
 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15721 ÇOCUKLARLA FELSEFE  S 3 0 0 7 

 
Çocukların sebep-sonuç kurma becerilerini geliştirmek ve kendileri için önemli olan kavramlar 
hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunma becerilerini desteklemektir. Karşılaşılan temel 
problemler üzerine sorular sormak ve bu sorular doğrultusunda düşünmektir.  Çocukların doğasından 
gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile harmamak, çocukların gelecekte daha esnek ve etkin 
düşünebilen yetişkinlere dönüşeceği bakış açısını kazandırmak istenmektedir. Nasrettin Hoca,  
Sokrates, Plato, Aristototle gibi felsefecilerin öğretilerinin çocuklarla çalışılması. Çocuklar için Felsefe 
yaklaşımının temeli; çocukların hikayeler ve şiirler gibi kendileri için ilgi çekici, hayal gücüne dayalı ve 
eğlenceli olan bir uyaran vasıtasıyla keşfetmeleri; geçmişleriyle, bugünleriyle ve gelecekleriyle 
doğrudan bağlantılı olan konularla ilgili düşünmeleri için gerekli becerileri edinmeleridir. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15721 PHILOSOPHY WITH CHILDREN S 3 0 0 7 

 
Children's ability to improve results and cause-allowing them to think about the concepts that are 
important for their ability to support themselves judgment. Questions about the main problems 
encountered and ask these questions is to think in line. Children with the philosophy of nature from 
curiosity and desire to explore not to harden, to gain the perspective to become adults who can think 
more flexibly and effectively for the future of children is required. Nasreddin Hodja, Socrates, Plato, 
to work with children as Aristototl the teachings of philosophers. Basic approach of philosophy for 
children; children's stories and poems as attractive to them, they discovered through a stimulus that 
is based on imagination and fun; its history, its present and future are the direct acquisition of the 
skills necessary to think about the issues linked. 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15723 ERKEN TANI VE DEĞERLENDİRME  S 3 0 0 7 

 
Erken eğitim ve erken eğitim programlarının tanımlanması, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı gibi 
Türkiye’ de  ve Dünyada uygulanan erken müdahale programları, tanımlama yöntemleri, gelişim 
takibi ve gelişim değerlendirme testleri, ölçeklerinin tanıtılması. Çocukları değerlendirme yöntemleri. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15723 
EARLY DIAGNOSIS AND 

EVALUATION 
S 3 0 0 7 

 
Identification of early education and early childhood education programs, such as Small Steps Early 
Intervention Program in Turkey and early intervention programs implemented in the world, identification 
methods, development of monitoring and evaluation tests development, introduction of the scale. 
Children evaluation methods. 
 
 
 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15725 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 

EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 
S 3 0 0 7 

 
 Erken çocukluk dönemindeki belli başlı yaklaşımlar. Head Start, Proje, Reggio Emilia, High Scope, 
Montessori, Bank Street, Waldorf Yaklaşımları ile ilgili ilke, kavram ve uygulamaları ayrıntılı analiz 
edebilmek ve Türkiye için bu yaklaşımların uygulanabilirliği konularında yorumlama. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15725 
EDUCATIONAL APPROACHES IN 

EARLY CHILDHOOD 
S 3 0 0 7 

 
Certain approaches early in childhood. Head Start Project, Reggio Emilia, High Scope, Montessori, 
Bank Street, the principles relating to the Waldorf approach, concepts and practices to be able to 
issue detailed analysis and interpretation of the applicability of this approach to Turkey. 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15727 DÜŞÜNCE VE DEĞERLER EĞİTİMİ S 3 0 0 7 

 

