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EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri ve İçerikleri 
 

 

DÖNEMİ DERS 

KODU 

DERSLER T U K 

GÜZ PFP101 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 

GÜZ PFP103 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 

GÜZ PFP105 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 

GÜZ PFP107 Sınıf Yönetimi 2 0 2 

GÜZ PAKETI Seçmeli Ders I 2 0 2 

GÜZ PAKETII Seçmeli Ders II 2 0 2 

BAHAR PFP102 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 

BAHAR PFP104 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 

BAHAR PFP106 Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3 

BAHAR PFP108 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5  
 Toplam 20 10 25 

 

 

DERS 

KODU 

SEÇMELİ DERS I  T U K 

PFP201 Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması 2 0 2 

PFP203 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 

PFP205 Eğitim Tarihi 2 0 2 

PFP207 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 

PFP209 Gelişim Psikolojisi 2 0 2 

PFP211 Öğretmenlik Meslek Etiği 2 0 2 

PFP213 Yaşam Boyu Öğrenme 2 0 2 

PFP215 Bireyselleştirilmiş Öğretim 2 0 2 

 

DERS 

KODU 
SEÇMELİ DERS II  

T U K 

PFP202 Rehberlik 2 0 2 

PFP204 Eğitimde Teknoloji Kullanımı 2 0 2 

PFP206 Eğitim Felsefesi 2 0 2 

PFP208 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 

PFP210 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 

PFP212 Karakter ve Değerler Eğitimi 2 0 2 

PFP214 Özel Eğitim 2 0 2 

PFP216 Bilgisayar Destekli Öğretim 2 0 2 

 

 

Eğitim Bilimine Giriş (2-0-2): Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle 

ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), 

eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde 

araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde 

öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki 

uygulamalar ve gelişmeler. 
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Eğitim Psikolojisi (2-0-2): Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim 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). 

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0-2): Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, 

teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, 

açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, Yöntemden stratejiye geçiş, 

öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim 

stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı 

öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, 

problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı 

öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar. 

 

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). 

 

Eğitimde 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, 

özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, 

öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. 

 

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 alanın 

öğretimine yönelik iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, 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, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım 

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

öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri (2-2-3): Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan 

öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal 

dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve 

materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), 

ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. 
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Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5): Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama 

okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve 

uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin 

yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. 

 

Seçmeli I Ders Grubu: 

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması (2-0-2): Eylem araştırması hakkında bilgi, 

Eylem Araştırmasının Aşamaları, öğretmen eğitimi programlarının önemli bir parçası olarak 

eylem araştırması, öğretmen adaylarına araştırmacı bir kimliğin kazandırılması, onların 

araştırmalara karşı tutumlarının geliştirilmesi, mevcut araştırmaların aktif birer tüketicileri 

olmaları ve kendi sınıflarında küçük çaplı araştırmaları yürütebilecek seviyeye getirilmeleri 

gibi davranışların kazandırılması. 

 

Eğitimde Program Geliştirme (2-0-2): Temel kavramlar, eğitimde program 

geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim 

programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-

değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın 

önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik 

örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve 

öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, 

yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve 

sorumlulukları. 

 

Eğitim Tarihi (2-0-2): Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. 

Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 

1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim 

sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, 

millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. 

Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen 

yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 

 

Eğitim Sosyolojisi (2-0-2): sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, 

toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve 

sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür 

toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmaların örnekleri. 

 

Gelişim Psikolojisi (2-0-2): Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, 

gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba 

çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları. 

 

Öğretmenlik Meslek Etiği (2-0-2): Etiğin tanım, meslek etiği, eğitimde etiğin önemi, 

öğretmen andı, öğretmenlik etik kodu, meslek etiği ilkeleri ve  

günlük hayattan örnekler 

 

Yaşam Boyu Öğrenme (2-0-2): Yaşam Boyu Öğrenme kavramı, Yaşam boyu 

öğrenmenin kapsamı, Yaşam boyu öğrenimin ortaya çıkış nedenleri, Yaşam boyu öğrenme 

kavramının daha önce ortaya atılan eğitim kavramlarından farkı.  
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Bireyselleştirilmiş Öğretim (2-0-2): Bireysel ayrılıkların öneminin anlaşılması, uyum, 

uyumsuzluk, normal sapkın davranışların tespiti, tanımada kullanılacak çeşitli yöntem ve 

teknikler, aile terapisi, aile rehberliği, oyun terapisi. Eğitimcilerin yardımcı terapist olarak 

yetiştirilmesi. 

 

Seçmeli II Ders Grubu: 

 

Rehberlik (2-0-2): 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. 

 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı (2-0-2): Eğitimde kullanılan teknolojik araçlar, 

yazılımlar ile ilgili temel bilgiler, yazılımlar aracılığı dersler uygulama tasarımları. 

 

Eğitim Felsefesi (2-0-2): Eğitimin felsefi temelleri, program geliştirmenin felsefi temel 

başlığı altında incelenen eğitim felsefesi akımları: Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden 

Kurmacılık 

 

Türk Eğitim Tarihi (2-0-2): Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, 

Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar,  eğitimde batılılaşma 

hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk 

eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye 

Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve 

Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim 

alanındaki gelişmeler. 

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2): Türk eğitim sisteminin amaçları ve 

temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim 

kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim 

ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. 

 

Karakter ve Değerler Eğitimi (2-0-2): Değerler ve karakter eğitiminin amacı, 

gerekliliği, işlevi, ilkeleri ve değer türleri irdelenerek öğretmen adaylarında farkındalık 

yaratılması, dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara değinilerek değerler ve karakter eğitimi 

sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar. 

 

Özel Eğitim (2-0-2): Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği 

oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin 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. 

 

Bilgisayar Destekli Öğretim (2-0-2): Flash, dreamviewer, photoshop yazılımları ile 

eğitsel websitesi, eğitsel animasyon ve çoklu ortamda ders materyallerinin hazırlanması. 


