

Acay S,, UŞaklıgil I, Tercanlı c. (2006)
Çocuk Ezgileri ( Morpa_Yayrncllık.) Sun M., seyrek H, (2o0?) okul öncesi Eğitlmlnde Müzik ( Mey Müzik
Eserleri
Yayınları ) Morgül M. (1995) Çocukluk Çağ.ı Müzi{ Eğiti;i (Y|11)_1,ı9rouipı.
t zoÖıı Üıi.ıı, Nasıl oğretilir (Yurtrenkleri)
,ır1.1t_ı]ıı pı., i"v..ı, H. (2002) oku| öncesi Eğitiminde Müzik
(l,Ş:İ
Mey ffi:İl?J',i:?İ[',:j;İ'll,:;;,Yr^iİ|9l.'ı',::::lll,:
Müzik Eserıeriyayınıarı ) Morgüı M. (isg!)
çocuııuk Sl'lql,spj$"r:r[ğ{(y:İı.

ç"ünr;k Ed;İio-b;;ffiö'ü. İ)dö ffin"İ,r..İİ,İg.!1İİ.İ'"İ::İ:ö'

Akts

Dersln İçeıiği

:2

:

okuma yazma becerileri kazandırmak İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin_derslerine yardımcı
olmak (Talebe göre farklı dersler olabilir) Üniversiteye
hazırlananlara Yardımcı olmak KitaP toplama kamğanyalariduzenlemeı<
İaoİncİlİİeİcilere, tras.uİ tıgİ6ncı*inu rı:rrç. öğretmek okullarda
çeşitli
konu|ard.a semine.r, konferans düzenlemek okullann boya ve temizlik
işlerine yardimcı olmak

Dersln İçeriği (İngillzce):

To gain literacY skills Pr|mary and secondarY students for help (which may
be different courses on request) Help preparing for university To organize your
book collection campaign Foreign students, to teach Turkish io Erasmus siudents
s"nıınaı., on various toplcs at schools, conferences To help the school of
painting and cleaning work

Dersın Amacı

:

ToPlumu gönüllülük kavramı ile tanıŞtlrmak; Paylaşma, farkh olanı tanıma-kabul
etme, farklı|ıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma
gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyaİak, öğrencilerimizin kişisel gelişi;ler;e
katkıda bulunmak,

Dersin Amacı (İngilizce)ı
Socie§ to introduce the concept of Volunteerism; sharing, recognition of different-acceptance, adapting to diversity, prob|em
solving, allowing the
develoPment of values
Ders Notları

lopluma

such as being productive and creative, contributing to the persohal deve|opmenl of our İtuoents,

:

hizmet.uygulama|arı

öğr. grv. aslı yıldırm öğr. grv dr. özlem melek kaya

Ders Notları (İngilizce): communi§ service appliĞatijns öğr. GRV. The orijıniı ıigntnıng öğr. GRV is. rock angel aspirataons
Ders Kodu :2601002|L2Ol2

Dersin İçeriği

Ders

Adı

:

AMŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

T+u:2+0

l Kredi:2 l Aktsl2

;

Araşhrma konusu.seçme, seçilen konunun araştırılması, rapor haline getirme ve sunumu

Deısin lçeriği (lngitizce)ı

Investigating the research process, reviewing the main research techniques and giving the participants knowledge, skills
and experience on subjects such as
finding the relevant literature, data collection, data evaluation and report writing

Dersin Amacı

:

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerIni kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı (Ingillzce):

To fu|fill the students with the qualifications of research making.

Ders Notları

:

İnternet ve kütüphane

Ders Nottarı (İngilİzce): Internet and library
Ders Kodu

; 2601002212014

Dersin İçeıiği

Ders

Adı

: MESLEK

ErİĞİ

T+u : 2+0

(redi

:2

Akts

:2

:

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek.

Dersin İçeıiği (İngilizce):

Examine the concept of ethics and moraliğ,

Dersan Amacı :
Bu derste meslek etiği i|e ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı (İn9ilizce):

This course aims at teaching competencies related to professional ethics.

Ders Notları

:

"Mesleki Etik", DoÇ, Dr. Alptekin Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Serdar Tarakçığlu, DETAY Yayıncılık. "Meslek Etiği", Nuran Öztürk Başpınar, Demet
Çakıroğlu, NoBEL

Yayıncılık.

Ders NOtları (İngilizCe): "MeSleki Etik", Doç. Dr. Alptekin Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Serdar Tarakçığlu, DETAY Yayıncılık. "Meslek Etiği", Nuran Öztürk Başpınar,
Demet Çakıroğlu. NOBEL Yayıncı|ık,

Ders Kodu

2601002r52014

:

Dersin İçeriği

Ders

Adı

:

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

T+u:2+0 | Kredi:2 | akts:

:

ı

Ara$ırm.a kon_usu seçme, seçilen konunun
araştın|masl, rapor haline getirme ve sunumu
Dersin

lçeriği (İngilizce):

Investigattng the research process, rev^iewing the
main research techniques and glvlng the participants knowıedge,
skills and experaence on subjects such as
finding the relevant literature, data col|ectio*n, data evaluation
uno ,..piiİ*İitlnd''"''

Dersin Amacı

:

Bu derste öğrenciye; arastırma yapma yeterlik|erini
kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersan Amacı (İngilizce):
To fulfill the students with the qualifications of research
making.

