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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

I. YARIYIL 
  Ders Türü Ders Kodu Ders Adı T U AKTS 

1. Zorunlu ÇGP101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I 3 0 5 

Fiziksel Gelişim. Fiziksel Gelişimi Takip Etme. Fiziksel gelişimi Değerlendirme. Psikomotor Gelişim. Psikomotor Gelişimi 
Takip Etme. Psikomotor Gelişimi Değerlendirme. Bilişsel Gelişim. Bilişsel Gelişimi Takip Etme. Bilişsel Gelişimi 
Değerlendirme. Dil Gelişimi. Dil Gelişimini Takip Etme. Dil Gelişimini Değerlendirme. 

2. Zorunlu ÇGP103 ÖZEL EĞİTİM-I 3 0 5 

Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar. Engele neden olan faktörler. Zihinsel engelliler tanım sınıflandırma nedenler eğitim 
yaklaşımları. Öğrenme güçlüğü gözlenenler tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Duygu ve davranış bozukluğu 
olanlar tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Sözel dil ve konuşma sorunları tanım sınıflandırma nedenler 
eğitim yaklaşımları. İşitme engelliler tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Görme engelliler tanım sınıflandırma 
nedenler eğitim yaklaşımları. Bedensel yetersizliği olanlar tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Üstün zekâlılar 
ve üstün yetenekliler tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar 
tanım sınıflandırma nedenler eğitim yaklaşımları. Dünyada özel eğitim özel eğitim yaklaşımları ve uygulamaları. Türkiye de 
özel eğitim özel eğitim yaklaşımları ve uygulamaları. 

3. Zorunlu ÇGP105 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATERYAL GELİŞTİRME 2 2 4 

Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar. Öğretim ortamları ve materyal tasarımı. Öğretimde yararlanılan araç-gereçler 
ve etkili kullanımı. Eğitsel materyallerin erken çocukluk dönemi gelişimine katkıları (fiziksel, zihinseli dil, sosyal, duygusal). 
Erken çocukluk eğitiminde materyal geliştirme süreci ve ilkeleri. Özel eğitimde materyal geliştirme. Eğitici oyuncak nasıl 
tasarlanır? Erken çocukluk döneminde gelişim alanlarına göre tasarlanacak kavrama uygun eğitim materyalinin 
belirlenmesi. Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı. Erken çocukluk 
dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı. 

4. Zorunlu ÇGP107 ÇOCUK BESLENMESİ 2 0 2 

Beslenme ile ilgili temel kavramlar. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi. Çocuklarda beslenme alışkanlıkları. Çocuklarda 
beslenme sorunları. Besin hazırlama, pişirme, saklama ve sunumu. Beslenme zamanlarını planlama. Beslenme ile ilgili özel 
durumları olan çocuklar. Çocuklara yönelik menü hazırlama. Gelişim dönemlerine göre beslenme. Beslenme etkinliği 
uygulama. 

5. Zorunlu ÇGP109 ÇOCUK VE OYUN 2 0 2 

Oyunun tanımı ve temel özellikleri. Klasik oyun kuramları. Çağdaş oyun kuramları. Oyunun çocuk gelişimi açısından önemi 
ve oyun evreleri. Oyun çeşitleri ve yöresel oyunların derlenmesi. Oyun dağarcığının geliştirilmesi. Oyun dağarcığının 
geliştirilmesi. Oyun etkinliği planı hazırlanması. Oyun etkinliği uygulanması. Özel eğitimde oyun etkinliği planı hazırlanması. 

6. Zorunlu ÇGP111 ÇOCUKLA İLETİŞİM 2 0 2 

İletişim. Çocuklarla etkili iletişim teknikleri. Aile çocuk arasındaki etkili iletişim. Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri. İş 
hayatında iletişim. Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama. 

7. Zorunlu ÇGP113 KİŞİSEL GELİŞİM 2 0 2 

İş ortamında iletişim. Kişiler arası iletişim ilkeleri. Davranış kalıpları. Mesleki yeterlilikler. Gelişim ve öğrenme. 

