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tlkokullarda ögrencilere kazandırılacak. davranışlar, daima bir üst kurumdaki
ögrenmeler için önkoşul oluşturmaktadır. Her egitim kurumu, başarısız olan
ögrencller için bir alt kurumu suçlar. Üniversite liseyi,lise ortaokulu, ortaokul ilk-
okulu ve sonuçta en büyük sorumlu olarak ilkokul görülür. çünkü temel egitimin i.
kademesini oluşturan ilkokullar, çocugun ileriki egitiminde önemli bir görevi
üstlenmiştir. Oküma-yazma, matematikgibi konularda temel bilgileri çok iyi alım
ögrencilerin diger okullarda, başka etkenler olmadıgı takdirde pek zorlanmadtgı bir
gerçektir. ııeride gelişecek tüm olumlu davranışlarıntemeli bu kurumlardaatılır. Bu

. nedenle ilkokul egitiminin .nitelikli olması iyi yetişmiş nitelikli ögretmenlerle

mümkündür.

tlkokula başlayacak çocugu olan ana babalar, çocuklarını okullara kayıt
yaptırmadan önce ögretmen seçme yarışına girerler. Başarılı ve nitelikli bir
ögretmenin sınıfına çocugunu verebilmtrkiçin ricalar, aracılar ve hatta politikacılar
devreye sokuluroBuruk bir acıyla seyrettigimiz bu tablolar son günlerde ülkemizde'
çok yaygınlaşmıştır. Veli de kendi çapında haklıdır. çünkü ilkokul ögretmeninin,
çocugun tüm gelişiminde ve gelecegini etkilemede ne denli önemli bir yeri
oldugununbilincindedirartık.

Egitimde niteligin artmasıkonusu, yıllardanberi üzerindedurulanve son yılların
en çok tartışılan konularından birisini oluşturmaktadır. Egitimde niteligin
geliştirilmesi, egitim programlarının niteligi ve ögretmen niteligi gibi, iki önemli
ögenin üzerinde durulması zorunlulugunubir kez daha gündeme getirmiştir. Bu iki
öge bir bütünün iki önemli parçalarını oluşturmaktadır. Egitim programlarını iyi
hazırlamadan, geliştirip degerlefidirmedenbu programlarıUY8ulayacakögretmenleri

(*) Çukurova ÜniverSitesi Egitim Fakültesi Hatay Egitim Yüksekokulu Ögretim Üyesi
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iyi yetiştirip nitelikli kılmadan nitelikli bir eAitimdenbahsedebilir miyiz? Nitelikli
bir eAitim ancak nitelikli bir öAretimlegerçekleşir. Nitelikli bir öAretimezbere veri-
len bilgilerle deAil, anlama ve anladıAınıuygulayabilme çalışmalarıyla mümkündür.
Bilginin üretilebilmesi, öArenciye bilgilerin hazır reçete gibi sunulmasından oluşan
ezberci bir anlayışla olası degildir. Ögrenci, ögrendiklerini kendine mal edebiliyor,
soruyor, araştırıyor, sentez edebiliyor ve uygulayabiliyorsa, burada verilenegitim
yaratıcıdır ve niteliklidir. Ögretim hizmetinin niteligi, büyük ölçÜde ögretmenin
sınıf içindeki rollerini tam olarak gerÇekleştirmesinebaglıdır (Özçelik, 1987)

Egitim kalitesini yükseltmek yolu ile yetiştirmeyi amaçladıgımız insanın; sahip
oldugu bilgileri sadece zihinsel degil, davranış ve tutum düzeyinde de yansıtabilen
üretken bir insan olması da bekhinir (Kulaksızogıu, 1991). Ancak bu şekilde
yetiştirebilecegimiz bireyler, toplumunkendisindenbekledigi rol ve davranışları ser'-
giliyebilirler. Bilmek kadar, iyi uygulayabilmenin de önem taşıdıgı bir çagda
yaşıyoruz. Günümüz ögretmeni,bu'becerileri kazan4ırabilecek nitelikte yetiştirilmek
durumundadır.Ögretmenlik mesleginin gerektirdigirol ve davranışlarınkazanılması
yalnızca ögretmenlik formasyonuveren derslerle mümkündegildir. Kuşkusuz ki bu-
rada uygulama çalışmalarınınbüyük yeri ve önemi vardır. Bu dersler, gerekli bilgileri
kazandırırken, ögretim uygulamaları ise adaylara bilgilerini pratige dökme ortamını
hazırlayacaktır. Çünkü uygulama süreci; her ögretmen adayının kuramsal bilgilerle
uygulama çalışmaları arasındakiilişkiyi anlamasındaönemli bir işleve sahiptir(Wal-
lece, 1986).