Ders Notları

;

İnternet ve kütüphane

Ders Notları (İngilizce): lnternet and Iibrary
Ders Kodu : 2601002172014
Dersin İçeriği

-

Ders

Adı

: SANAT

FrKİNLiKLERİNi İZLEME

T+u:2+0 | Kreda:2

Akts

:3

:

Dersin İçeriği (İngilizce):
Dersin Amacı

:

Bu ders ile öğrenciye eğitimde sanat etkinliğini uygulama yeterliliği
kazandırılacaktır

Dersln Amacı (İngilizce):

It is aimed to get the students practice art activities adequacy

Ders Not]arı

:

E,H, Combrich , sanaun Övküsü Sezer Tansuğ,
Çağdaş TürkSanatı Çetin Aytaç , sanat ve Uygarlıklar Milliyet sanat Dergisi
'ç;6aş
Ders Not|aıı (İngilizce)i E,H, Combrich , sirit,".
Sezer Tansuğ,
il;k sanai çetin Ayt
re uygarııklar

oiĞü

Ders Kodu

260100207201e I oers

:

Adı

:

;;i;;;

AİLE EĞİTİMİ

Milliyet Sanat Dergisi

T+u:2+o I Kredi:2

Akts

:3

Dersin İçeıiği ı

sosyal yapı, kültür ve insanın sosya| gelişimi, ailenin tanlml, yaplsl ve değerleri,
ai|eye yönelik eğitim programlarl, modelleri ve projeleri, Türkiye de
uygulanan aileye yönelik bazı program örnek|eri, yetişkinin ianlmı ,e yeti;kin
öğr;;;esi, yetişkin psikolojisi_yetişkinlik evreleri, aile kuram|arı; okul öncesi
eğitimde aile katllıml.

Deısln İçeriği (İngilizce):

socıal structure and soclal and cultural development, family definition, formation and values, fami|y
education programs, models and projects, sample
Programs that has been executed in TurkeY, adult definition and learnİng, psychology and stages, family theories, fami|y participation
in preschool education
Dersin Amacı :

okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini kavrayabilme, Türkiye de uygulanan aileye yönelik uygulamalardan
haberdar olma ve programlar hakkında bilgi
edinme, Ailenin, çocuğun sosyo-kültürel gelişimine katkısını an|ayabilme' Dersin Amacı (İngllizce):

To understand the importance of famİly participation, to know about the applications about family and
know about curriculum, to understand the role of the
family in chi|ds socio-cultural deve|opment

Ders Notıarı

|

Çağdaş, Aysel ve Seçer, Zarife, 2008. Anne Baba Eğatimi, Kök Yayıncılık, Ankara.
Ders Notları (İngilizce): Çağdaş, Ayse| ve Seçer,'Zariİe. 2008. Anne Baba Eğitimi, Kök yayıncılık, Ankara.

Ders,Kodu

: 2601002112014.

Dersin İçeriği

Ders

Adı

;

ÇoCUKLA İı_rrİşİN

T+u:

2+0

Kredi : 2

Akts

:2

:

IletiŞim, süreci ve ÇeŞit|eriı öğeleri ve özellikleri, sözlü iletişim teknikleri ve kuralları, etkili konuşma, sözsüz iletişim, beden di|i ve etkileri, ailede dinlemenin
önemi, farklı yaşlarda iletişim özellikleri ve çocukla iletişim

Dersin lçeriği (İngilizce):

Communication, Process and tYPes, e|ements and features, techniques and rules of verbal communication, effective speaking, nonverbal communication,
bodY language and the effects of the family the importance of listening, communication characteristics of different ages and İhildren, and communication

Dersin Amacı

:

Çocukla, yakın çevresiyle; iş yaşamında personelle etkili iletişim kurabilmek

Dersin Amacı (lngilizce):

Chi|d in the near surroundings, able to communicate effectively with staff at work

Ders Notları :
Öıvorn,n. nİı_tor İrrİŞiı"ı."konuşarak ve dinleyerek anlaşalım" MoRPA KÜLTÜR YAYINLARı 2007 NaVaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, sistem

Yayınları Çocuklarla DoğrU iletişim, Boyut Yaylnlarl, 2011 İstanbul
Ders Notıarı (Ingİlİzce): oNDER, A. coNTAcT THE FAMILY "by talking and listening to the consent unto" MoRPA CULTURE PUBLICATıoNS 2011 Navaro,
(1999). Indeed, can you hear me, Publishing Sistem 1Communication with Children, size Press, 2011 İstanbul

Ders Kodu :2601002|32014

Ders

Adı

:

öĞReruıır vE öĞRFrME TEKNİKLERi

T+u:2+0

Kredi

:2

Akts

Dersin İçeriği ı

L.