Çocukluk döneminde kazandırılacak belli başlı davranışlar şunlar olabilir, Dinleme, Konuşmayı doğru 
bir şekilde başlatma, Konuşmayı sürdürme, Soru sorma, Kendini tanıtma, Yardım isteme, İltifat etme, 
Bir gruba katılma, Özür dileme, İş bölümüne uyma, Sorumluluk alma, yerine getirme, Başkalarının 
fikrini anlamaya çalışma, Kendi duygularını ifade edebilme, Alay etme ile başa çıkabilme 
-Kızgınlık ile başa çıkabilme, Korku ile başa çıkabilme, Sevgiyi ve iyi duyguları ifade edebilme, İzin 
isteme, Paylaşma, Uzlaşma, Başkalarına yardım edebilme, Kendi hakkını ve başkalarının hakkını 
koruma ve savunma, Kavgadan uzak durma, Karar verebilme. Bu kavramların çocuklara nasıl verilmesi 
gerektiği üzerinde çalışmak. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15727 
THOUGHTS AND VALUES 

EDUCATION 
S 3 0 0 7 

 

Certain behavior will gain during childhood may include, Listening, start speech correctly, continue to 
talk, ask questions, introducing oneself, asking for help, to compliment, joining a group, apologize, 
comply with the Business section, take responsibility, fulfillment, others trying to understand the 
idea, to express their feelings, to be able to cope with the Regiment. Coping with anger, coping with 
fear, to express feelings of love and good, Licensed want, sharing, compromise, be able to help 
others, his own rights and protection of the rights of others and the defense, stay away from the 
fight, to make a decision. How to work on these concepts should be given to children. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15729 
ÇAĞDAŞ GELİŞİM VE ÖĞRENME 

MODELLERİ  
S 3 0 0 7 

 
Derse giriş, çağdaş paradigma ve teoriler Öğrenim teorilerinin öncüleri Thorndike'ın geri besleme 
teorisi Pavlov'un devamlılık teorisi Skinner'in şartlanma teorisi Bandura'nın modern davranış teorisi 
Tolman'ın bilişsel teorisi.  
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15729 
MODERN DEVELOPMENT AND 

LEARNING MODELS 
S 3 0 0 7 

 
Introduction, pioneers of contemporary paradigms and theories feedback Thorndike's theory of 
learning theory Pavlov's theory of continuity Skinner's conditioning theory Bandura's theory of 
modern cognitive behavior theory Tolman. 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15722 
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ 

BOZUKLUKLARI 
S 3 0 0 6 

 
Davranış bozuklukları ve uyum problemlerinin tanımlanması.Problem analizinde kök problem ve 
yansıyan probleme bakış. Davranış problemlerinden yola çıkarak çocuk ruh sağlığı analizi. Çocukta 
Uyum Sorunları: Uyum sorunlarının nedenleri. Çocuklarda görülen davranış bozuklukları. Kekemelik, 
alt ıslatma, dışkı kaçırma, korkular, saplantılı düşünceler ve zoruntular, yalan, çalma, agresiflik, 
bağımlılık, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik, karakter, mizaç, uyum ve davranış sorununa 
yol açan faktörler. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15722 BEHAVIOR DISORDERS IN CHILDREN S 3 0 0 6 

 
Tanımlanması.proble analysis of behavior disorders and adjustment problems and root problem 
reflected problems in perspective. Based on the behavior analysis of child mental health problems. 
Compliance Problems in Children: Compliance causes of problems. Common behavioral disorders in 
children. Stuttering, enuresis, encopresis, fears, obsessions and zoruntu are lying, stealing, 
aggression, addiction, eating disorders, sleep disorders, personality, character, temperament, which 
leads to compatibility problems and behavioral factors. 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15724 
ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL 

DEĞERLENDİRME 
S 3 0 0 6 

 
Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, 
önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken 



çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile 
katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, standart 
ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı 
değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş 
süreci, eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları, küçük adımlar erken eğitim programı. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15724 
DEVELOPMENTAL EVALUATION IN 