8. Zorunlu ÇGP115 DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 2 

Değerler eğitimi, tanımı, önemi ve amacı. Değerler eğitiminde farklı yaklaşımlar. Ahlaki Değerler Eğitimi. Ahlaki Değerler 
Eğitimi. Toplumsal Değerler Eğitimi. Bireysel Değerler Eğitimi. Toplumsal bağlamda değerler eğitimi. Değerler eğitiminde 
ahlak ve karakter eğitiminin yeri. Eğitim programlarında karakter eğitimi stratejileri. Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. 
Okul öncesi eğitim programının değerler açısından uluslararası örneklerle karşılaştırılması. Okul öncesi dönemde değerler 
eğitiminde öğretmen ve okulun rolü. Okul öncesi dönemde değerler eğitiminde ailenin rolü. Okul öncesi dönem değerler 
eğitimi uygulamaları. 
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9. Zorunlu AİİT101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-I 2 0 2 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. Yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı. I ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları. Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. Wilson İlkeleri/Prensipleri. Paris Konferansı. M.Kemal'in 
Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum. Amasya Genelgesi. Ulusal Kongreler. Mebusan 
Meclisi'nin Açılışı. TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. Düzenli Ordunun Kuruluşu. Birinci İnönü, 
Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar. Saltanatın 
Kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı. 

10. Zorunlu TDE101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 

Dil ve kültür. Dünya dilleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin tarihî dönemleri. Türk dilinin bugünkü 
durumu ve yayılma alanları. Türkiye Türkçesinin sadeleşme evreleri. Ses bilgisi. Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Yapı 
bilgisi. Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri. Kompozisyon. Kompozisyonda anlatım. 

11. Zorunlu YDİ101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I 2 0 2 

Greeting people. Countries / nationalities / numbers. Singular / plural nouns. There is / there are – articles (a, an, the). 
What time is it? And prepositions. Have got / has got. Possessives – whose. Colors – clothes. Present simple. Adverbs of 
frequency. Likes / dislikes and prepositions of time. Countable and uncountable nouns. A / an / any / some. Expressing 
quantity. 

II. YARIYIL 
  Ders Türü Ders Kodu Ders Adı T U AKTS 

12. Zorunlu ÇGP102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II 3 0 5 

Sosyal gelişim. Erikson’a göre psiko-sosyal gelişim dönemleri. Sosyal gelişimi takip etmek. Duygusal gelişim. Duygusal 
gelişimi takip etmek. Duygusal gelişimi değerlendirme. Ahlak gelişimi. Ahlak gelişimini takip etmek. Cinsel gelişim. Cinsel 
gelişimi takip etmek. 

13. Zorunlu ÇGP104 ÖZEL EĞİTİM-II 3 0 5 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı. Bireyselleştirilmiş aile eğitimi programı. Öğretimsel düzenlemeler ve öğretim teknikleri. 
Sosyal ve duygusal gelişimi destekleme. Fiziksel gelişimi destekleme. Öz bakım becerilerini destekleme. Dil gelişimini 
destekleme. Bilişsel gelişimi destekleme. Özel eğitim gerektiren çocuklar için müzik, dans, görsel sanatlar, yaratıcı drama, 
beden eğitimi ve spor eğitimi. Erken çocukluk özel eğitimde çağdaş gelişmeler. 

14. Zorunlu ÇGP106 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 5 

Sağlıklı çocuğu tanımak. İlk yardımın önemi. Çocuğun sağlığını koruyucu genel tedbirler. Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi 
tedbirler. Hasta çocuğun özelliklerini tanıma. 0-6 yaş çocuklarında sık görülen hastalıklar. 6-12 yaş çocuklarında sık görülen 
hastalıklar. Aşılar ve serumlar. Çocuklarda sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği. 

15. Zorunlu ÇGP108 ÇOCUK VE MÜZİK 2 0 3 

Müziğin tanımı ve temel müzik kavramları. Okul öncesi dönemde müziğin önemi. Okul öncesi dönemde müzik etkinliğinin 
çocuğun gelişimine katkıları. Müzik araçları, müzik araçlarının özellikleri ve müzik etkinlikleri hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken hususlar. Müzik etkinliğinin uygulama aşamaları ve müzik etkinlikleri uygulamada dikkat edilmesi gereken 
hususlar. Müzik etkinliğine uygun ortamın özellikleri ve müzik etkinliklerinde öğretmenin rolü. Okul öncesinde ORFF tekniği 
ve önemi. ORFF çalgıları. ORFF çalışmaları hazırlamanın aşamaları. ORFF çalışmalarını uygulama aşamaları ve ORFF 
çalışmalarını uygulamada dikkat etmesi gereken hususlar. Ritim çalışmaları. ORFF tekniğinde ritim, beden, hareket ve 
drama kullanımı. 