Ögretmen olarak yetişecek ögrencilerinö~nim.süresince edindikleribilgi ve be-
ceriyi, meslek alanında güvenle ve bilerek kullanabilmeleri son derece önemlidir.
Bunun koşulu da yeterli deneyimi kazandıracak bilinçli bir uygulama ve staj
çalışmalarıdır. '

,

Bir alanı veya konuyu çok iyi bilmek onu iyi ögretebilmek anlamına gelmez.
Bilmek ayn, ögretebilmek ise apayn konulardır. Ögretebilmek için herşeyden önce
kime, ne, nasıl; ne zaman ve neredeö~tilecektir sorulanna iyi yanıt verebilmek ge-
rekir. Ancak bu soruları ezbere olarak iyi yanıtlamak da ögretmenlik için yeterli
degildir. Meslege atılmadanögretmenli~uygulama ve stajının iyi yapılması, bol bol
deneyim kazanılması gerekir. Bilgilerini uygulamaya dökebilecegi Yjterli zam~ı ve
ortamı bulamadan ögretmen olan gençlerin n'ıesl~k yaşamına ıyi. hazırlandıgı
söylenemez. Ögretmenlik meslegini seçen kişilerin bu meslekte başarılı olmaları
geniş ölçüde uygulamaya dönükbiçimde yetişmelerinebaglıdır.

Ögretmenlik uygulamaları birbirini iıleyeo ve aşamalar halİtnfuyürütülen etİdn-
likleri içermektedir. Bu süreçte; ögretmen a<Iaylarınagiderek artan bir sorumluluk
yüklenerek, mesleki yeterlikleri kazanması ve kazanılan davranışların niteliginin
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yükseltilmesi am~çlanır (Alkan, 1987). Gözlem; bu etkinliklerin ilk ve önemli bir
kısmını oluşturur. Bu nedenle, aday ögretmenlere meslek yaşamlarında sürekliyüz

yüze bulunacagı egitim ortamlarının tanıtılması ve bu ortamı oluşturan ögeleri
sürekli gözleme olanagı saglanmalıdır. Dört yıllık Egitim Yüksekokulları program-
larına bu am;ıçla konuldugunutahminettigimiz ve yalnız 5. yarıyılda yer alan hafta:
da 3 saatlik gözlem çalışmaları yeterli de,gildir.Ögretmendenveliye, yöneticiden hiz-

\

metıiye uzanan insangücü ögelerinin iyi tariınmasıgerekir. Bir ögretmenin bir dersi
nasıl planladıgını; sınıfı nasıl yönettigini, çevreyi nasıl ayarladıgını, kaynakıarinı
neye göre, nasıl seçtigini, bütün bunları ilkokul programının gereklerine göre nasıl
düzenledigini, adayın çok iyi izlemesi gerekmektedir.çünkü bunlarileride kendisinin
iyi bir egitim felsefesi geliştirmesine neden olacaktır. Yine bir okul müdürününoku-
lun amaçlarını gerçekleştirmedenasiIbir iletişim içinde oldugununadaylar tarafından
gözlenmesinde yarar vardır. Okul müdürü, ögretmenlerini örgütün amaçlarını
gerçekleştirmede güdüleyen kişidir. Okullarda bulunan araçgereçleri, laboratuvar,
kütüphane, oyun alanlarını tanımak, bu egitim ortamınınönemli bir ögeı;inin
işlevlerini bilmek kadar önemlidir. Çünkü egitim yalnız sınıflarda yapılmamaktadır.
Egitime yardJmcı olan bu alanlarınbilinmesi bu ortamlardaögrencilerin gözlenmesi,
aday'ögretmenler için son derece gere~idir. Çeşitli sosyal etkinliklerin veegitse} kol
çalışmalarının izlenmesi, ögretmenin sınıf içi ve sınıf dışı rollerinin daha iyi
anlaşılmasını saglıyacaktır. Görülüyor ki çok azını sıralıyabildigimiz bu çalışmaların
yapılabilmesi gözlem çalışmalarına ayrılan bu sürede pek mümkün
görülememektedir.