:3

Oğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde p|anlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık
plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri) , öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bun|arın uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve
gereçleri, öğretim hizmetinin n|teliğini artırmada öğretmenin görev Ve sorumlulukları, öğretmen yeterlİkleri.

Deısin Içeriğl (Ingilizce):

Baslc concepts related to teaching; principles of learning and teaching, importance and benefits of planned study in teachlng; planning of teaching (annual
plan with units, daily plan and samples of activity) , strategies of learning and teaching, teaching technıques and methods and their re|ation with practice,
teachıng tools and materials, duty and responsibility of teacher to improve the quality of teaching training, proficiency of teacher

Dersin Amacı

Öğretimle ilgili

:

te_mel

kavram ve ilkeleri kavrama, öğretimde planlı çalışabilme, öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini kavrama ve etkin kullanabilme

Dersin Amacı (İngilizce):

Understanding the basic concept and principles about teaching. Planned study in teaching, grasping the teaching strategy, methods and techniques; using

them effectively,

Ders Notları

:

Tan, Ş. (Ed) 200_7; Öğretim İlke Ve Yöntemleİi. Pegema Yayıncılık, Ankara
Ders Notları (lngilizce): Tan, Ş. (Ed) 2007; Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegema Yayıncılık, Ankara

Ders Kodu

2601002092014

:

Deısin İçeriğl

Ders

Adı

:

ÇoCUK PsiKoloJisİ VE RUH SAĞLIĞI

T+u:2+o I Kredı:2 | akts:3

:

fiziksel özelliklerl,Çocuklarin kiŞilik öz;lllkl;ri,ö;l";";';
erkenianı,rıast!ı,o
önleme yolları,Aile işbIrliği ve bilgilendirmenIn
önemi'Süreğen hastalüğl olan Çöcukların egitı'ı,ıiisünide
yatan çö.rı.ı"iii'rrı,Jiurumlan,çocuı.,uiie,
"il..ioirecek^tıbbi
pi..ronll etkileşimi,Hastanede oyun ve oyun
odaları,Hastane okullan.Cocuİ ve allelerin.st.?ieyeii.İıri.viJi"g]ti.,iirri,'oüi.ii.
,nrteryaIleri
Dersin İçerlği (İngillzce):

PsYchological Health and Severa| theorles,
PsYchologica'.?_o_o]:::..iru and.child psycho|ogical.health, periods of psychological
health, family and specific
Problems, bringing uP a child and behavioui aho'aıi.f r,ip.ractivity,
childhood'dJpiessıön, difficultie! in ıearniıig, chronic
diseases
and deve|opment
of
chi|dren
with chronic diseases, physical and personal iıiuiuii.,irtı,i
Properties
oT;|,ü6;;ffi;;;;;j;';;ltp,evention from diseases, importance
family cooperatlon and lnforming; educatlon'of '.nııo'"n
of
,itı.,..nronlc diseases, psycnoıogıcaı situaiion o'r
children and lnteraction between child,
familY and health Personel, game and gamerooms
in hospita|, ..d hdit;İ;;l5JL]'İori.tion to p,epare
c'niiJien
ano ramilies to hospital, and different
teaching materiaIs

i;;;td

Dersin Amacı

:

Çocuk ruh sağhğı, Çocuk Psİkolojisi ruh sağlığı dönemleri gibi temel bilgilerin verilmesi
amaçlanmışt|r.
Dersin AmaGı (İngilizce):
Basic knowlegde related with child psycho|ogical health
and |ts periods are taughl

Ders Notları

:

çocukıarda Davranış Bozukıukıarı, Eıit Küıtür: ıstanbuı
9Aitl38iİ;i. ti3li]3::i[ l]İ"J"#l.Y:#i,i?iJlğj;,,'ç:;gg,,l*ii*T..^rly9ı|,:,_s:,!39.1?
l:lii,lit,;i;#:ıı:i:şyil*r:;^ğJg;;"ii:,].,Jld,i*,u,,o,". ((1996)çocuk,'d,j,i:,',?"';:il':J#r?;
gozutıukıan
s:
ffaiiffiii:'Jill?Jifi::i;,:i3il,"S-r'teililt'ı,",,J#*:lı,,{,ıi}#igİiirlii:Hjıif,,"-:.',.l'.3ı?.ç',ı,,
, rıit Kuıtur: istanuuı yonüı(oĞLu,A..iı-göö;ffi;;?;ü',, öYiiİiliJJjİ,I,İl1İjÜ!'#Ş??,r-İ?İı!l1İjlfŞ.,tj.J:İ
!2912) çocukıarda Davran ş

Ders Kodu

; 2601002032014

Dersin İçeıiği

İ,İlİİ

Adı

Ders

:

ÇocUKTA gİıİt4 vE rexNot_o.]İ
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