16. Zorunlu ÇGP110 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 3 

Sosyal etkinlikler yönetmeliği, iyi bir vatandaşın özellikleri ve sosyal katılım becerisinin önemi. Hizmet faaliyetleri yapılırken 
dikkat edilmesi gereken noktalar. Hizmet faaliyet alanları ve yapılan uygulama örnekleri. Bireysel ve ekip çalışmasına 
yönelik uygulanacak projenin belirlenmesi. Hazırlanan hizmet faaliyetini uygulanacağı kurum ve kişilerin belirlenmesi. 
Hizmet faaliyeti kapsamında yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi. Hizmet faaliyetlerinin tanıtılması. Hizmet 
faaliyetlerinin uygulanması. Hizmet faaliyetlerinin sunumu ve değerlendirilmesi. 

17. Zorunlu ÇGP112 MESLEK ETİĞİ 2 0 3 

Etik ve Ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemleri incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. 
Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarının incelenmesi. Sosyal 
sorumluluk kavramını incelemek. 
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18. Zorunlu AİİT102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-II 2 0 2 

Siyasi alanda yapılan devrim hareketleri, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuksal alanda 
yapılan devrimler. Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ve bu doğrultuda yapılan devrimler. Ekonomik, eğitim ve kültür 
alanında yapılan yenilikler, 1923-1938 döneminde Türk dış politikası. Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin 
ilkeleri: (halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, devrimcilik (inkılâpçılık), devletçilik, milliyetçilik). Bütünleyici/birleştirici ilkeler. 
Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu. Atatürk döneminde Türk Dış politikası ve hedefleri. 27 Mayıs 1960'tan 12 
Eylül 1980'e Türkiye’de İç siyasi gelişmeler. 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye’de iç siyaset Gelişmeleri. 1960'dan 
günümüze Türkiye’nin dış politikası. Türkiye'nin Jeopolitik ve jeostratejik konumu. Genel olarak; Atatürk devrimleri, 
Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikası. 

19. Zorunlu TDE102 TÜRK DİLİ-II 2 0 2 
İletişim ve dil/ anlam bakımından sözcükler. Sözcükte anlam bakımından sözcükler. Cümle bilgisi. Cümlede anlambilim. 
Paragraf bilgileri. Anlatım biçimleri. Anlatımda buluş ve yaratma. Araştırmaya yönelik okuma ve yazmalarda kaynaklardan 
yararlanma. Duygu ağırlıklı yazı türleri. Olay ağırlıklı yazı türleri. Düşünce- fikir yazıları. Sözlü anlatım türleri. Görüşmeye 
dayalı anlatım türleri. Doğru ve etkili anlatım. 

20. Zorunlu YDİ102 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II 2 0 2 

Can / cannot. Must / have to / should. Object pronoun / imperative. Present progressive. Present simple vs. Progressive. 
The weather – descriptions. Past simple. Past simple – exercises. Past simple – questions. Comparative adjectives. Plans for 
the future. Plans for the future-exercises. Predictions. First conditional. 

III. YARIYIL 
  Ders Türü Ders Kodu Ders Adı T U AKTS 

21. Zorunlu ÇGP201 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 5 6 

Özel eğitimde program tanımı önemi programın dayandığı temel ilkeler. Bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) tanımı 
ve işlevleri ve özellikleri. BEP eğitim programı hazırlama aşamaları. BEP hazırlamada dikkat edilecek hususlar. Özel eğitimde 
grup eğitiminin tanımı, grup eğitimin amaçları, grup eğitiminin önemi, grup eğitimi için plan hazırlama. Özel eğimde aile 
katılımı. Özel eğitimde etkinlik planı hazırlama, amaçlar, süre, yöntem, teknik, materyal, öğrenme süreci, değerlendirme ve 
aile katılımı. Görme yetersizliği olan çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, davranış bozukluğu olan çocuklar, otistik çocuklar, 
Dehp olan çocuklar, zihinsel yetersizliği olan çocuklar ve işitme yetersizliği olan çocuklar için bireysel plan hazırlama. 