.

Ögretmenlik uygulamalarının önemli bir etkinligi de, adayların sınıf ögretmeni

denetiminde dets vennesidir. Bu aşamıı.da aday, sınıf ögretmeni ve her ögretim ele-
manının denetiminde dersleri kendisi planlayacak, her türlü hazırhgını yaparak sınıfı

kendisi yönetecektir. Bunun için ögrencileri iyi tanıması, ögrenme ortamını kendisi-

nin hazırlamas!gereklidir. Kısaca tüm ögretim~üreçlerini kendi çabalarıyla

gerçekleştirecektir. Uygulama çalışmalarının son derece önemli bir aşaması olan ders. .
venne etkinlikleri adaylara kendi kendine karar verebilme, kendine güvenme konu-
sun<lıi yeterlik kazanmasını saglayacaktır. Bir dersin, iki dersin yönetimi derken

böylece bir sınıfı bir gün boyunca yönetebilme becerisini geliştirecektir. Ancak,

bütün bu yeterliliklerin geliştirilmesi haftada 4 saat olarak (yarım gün) yapılan uygu-
lama çalışmaları ilesaglanamaz. Hacıoglunun bir araştırmasına göre "Ögretmen
adaylarının % 70'j ögrenme ortamı düzenlernede kendilerini yeterli bulurken,

ögrencilerine ögrenme yaşantıları kazandınna~ ancak % 58'i başarılı olabildiklerini

düşünmektedir" (Hacıogıu, 1990). Şu halde ögretmen adaylarına yeterince bireysel ve
. mesleki yeterlilik kazandırılamamaktadır.

293

------



Egitim Ortamı; ögretme-ögrenmeetkinliklerininmeydana geldigi egitsel iletişim
ve etkileşirnin gerçekleştigi çevredir (Alkan, 1979). O halde egitim etkinliklerini do-
laylı ve dolaysız yoldan etkileyen her konu çevreyi oluşturmaktadır.Derslikler, labo.
ratuvarlar, araç-gereç, ögtetmen, yönetici, ögrenci, veli,. kütüphaneler v.b. her türlü
öge, egitimle ilgili teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürüln:ıesinde son derece
önemlidir.Aday ögretmenlerin,bu egitim ortamlarındanyeteri kadar yararlanabilme-
leri etkili bir gözlem, verimli bir staj ve uygulama çalışmaları ile gerçekleşebilir.
Dört yıııik Egitim Yüksekokullarında yer alan gözlem, uygulama ve staj
çalışmalarımn yıllara göre dagılımını ve süreleriniinceleyelirn:

EGtTtM YÜKSEKOKULLARıNDA
GÖZLEM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Egitim Yüksekokullarının ögrenim süresi dört yıl~ çıkarıldıktan sonra,
ögretmenlik uygulamaları, programda son iki yıla yayılmış durumdadır. Egitim
Y üksekokullarında uygulama çalışmalan ÜÇüncüsınıf beşinci yarıyılda; haftada üç
saat ilkokullarda. gözlem, altıncı yarıyılda haftada dÖrt saat,uygulama çalışmaları,
dördüncÜsınıf yedinci yarıyılda haftada dört ~t staj çalışmaları, sekizinci yarıyılda
ise haftada üç saat uygulama semineriadı altındayapılmaktadır.

Yukarıda da degindigimiz gibi bir meslegin gerektirdigi teorik bilgiler ne kadar
iyi verilirse verilsin, o meslegin gerektirdigiçalışmalar uygulamaya dökülemezse ve
ögrenci bu alanda yeterli beceriye kavuştıırulamazsa,o meslegi icra edecek,kişilerin
yeterli ve nitelikli oldugu elbetteki söylenemez. Bu amaçla, hangi meslek olursa
olsun, gerekli olan bilgiler ve beceriler teorik ve pratik arasında bir köprü
oluşturacak ve birbirinitamamlayacaknitelikte verilmelidir.