EARLY CHILDHOOD 
S 3 0 0 6 

 
Developmental retardation concept and developmental delays in children with early childhood in the 
definition of special education, the importance of theoretical approaches, historical development, 
special education, early childhood in law, play a role in special education, early childhood specialists 
and support staff, early family involvement in special education in childhood, early childhood 
screening, diagnosis, evaluation programming for standard and alternative assessment approaches 
and tools, based on the evaluation of early childhood programs, standards and alternative 
approaches. Individualized family service plan-BAHP, transition, training delivery models and 
approach to teaching, small steps early education program. 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15726 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 

DUYU EĞİTİMİ 
S 3 0 0 6 

 
Bu dersin teorik kapsamında duyu eğitiminin gelişim açısından önemi, duyu eğitiminin amaçları, 
gelişimsel olarak uygun etkinlikler ve materyaller, etkinlik ve materyallerin özel gereksinimi olan 
çocuklara göre düzenlenmesi konuları yer almaktadır. Dersin pratik kapsamında normal gelişim 
gösteren ve özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için duyu eğitimi programı hazırlama, uygulama, 
değerlendirme ve yeniden düzenleme çalışmaları yer almaktadır. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15726 
SENSE OF EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION 
S 3 0 0 6 

 
This course covered theoretical sense of the importance of the development of education, the 
purpose of the sensory education, developmentally appropriate activities and materials, organizing 
activities for children with special needs and the materials located on topic. The scope of practice of 
the course of normal development and preparation of special educational needs sensory education 
program for children, implementation, evaluation and reorganization work is located. 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15728 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ S 3 0 0 6 

 
Çoklu zeka teorisi, çoklu zeka alanları, çoklu zeka kuramının teknoloji sınıflarında uygulamaları, çoklu 
zeka alanlarına uygun öğrenme yöntemleri, bu alanlara uygun ders materyalleri hazırlama, çoklu zeka 
ve çoklu tasarım. 



 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15728 MULTIPLE INTELLIGENT THEORY S 3 0 0 6 

 
Multiple intelligences theory, multiple intelligences, applications of multiple intelligences in the 
classroom technology, multi-appropriate learning methods for intelligence, making this area the 
appropriate course materials, multiple intelligences and multiple design. 
 
 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15730 
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE 

MATEMATİK EĞİTİMİ 
S 3 0 0 6 

 
Fen Nedir? Çocuklar Feni Nasıl Öğrenirler?, Okul Öncesinde Fen Eğitiminin Kapsamı, Okul Öncesi 
Dönemde Fen Eğitiminin Niteliği ve Amacı, Programa Entegre Edilmiş Fen Eğitiminin Yararları, Fen 
Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Çocuklara Süreç Becerilerini Kazandırma, Okul Öncesinde Fen 
Eğitimi Programı ve Dünyada Uygulanan Fen Eğitimi Programları (Wings of Discovery , Tool Kit for 
Early Chilhood Science Education, La Main à là Pâte ,Pollen Science-Lab , Design and Making Centre , 
ScienceStart!, Okul Öncesinde Fen Öğretim Yöntemleri ( Deney, Gezi- Gözlem, Kavram Haritası, 
Anoloji, Proje, Türkçe Dil Etkinlikleri), Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Fen ve Doğa Köşesi, Fen 
Eğitimi Materyalleri, Fen Eğitiminde Değerlendirme, Fen Eğitiminde Aile ve Toplumun Rolü, Fen 
Etkinliklerinin Geliştirilmesi (Deney, Kavram Haritaları, Anoloji vb), Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesi( 
Proje Çalışmaları, Gezi-Gözlemler, Müzik), Fen Etkinliklerinin Geliştrilmesi( Drama, Türkçe Dil 
Etkinlikleri). 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15730 
SCIENCE AND MATHEMATICS 

EDUCATION 
S 3 0 0 6 

 
 