22. Zorunlu ÇGP203 AİLE EĞİTİMİ 3 0 5 

Aile ve toplum. Aile katılımı: dün, bugün ve gelecekteki eğilimler. Aile özellikleri, aile dinamikleri, tepkileri, aile 
gereksinimleri ve değerlendirilmesi. Aile eğitimi. Ailelerle iletişim, aile eğitimi yaklaşımları aile eğitimi programları. Aile 
eğitim modelleri. Okul merkezli programlar. Ev merkezli programlar. Aile eğitimi programları. Türkiye'de ve dünyada 
uygulanan aile eğitim programları. Aile eğitimi programı hazırlama. Ailelere yönelik aile eğitimi verme. Ailelere yönelik aile 
eğitimi verme. 

23. Zorunlu ÇGP205 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 3 0 5 

Kişilik ve benlik özellikleri. Güdüler ve duygular. Duyum ve algı. Savunma mekanizmaları. Çocuklarda kişilik ve benlik 
gelişimi. Çocukları tanıma teknikleri. Çocukları tanıma teknikleri. Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar. Çocukluk 
döneminde ruhsal sorunlar. Çocuklarda duygu ve davranım sorunları. Özel sorunları olan çocuklar. Sosyal becerilerinin 
geliştirilmesi. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. 

24. Zorunlu ÇGP207 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 2 0 2 
Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri kaynaştırma kavramı kaynaştırmanın yararları, kaynaştırmayı başarıya 
ulaştıran etmenler. Kaynaştırma desteği sağlama. Kaynaştırma desteğinin tarihçesi. Kaynaştırma desteği sağlamada kimler 
rol sahibidir? Kaynaştırma desteği sağlama modelleri. Okul öncesi eğitimde kaynaştırma ve eğitimin bireyselleştirilmesi. 
Dehp olan çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, üstün zekâlı çocuklar, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar, öğrenme 
güçlüğü olan çocuklar, otistik çocuklar, işitme yetersizliği olan çocuklar, ortopedik yetersizliği olan çocuklar, zihinsel 
yetersizliği olan ve davranış bozukluğu olan çocuklarda kaynaştırmanın yeri ve önemi, ortam materyal ve uygun etkinlik 
hazırlama. 

25. Zorunlu ÇGP209 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 2 0 2 

Gelişimin özellikleri. Gelişimi etkileyen faktörler. Öğrenmenin aşamaları. Öğrenme tipleri. Öğrenme kuramları. Çocuklarda 
öğretme süreçleri, öğretme süreçlerinin özellikleri. Çocuklarda öğretme süreçleri. Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri. 
Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak. 
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26. Zorunlu ÇGP211 ÇOCUK VE DRAMA 2 0 3 

Okul öncesi eğitimde drama. Çocuğun gelişimindeki yeri. Drama etkinliklerinde kullanılan eğitim materyalleri. Okul öncesi 
eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde değerlendirme. Hareket 
çalışmaları. Pandomim etkinliği. Rol oynama etkinliği. Doğaçlama etkinliği. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerini 
değerlendirme. 

27. Zorunlu ÇGP213 PROJE HAZIRLAMA 2 0 3 
Araştırmada temel kavramlar, ilke ve yaklaşımlar. Araştırma sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar. Araştırma konusu 
belirlerken uyulması gereken temel ilkeler. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili güncel konuların tespit edilmesi ve araştırma 
gruplarının belirlenmesi. Araştırmayla ilgili sunum hazırlarken dikkat edilecek hususlar. Sunum hazırlama yazılımları ve 
sunum hazırlama teknikleri. Araştırılan konunun sunumunda dikkat edilecek hususlar. Araştırılan güncel konuların 
sunulması ve tartışılması. 

  Seçmeli Dersler (III.Yarıyıl) 

28. Seçmeli ÇGP215 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 2 0 2 

Hedef davranış. Hedef davranışın ölçümü ve kaydı. Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması. Uygun olmayan 
davranışların sistematik olarak azaltma. Davranış kaydı teknikleri. Davranış sağaltımı planlama. Değiştirilen davranışta 
kalıcılık. Değiştirilen davranışın genellenmesi. 

29. Seçmeli ÇGP217 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 

Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, genel araştırma türleri. Araştırma problemi, araştırma etiği, alan yazın taraması. 
Değişkenler ve hipotez, örnekleme yöntemleri. Veri toplama araçları. Veri toplama araçları–güvenirlik. Veri toplama 
araçları–geçerlik. Veri analizi (tanımlayıcı istatistikler). Veri analizi. Nicel araştırmalar (deneysel desenler, tek denekli 
araştırma, korelasyonel araştırma. Nicel araştırmalar (tarama araştırması, nedensel karşılaştırma araştırrnası). Nitel 
araştırmalar. Rapor yazma. 