Bir doktorun,mühendisinveya muhasebeceniniyi yetişmesi bilgisini uygulamaya
dökebilmesiyle orantılıdır. Nasıl ki topragı, tohumutanımadaniyi bir ziraatçı, hasta-
haneyi tanımadan,hastalarlakarşılaşıptanıkoyacak yeterlige ulaşmadandoktoroluna-
mazsa, okulu, sı,nıfortamını,ögrencileri tanımadanda iyi bir ögretmenolunamaz. Bil-
gilerini uygulamaya dökebilecegi yeterli ortam ve zamanı bulamadan ögretmen olan
gençlerin meslek hayatındane kadar zorluk çektigi bilineıı b!ı"gerçektir. Ögretmenlik
meslegi; çok daha yeterli yetiştirecegimiz. teorik bilgilerini pratige dökebilecegi or-
tamları hazırlayacagımız gençlerimizle işlevsellik kazanacaktır. Haftada üç veya dört
saat uygulamaya giden ögrenciler için bu süre, meslegi iyi kavramalan ve bilgilerini
uygulamayakoyabilmeleriaçısındansondereceyetersizdir.

Dört yıllık programa gö~e uygulama yaptırdıgımız ögreQcilerde uygulama
çalışmaları ile ilgili gözlemledigimiz sorunlaraşagıda sıralanmıştır.
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i. Gözlel~lIe İlgili Sorunlar :

i -İlkokullarda sabahcı ve öglenci grup olmak üzere günde toplam LO saat ders
yapılmaktadır. Ögrencilerinıiz, üçüncü sınıf beşinci yarıyılda üç saat gözlem yapmak

durumundadır. Bu süre saglıklı bir gözlem için yeterli degildir. İlkokulun i. devre (1,
2, 3) ve II. devre (4 ve 5.) sınıflarında, ögretmen ögrenci ilişkilerinin, ögretmen
planlarının, (yıllık, ünite, günlük, gezi-gözlem ve deney) ders araç ve gereçlerinin,

ögretim ilke ve yöntemlerinin, i. sınıflarda ilkokuma-yazma çalışmalarının, egitsel

kol etkinliklerinin gözlenmesi gerekir. Bu durum her haftanın aynı günü yapılan üç

saatlik gözlem çalışmaları için son derece yetersizdir. Ögretmen adayı her haftanın
aynı günü yaptıgı gözh~m çalışmaları ile yalnız o günkü etkinlikleri

gözleyebilmektedir. Oysa bu gözlem çalışm~arı altıncı ve yedinci yarıyılda yer alaıı

uygulama ve staj çalışmalarına zemin oluşturması açısından önemlidir.
.

.
II. Uygulama Çalışmalara ile ılgili Sorunlar.:

1 - Haftada dört saat olarak yaptırılan uygulama çalışmaları yarım günle sınırlıdır.
Ögrenci, toplam 20 saat olan diger derslerini izlemek ve gerekli çalışmaları yapmak

için okuldadır. Bu süre içinde ögrenci uygulama çalışmalarına ruhen adapte olarna-

maktadır.

2 - Ögrenci haftanın yarım günü, ilkokulun hangi sımfında uygıilama yapıyorsa,

işleyecegi derslerle ilgili konuları o sımfın ögretmeninden bir hafta önce alma duru-

mundadır. .Sınıf ögretmenleri bir hafta sonrası için işlenecek konuyu belirleyip aday

ögretmene vermekte bir hayli güçlük çekmektedir. Aynı sıkıntıyı aday ögretmenler

de duymaktadır. çünkü; sınıf ögretmeni aday ögretmenin hazırladıgı ve planını
yaptlgı konuya, uygulamanın yapılacagı gün ya gelememiş ya da o konuyu işlemiş

durumunda olabilmektedir. Sınıftaki ögrenc~erin işle~ec(jc kqnuyu ögrenebilme du-

runiu, konun~n özelligine göre degişebilir. Bunun zamanını önceden ayarlayabilmek

zordur. Amaç konulann veri~mesi degil, iyi ögrenilip davranışa dönüşmesini
saglamaktır. Bu durumda ~day ögretı:nen hazırladıgı konu degn bir önceki veya bir

sonraki -konuyla karşılaştlgında konuya hazırlıgı oImadıgı için bocalamakta, başarılı

olamamakta ve sınıf ta zorlanmaktadır. Uygulama çalışmaları, 1:10 durumlarla
karşılaşan adaylar ve sınıf ögretmenleri için sıkıntı yaratmaktadır. Ögretmen aday-
larının haftada 4 saat yerine, uygulama okulunda üç gün (sabah veya öglen) üst üste