What is science? Kids Science How to Find Out They ?, in Preschool Scope of Science Education, 
Preschool Nature and Purpose of Science Education in Period Benefits of Program Integrated Science 
Education, Bringing Science Process Skills Children Process Skills in Science Education, Science 
Education in Preschool Program and the Application in the World Science Education Programs ( 
Wings of Discovery Tool Kit for Early Chilhood Science Education, La Main à là PATA, Pollen Science-
Lab, Design and Making Centre, sciencestart !, Science Teaching Methods in Preschool (Test, Gezi- 
Observation, Concept Map, analogy, Project, Turkish Language Activities), The Role of Teachers in 
Science Education, Science and Nature Nook, Science and Training Materials Assessment in Science 
Education, Role of Family and Community Science Education, Improving Science Activities (Test, 
Concept maps, analogies, etc.), Development of Science Activities (Projects, Travel-Observations, 
Music), Geliştril of the Science Activities (Drama, Turkish Language Activities). 
 
 
 
 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

 

PSL13151 

 

PSİKOLOJİ Z 2 0 2 2 

 

Bu ders kapsamında öncelikle psikoloji biliminin ve alt dallarının tanıtılması, psikolojinin bir 

bilim olarak gelişimi ve psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında 

öğrencilerin aydınlatılması; daha sonra psikolojinin çeşitli özel alanlarında ( fizyoloji ve 

davranış, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bilişsel ve zihinsel yetenekler) 

temel kavramlara, kuramsal ve yöntemsel bilgilere yer verilmesi, böylelikle öğrencilerin 

psikoloji biliminin vizyonu hakkında genel bir bakış açısına sahip olmalarının ve bazı özel 

alanlardaki terim ve kavramları kavramlarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

 

PSL13151 

 

PSYCHOLOGY Z 2 0 2 2 

 

Introducing the first sub-branch of psychology and scope of this course, students clarify matters 

basic research methods used in the development of psychology as a science and psychology; 

then in various special fields of psychology (physiology and behavior, sensation and perception, 

different states of consciousness, learning, cognitive and mental abilities) 

the basic concepts, theoretical and methodological information to be included, so to have an 

overall perspective on the vision of psychology students and some special 

terms and concepts in the areas of concept is intended to provide. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13201 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Z 3 0 3 3 

 

Çocuk ruh sağlığı, çocuk psikolojisi ruh sağlığı dönemleri gibi temel bilgilerin verilmesi 

amaçlanmaktadır. Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teoriler, Psikolojik olgunluk, Çocuk ruh 

sağlığı, Ruh sağlığının dönemleri, Çocuk yetiştirme ve Davranış bozuklukları, Hiperaktivite, 

Çocukluk depresyonu, Süreğen hastalık ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim 

özellikleri, Çocukların fiziksel ve kişilik özellikleri, önleme ve erken tanı Hastalığı en aza 

indirecek tıbbi önleme yolları, Aile işbirliği ve bilgilendirmenin önemi, Hastanede yatan 

çocukların ruhsal durumları ve Çocuk, aile, Hastanede oyun ve oyun odaları ve Hastane 

okulları, Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim kavramlarının sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13201 
CHILD PSYCHOLOGY AND MENTAL 

HEALTH 
Z 3 0 3 3 

 

Children's mental health, is intended to provide basic information, such as child psychology 

mental health terms. The concept of mental health and various theories, psychological maturity, 

children's mental health, periods of mental health, child rearing and behavioral disorders, 

hyperactivity, childhood depression, chronic illnesses and children's developmental 

characteristics of people with chronic diseases, children's physical and personality 

characteristics, prevention and early diagnosis of disease to minimize medical prevention 

methods, the importance of family cooperation and the distribution of information, 

psychological status of children hospitalized with children, families, hospitals in the game and 

play rooms and hospital schools, children and families are intended to ensure the hospital 

preparatory training concept. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13207 ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4 

 
 

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitimle ilgili genel bilgi ve becerileri kazanmak 

amaçlanmaktadır. Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel 

amacı, özel eğitimin önemi, Özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, 