30. Seçmeli ÇGP219 İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 2 

Yönetim tanımı ve fonksiyonları. Planlama. Örgütleme. Yürütme. Koordinasyon. Denetim. İşletme fonksiyonları. Üretim. 
Pazarlama. İnsan kaynakları. Finans. Araştırma ve geliştirme. Halkla ilişkiler 

31. Seçmeli ÇGP221 GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ 2 0 2 

Kendini tanıma. Verimli çalışma yöntemleri. İletişim ve etkileşim becerileri. Kaygı, öfke, stres ve diğer zorlayan duygularla 
baş etme. İletişim çatışmaları ve empati. Kendini ortaya koyma, karar verme vb. Sosyal beceriler. Kariyer ve kariyer 
planlama. 

32. Seçmeli SARP201 ARAPÇA-I 2 0 2 

Dil nedir, dil ve kültür. Arapçanın dünya dilleri arasındaki yeri. Arapçanın tarihsel gelişimi. İmla kuralları. Ses bilgisi. Biçim 
bilgisi. Söz dizimi. 

33. Seçmeli SKRD201 KÜRTÇE-I 2 0 2 

Dil nedir, dil ve kültür. Kürtçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Kürtçenin tarihsel gelişimi. İmla kuralları. Ses bilgisi. Biçim 
bilgisi. Söz dizimi. 

IV. YARIYIL 
  Ders Türü Ders Kodu Ders Adı T U AKTS 

34. Zorunlu ÇGP202 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 5 6 

Programın tanımı, gelişim özellikleri. Plan çeşitleri. Yıllık plan-günlük plan ve özellikleri. Davranış yönetimi. Çocuk ve 
yaratıcılık. Kaynaştırma eğitimi. Öğrenme süreci. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi. Okul öncesi eğitimde değerlendirme. 
Okul öncesi eğitimde ilköğretime geçişte öğretmenin-ailenin görev ve sorumlulukları. Aile katılımı. 

35. Zorunlu ÇGP204 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ 2 0 5 

Ders içerikleri ve ders kaynaklarının tanıtılması. Çocuk animatörlüğünün tanımı ve önemi. Animasyonun çocuğun 
gelişimindeki yeri ve önemi. Okul öncesi eğitimde animasyonun yeri ve önemi. Özel gece organizasyonlarının tanımı, amacı 
ve özellikleri. Çocuklara yönelik animasyon çeşitleri. Çocuk animatörlerinin görevleri. Çocukların gelişim özelliklerine uygun 
aktivite programları hazırlamak. Animasyon organizasyonlarında yapılan etkinlik türleri. Çocuk kostümleri hazırlamak. 
Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulama. Çocuklara özel organizasyonlar yapmak. 
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36. Zorunlu ÇGP206 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 2 0 5 

Çocuk edebiyatının tanımı, amacı, önemi, kapsamı. Dünyada gelişimi ve tarihçesi. Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. 
Okul öncesi dönemde çocuk-kitap ilişkisi 0-3 yaş ile 3-7 yaş kitapları ve özellikleri. Okul öncesi dönemde çocuk kitaplarında 
bulunması gereken temel özellikler. Resimlendirme özellikleri ve içerik özellikleri. Kitapların çocuğun gelişimindeki yeri ve 
çocuklar için kitap seçimi. Bilişsel gelişime etkisi. Sanatsal gelişime etkisi. Sosyal ve ahlaki gelişime etkisi. Dil gelişimine 
etkisi. Kişilik gelişimine etkisi. Okul öncesi çocuk kitaplarının türleri. Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri. Okul öncesi 
çocuklarına hikâye anlatma teknikleri. Çocuk edebiyatı ve drama ilişkisi. Çocuk edebiyatında dramatizasyon. Çocuk 
edebiyatı örneklerinin incelenmesi. 

37. Zorunlu ÇGP208 İLK YARDIM 2 0 4 

İlkyardıma giriş ve genel özellikleri. Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Dolaşım sistemi. Yaralanmalarda 
ilkyardım. Kanamalarda ilkyardım. Şok ve ilkyardım. Yanıklar ve ilkyardım. Zehirlenmeler ve ilkyardım. Kırık, çıkık ve 
burkulmalarda ilkyardım. Temel yaşam desteği. Geriatrik aciller. Karbonmonoksit zehirlenmeleri. 