\

bulunmal.arı,uygulama çalışmalarının daha verimli olması açısından yararlı olacak
hem de uygulama çalışmaları ~ırasındabelirtilen sıkıntılar asgariye indirilmiş bulu-
nacaktır.

3 - Uygulama çalışmalarında görevli bulunan ögretim elemanlarının, aday
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öıretmenlere gerekli danışmanlıgı yapabilmesi için, bu ögrencileri ders anlattıkları
sınıfta izlemesi, planlarını incelemesi gerekir. Haftada dört saat olan uygulama

çalışmalarında adaylarn rehberlik yapabilmek, eksikliklerini belirtebilrnek son derece

güç olmaktadır. Amaç, daha yeterli ögretmenler yetiştirmek olduguna göre ögretmen

adaylarının ilkokullarda daha denetimli ve saglıklı izlenmesi söz konus~ olmalıdır;

Adayların, ilkokulun birinci ve ikinci devre sınıflarında ders anlatmaları daha iyi

yetişmeleri açısından da gere~dir. Bir sınıf ta !>aşansız olan adaya başarısızlıklarının

nedenlerini açıklamak daha iyi plan yapmalarını saglamak için ona bir kaç kere fırsat

verilmelidir. Oysa, ögretim elemanı her hafta en faz~a dört adayin dersine girebilrnek-

tedir. Bu durumda bir dönem boyunca 14 hafta devam eden uygulama çalışm3larında

her adayancak bir kere dinlenebilmektedir. Ondört haftalık egitim ögretim süresinde

14 iş günü, haftada 4 saat (toplam 56 saat) olarak yapılan bu çalışmalar, iki haftanın

vize sıi1av4u'ı yapılması nedeniyle 12 haftaya düşmekte, bazen de bu günlerin resmi

tatillererastlaması nedeniyle 10 haftaya inebilmektedir ~u durumda dersirie girip hiç

izlenemiyen ögretmen adayları bulunmaktadır. Dersi izlenen adaylardan bazılarıda

"Nasılolsa benim bir k~re dersime girildi" düşüncenin, verdigi rahatlıkla baştan

~vma tiir çalışma içerisine girebilrnektedir.

4 -Yukarıda belirtilen nedenlerden çok daha önemli 01an bir konu da dört yıllık.
Egitim Y~kokulları programındabazı derslerinuygulama çalışmaları devam eder-
ken veri~mesidir.Örnegin; Okuma Yazma Ögretimi ilkokullar için Fen ve Tabiat
'Bilgisi, Matematik Ögretimi, Resim-İş, Yazı Ögretimi, Müzik Ögretimi gibi ders-
ler, 5. yarıyılda gözlem çalışmaları devam ederken okutulmaktadır.Yine 6. yarıyılda
okullarda uygulama çalışmaları devam ederken ise Türkçe Ögretimi, ııkokullar için
Sosyal Bilgiler, Ölçme Degerlendirme, Beden Egitimi Oyun Ögretimi dersleri veril-
mektedir. 7. yarıyılda staj çalışmaları yapılmakta, aynı yarıyılda Fen ve Tabiat Bilgi-
si Ögretimi, Hayat ve Sosyal Bilgiler ögretimi dersleriokutulmaktadır.Yukarıda be-
lirtilen bu derslerin özellikle gözlem ve uygulama çalışmaları yapılmadan önce
verilmesi gerekir.