38. Zorunlu ÇGP210 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 3 
Okul öncesi dönemde bilim eğitimi. Bilim etkinliğini planlama. Fen öğretim yöntemleri ve teknikleri. Fen ve teknoloji. 
Bilgisayarın eğitim alanında kullanılması. Bilgisayar destekli etkinlik planlamaları. Bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları. 

39. Zorunlu ÇGP212 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 2 0 3 

İnsan hakları ve insan hakları evrensel bildirgesi. İnsan hakları eğitimi konusunda yapılabilecek çalışmalar. Çocuk haklarına 
ilişkin temel kavramlar. Çocuk hakları sözleşmesi. Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları. Çocuk hakları ve eşit fırsatlar 
sunma. Çocuk haklarının ihlali ile ilgili vaka örnekleri. Çocuk hakları ve korunması konusunda yapılabilecek çalışmalar. Okul 
öncesinde çocuk hakları ve korunması konusunda yapılabilecek çalışmalar. Çocuk ihmal ve istismarı. Çocuk ihmali ve 
istismarına yönelik koruyucu önlemler. Çocuğun hakları ve korunması konusunda bilinçlendirme. Çocuğun hakları ve 
korunması konusunda işbirliği planlama. 

  Seçmeli Dersler (IV.Yarıyıl) 

40. Seçmeli ÇGP214 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK EĞİTİMİ 2 0 2 
Dersin ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Bir sistem olarak eğitim ve ilgili temel kavramlar. Öğrenme kuramları ve 
modelleri. Öğretme stilleri. Matematiğin tanımı, matematik öğretim yöntemi, kavramlar ve işlemler. Matematikteki 
başarıyı etkileyen duyuşsal özellikler. Okulöncesi eğitimde matematik öğretimi. Temel matematik işlemleri. Sayılar. Dört 
işlem. Problem çözme. 

41. Seçmeli ÇGP216 ÇOCUK VE ÇEVRE 2 0 2 

Çevre eğitimi. Çevre eğitim etkinliklerini uygulama. Çevre bilincini oluşturma. Çevre sorunları. Çevreyi koruma bilincine 
uygun sınıf içi önlemleri. Çevre ile ilgili sorunlar. 

42. Seçmeli ÇGP218 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2 

Girişimcilik teorisinin gelişimi. Girişimcilik türleri. Girişimcilik özellikleri. İş kurma süreci, kariyer planlaması ve giriş 
modunun seçimi. İş planı hazırlama. Kobi yönetiminin temel kavramları. Kobi yönetiminin özellikleri ve temel zorlukları. 
Kurumsallaşma ve kurumsal girişimcilik. Yenilikçilik ve yaratıcılık. İş planı sunumları. 

43. Seçmeli ÇGP220 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 2 0 2 
Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. Okul öncesi dönemde özel eğitim. 
Zekâ geriliği. Öğrenme güçlükleri. Duygu ve davranış bozukluğu. İleri derecede ve çoklu yetersizlikler. Görme yetersizlikleri. 
Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler. Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler. Ailelerle birlikte çalışma. 

44. Seçmeli SKRD202 KÜRTÇE-II 2 0 2 

Dil nedir, dil ve kültür. Arapçanın dünya dilleri arasındaki yeri. Arapçanın tarihsel gelişimi. İmla kuralları. Ses bilgisi. Biçim 
bilgisi. Söz dizimi. 

45. Seçmeli SARP202 ARAPÇA-II 2 0 2 
Dil nedir, dil ve kültür. Kürtçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Kürtçenin tarihsel gelişimi. İmla kuralları. Ses bilgisi. Biçim 
bilgisi. Söz dizimi. 
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DİĞER DERSLER (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesi) 
46. Zorunlu ÇGB209 O.Ö.E. KURUMLARINDA UYGULAMA-I 2 4 6 

Programın tanımı, gelişim özellikleri. Okul öncesi eğitimde kalite. Meslek etiği ve öğretmen yeterlikleri. Davranış yönetimi. 
Çocuk ve yaratıcılık. Kaynaştırma eğitimi. Öğrenme süreci. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi. Plan çeşitleri. Yıllık plan ve 
özellikleri. Günlük plan ve özellikleri. Aile katılımı. Okul öncesinde değerlendirme. 

47. Zorunlu ÇGB210 O.Ö.E. KURUMLARINDA UYGULAMA-II 2 4 6 
Programın tanımı, gelişim özellikleri. Okul öncesi eğitimde kalite. Meslek etiği ve öğretmen yeterlikleri. Davranış yönetimi. 
Çocuk ve yaratıcılık. Kaynaştırma eğitimi. Öğrenme süreci. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi. Plan çeşitleri. Yıllık plan ve 
özellikleri. Günlük plan ve özellikleri. Aile katılımı. Okul öncesinde değerlendirme. 

48. Zorunlu ÇGB205 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I 2 4 6 
Özel eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri. Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin görev ve sorumlulukları. Görme 
engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. İşitme engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Dil 
ve iletişim bozukluğu olan bireylerde bireysel ve grup çalışmaları. Bedensel engelli ve süreğen hastalıkları olan bireylerde 
bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Zihinsel engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Yaygın gelişimsel 
bozukluğu olan bireylerde bireysel ve grup çalışmaları. Özel eğitimde aile eğitiminin önemi. 

49. Zorunlu ÇGB206 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II 2 4 6 

Özel eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri. Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin görev ve sorumlulukları. Görme 
engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. İşitme engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Dil 
ve iletişim bozukluğu olan bireylerde bireysel ve grup çalışmaları. Bedensel engelli ve süreğen hastalıkları olan bireylerde 
bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Zihinsel engelli bireylerde bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları. Yaygın gelişimsel 
bozukluğu olan bireylerde bireysel ve grup çalışmaları. Özel eğitimde aile eğitiminin önemi. 

50. Zorunlu ÇGB121 DEĞERLER EĞİTİMİ-I 2 0 2 

Sevgi ünitesi. Saygı. Dürüstlük. Cesaret. İyilik. Sorumluluk. Adalet. Arkadaşlık. Anne babalarla işbirliği. 

51. Zorunlu ÇGB118 DEĞERLER EĞİTİMİ-II 2 0 2 
Sevgi ünitesi. Saygı. Dürüstlük. Cesaret. İyilik. Sorumluluk. Adalet. Arkadaşlık. Anne babalarla işbirliği. 

52. Seçmeli ÇGB218 MATEMATİK 2 0 2 

Dersin ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Bir sistem olarak eğitim ve ilgili temel kavramlar. Öğrenme kuramları ve 
modelleri. Öğretme stilleri. Matematiğin tanımı, matematik öğretim yöntemi, kavramlar ve işlemler. Matematikteki 
başarıyı etkileyen duyuşsal özellikler. Okulöncesi eğitimde matematik öğretimi. Temel matematik işlemleri. Sayılar. Dört 
işlem. Problem çözme. 

53. Zorunlu ÇGB203 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 

Gelişimin özellikleri. Gelişimi etkileyen faktörler. Öğrenmenin aşamaları. Öğrenme tipleri. Öğrenme kuramları. Çocuklarda 
öğretme süreçleri, öğretme süreçlerinin özellikleri. Çocuklarda öğretme süreçleri. Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri. 
Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak. 

54. Seçmeli ÇGB222 AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ 2 0 2 

Ağır metaller. İnsan vücudunun elementel bileşimi. Ağır metallere maruz kalma nedenleri. Metal toksisitesinin miktar 
olarak değerlendirilmesi. Sularda ağır metal toksikolojisi. Sularda ağır metal kirliliği. Alüminyum, arsenik, kurşun, civa, 
krom, kadmiyum, nikel, bakır, çinko ve toksisitesi. Metal zehirlenmesi tedavisinde kullanılan antidotlar. 

55. Seçmeli ÇGB219 EĞİTİM KURUMLARINI TANITMAK 2 0 2 

Erken çocukluk eğitimini tanıma. Erken çocukluk eğitim kurumunun fiziksel özellikleri. Eğitim ortamlarında oluşabilecek 
tehlike ve kazalardan korunmak amacı ile yapılan düzenlemeler. Özel eğitimi tanıma. Özel eğitim kurumunun fiziksel 
özellikleri. Özel Eğitim ortamlarında oluşabilecek tehlike ve kazalardan korunmak amacı ile yapılan düzenlemeler. Özel 
eğitim kurumlarında çalışan personeller. 
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