İlkokullarda ifade beceri dersleri (Türkçe, Matematik, Müzik, Resim ve ~ed'en
Egitimi) ile merkez derslerinip (ilkokul i. devre için Hayat Bilgisi, ikinci devre için
ise Fen ve Tabiat Bilgisi" Sosyal Bilgiler) içeriklerinin ve bu derslerin ilkokul
ögrencilerine nasıl verileceginiA 'ilke ve yöntemlerini bilmeden bunun için gerekli
temel bilgileri almadan ögreilci neyin uygulamasını yapacaktır. Sadece haftada üç
saat olarak verilen "GENEL OORETİM YÖNTEMLERİ" dersini okumas~uygulama
çalışmaları için yeterli 'midir? Kaldı ki 4. yarıyılda haftada üç saat olarak verilen bu
dersin çokyüklü olan içeriginin de bu süre,içindeverilmesi pek mümkündegildir.
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SONUÇ VE ÖN~RıLER

Yukarıda deginilen nedenlerdend~layı, uygulama çalışmalarınınbir yarıyılda top-
lanması daha vefimli bir uygulama yaptlabilmesi açısından önemlidir. Çünkü
ögrenci böylece uygu~ma için gerekli birçok dersi uygulamaya çıkmadan önce almış
olacaktır. Aynca haftada 4 saat yapilan uygulama çalışmalannda meY<lMagelen ko-
pukluklar da ortadankalkacak, ögrenci bem bilgi yönündenhem de ruben çalışmalara
hazı~lıklıolacaktır. Uygulama çalışmalarının7. yarıyılda toplanmasıkanımca isabet-
li bir kararolacaktır. Ögretmen adayları uygulamayabaşlamadanöncemesleki açıdan
gerekli olan dersleri öncedenalmış olacak, hem de ilkokullarınaçıldıgı andan itibaren
ilkokul birinci devrede özellikle i. sınıfta ilkokuma yazma çalışmalarını gözleme
olanagma sahip olacaktır.

1lkokuma-yazmaçalışmaları ilkokuluni. devresindekazandınıması hedeflenen en
önemli davranışları oluşturmaktadır. Bu davranışların kazandınlması için gerekli
egitim ortamlarının nasıl yaratıldıgını ve ne gibi etkinliklerin yer aldıgını gözlernek
ve bu etkinliklere bizzat katılmak, adayın kazanacagı bilgi ve beceriler açısından çok
önemlidir.

7. yarıyılda yer alan Fen ve Tabiat Bilgisi Ögretimi dersi, 5. yarıyılda ki ilkokul-
lar için Fen ve Tabiat Bilgisi dersiyle birleştirilerek 5. yarıyılmi İLKOKULLAR
IÇIN FEN VE TABlA T BİLGISI VE ÖÖRETlM1 adında 4 kredilik bir ders olarak
verilebilir. Yine 7. yarıyılda yer alan I:Iayatve Sosyal Bilgiler Ögretimi dersi birbi-
rinden aynlarak sosyal bilgiler dersi, 6. yarıyılda okutulanilkokullar için Sosyal Bil-
giler dersiyle birleştirilerek, aynı yarıyılda ilkokullar için SOSYALBILGILER VE
ÖÖRETIM1 adı altında toplımabilir. Hayat Bilgisi dersi ise yine 6. yarıyılda Hayat
Bilgisi Ögretimi adı altında verilebilir.

Yukarıda deginilen bu dersler, ögretimleriyle birlik~ verilirse daha yararlı ola-
caktır. Çünkü, ögrenciler ilkokul ikinci devrede (4. ve 5. sınıflarda) ok~tulanmerkez
dersleri olan bu derslerde hangi ünitelerinyer aldıgını ögrenecek ve bu derslerin nasıl
verilmesi gerektigini yani ögretimlerihakkındagerekli ilke ve yöntemleri kazanacak-
lardır.

Yine 7. yarıyılda yer alan Egitim Teknolojisi ve Halk Egitimi dersleri 5. ve 6.
yarıyıUarda verilebilir. Böylece 7. yarıyılda Bilgisayar kullanımı, Rehberlik ve Ruh
Saglıgı, Yan Alan ve Çevre sorunları dersleri oln:ıaküzere toplam 12 kredilik d~rsi
haftanın 2 gününde alıp, geri kalan 3 günde ise g~zlem ve uygulama çalışmalannda
bulunabilir. Bu degişikliklerin yer aldıgı programtnödeli aşagıda yanydlaragöre ve-o
rilmiştir.
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I. SINIF I. YARIYIL

Dersin Adı Kredi S.

Türk Dili 3+0

Genel Tarih 2+0

Genel Coırafya 2+0

Y urttaşlık Bilgisi 2+0.

Temel Matematik 2+0
,

Eğitime Giriş 3+0

.Psikolojiye Giriş 2+0

Sosyolojiye Giriş 2+0

Felsefeye Giriş 2+0

Yabancı Dil (İn. Al. Fr.) 2+0

Atatürk İlk.ve İok. Tar. 2+0

IDPLAM 24

II. SINIF IV. Y A.RIYIL

Dersin Adı Kredi S. Dersin Adı Kredi S.

Türk Edebiyatı 2+0 Türk Edebiyatı 2+0

Türk Tarihi 2+1I Genel Biyoloji 3+1

Ülkeler Coğrafyası 2+0 İlkokullar' İçin Matematik 3
Temel ~mya 3+1 Oirenme Psikolojisi 3
Gelişim Psikolojisi '3 Araştırma Teknikleri 2

Resim-iş 2 Genel Öğretim' Yöntemleri 3

Müzik 2 Resim-iş Yazı 2

Beden Eğitimi ve Oyun 2 Müzik 2

İstatistik 2 , Beden Eğitimive Oyun 2
Yabancı dil 2 Yabancı Dil (İng. Al. Fr.) 2

Atatürk İlk. ve İok. Tar. 2

Tarım 2 İş Teknik 2

TOPLAM 23 10PLAM 25
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II. SINIF III. YARIYIL

I. SINIF II. YARIYIL

Dersin Adı

Türk Dili

Türk Tarihi

Türkiye Coğrafyası

Tem,el Matematik

Temel Fizik .

Eğitim Felsefesi

Eğitim' Sosyolojisi

Atatürk İlk. ve İnk. Tar.

Kredi S.

3+0

2+0

2+0

2+0

3+1

2+0

2+0

2+0

Resim-iş. Müzik veya Beden Eğitimi

Ev EkQnomisi 2+0

2310PLAM

----



III. SINIF V. YARIYIL III. SINIF VI. YARIYIL

Dersin Adı Kredi S. Dersin Adı Kredi S.

Okuma Yazma Öğetimi 2 Türkçe Ölretimi 2

lIkokullar için Fen ve Tabiat tlkokullar tçin Sosyal Bilgiler

Bilgisi Ölretimi 4 Ölret. Ölçme De#erlendirme 3

Matematik Ölretimi 2 Din Kültürü ve Ahlak BiL. 2

Elitim Teknolojisi 2 Türk E#itim Sistemi 2

Müzik Öıretimi 2 Beden Eıitiin ve Oyun Öğe. 2

Saılık Bilgisi ve tlk Yardım 2 Yan Alim 4

Resim-t§Yazı Öıretimi 2

YanAlan 4 Yabancı Dil (tng. Al. Fr.) 2

Atatürk tlk. ve Ink. Tarihi 2 Halk Eıitimi 2

Yabancı Dil (tng. AL. Fr.) 2
. Egitim Teknolojisi 2

Egitim Sorunları 2 tlkokularda Uygulama 4

tlkokullarda Gözlem 3 7. Yarıyılda Yapılacak

7. Yarıyılda yapılacak

TOPLAM 24 'IDPLAM 23

ıv. SINIF VII. YARIYIL ıv. SINIF VIII. YARIYIL

Dersin Adı Kredi S. Dersin Adı Kredi S.

Rehberlik ve Ruh Salhgı 3 tlkokul Programı ve Geli§. 3

Bilgisayar Kullan. Ve Öıret. 2. Okul Yönetimi ve Denetimi 3

YanAlan 5 özel Eıitime Giri§ 2

Bilgisayar Kull. ve Ölret. 2

Yabancı Dil (tng. Al. Fr.) 2 Çocuk Edebiyatı 2

Türk Kültürü 2

Yan Alan 5

Çevre Sorunları 2 Uygulama Semineri 3

lIkokullarda Gözlem ve 12 Atatürk tlk. ve Ink. Tarihi 2

Uygulama BtRLEŞTtRtLMtŞ SINlFLARDA

OORET1M

10PLAM 24 'IDPLAM 24
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