Engele neden olan faktörler,Engeli önleme ve erken tanı,Özel eğitim alanını sınıflandırma, ya

ygınlık oranları,Dünyada ve Türkiye'de özel eğitim,Görme engellileri tanılama, sınıflandırma,

 nedenleri,Görme engellilerin eğitimleri, İşitme engellileri tanılama, sınıflandırma nedenleri, 

İşitme engelini önleme ve erken tanı.İşitme engellilerin eğitimleri,Dil ve konuşma bozukluğu

nu tanılama, sınıflandırma ve nedenleri, Dil ve konuşma bozukluğunu önleme ve erken tanı 

konuları verilmesi amaçlanmaktadır.  
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13207 SPECIAL EDUCATION Z 3 0 3 4 

 
Children with special needs and general knowledge and skills related to special education aims to 
win. Basic concepts related to special education, the general purpose of special education, the 
importance of special education, special education policies, private educational institutions and 
characteristics, factors causing Engel, Engel prevention and early diagnosis, classification of special 
education, prevalence rates in the world and in Turkey special training, visually impaired 
diagnostics, classification, causes, education of the visually impaired, the hearing impaired 
diagnostics, causes, classification, prevention, hearing impediment and early tanı.işit on education 
for the disabled, speech and language disorder diagnosis, classification and etiology, prevention of 
speech and language disorders and early The subject aims to provide the diagnosis. 
 
 
 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ÇGB-504 
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE 

EĞİTİMİ 
Z 3 0 3 5 

 

Bu ders kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve 

uygulama yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar eğitimi, 

tanımı, amaçları, ilkeleri, özel gereksinimli çocuğun gelişim özellikleri, özel gereksinimli 

çocuklar eğitim ortamına yerleştirme süreci, özel gereksinimli çocuğu sınıfa hazırlama, özel 

gereksinimli çocuklar için uygun öğrenme ortamı düzenleme çalışmaları yer almaktadır.  

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ÇGB-504 
CHILDREN HAVE SPECIAL NEEDS AND 

THEIR EDUCATION 
Z 3 0 3 5 

 

These special needs children and the course aims to provide the knowledge and practices 

related to inclusive education qualification. Special needs children education, definition, 

objectives, principles, special needs child's development characteristics, special needs 

children placement process of the educational environment, special needs children prepare for 

class, it is located in convenient learning environment work for children with special needs. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13106 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 4 

 

Bu ders kapsamında Gelişim psikolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gelişim 

Psikolojisinin Temel Kavramları I, Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları II, Gelişim 

Psikolojisinin Temel Kavramları III, oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent dönem, 

genital dönem ve psikoloji teorilerinin gelişimi dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13106 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Z 2 0 2 4 

 

Development of this course is to teach psychology. Basic Concepts of Developmental 

Psychology II, Fundamentals of Developmental Psychology II, Fundamentals of 

Developmental Psychology III, oral stage, anal period, the phallic stage, latent period, the 

development of genital stage and psychology theory forms the content of the course. 

 

 

 

 

 

 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13208 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Z 3 0 3 3 

 

Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılması 

amaçlanmaktadır.Hedef davranış,Hedef davranışın ölçümü ve kaydı,Uygun olan davranışların

 sistematik olarak artırılması,Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltılması,Davr

anış sağaltımı planlama, Davranışta kalıcılık sağlama, Davranışta genelleme sağlama 

kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13208 BEHAVIOR MANAGEMENT Z 3 0 3 3 

 

Knowledge and skills to provide the amaçlanmaktadır.hedef behavior on behavior 

management in children with this course, the measurement of the target behavior and record 

the systematic enhancement of appropriate behavior, systematic reduction of inappropriate 

behaviors, behavioral treatment planning, providing persistence in behavior, aims to provide 

the concept of providing generalization behavior. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13204 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Z 3 0 3 3 

 

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve uygulama yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Kaynaştırma eğitimi, tanımı, amaçları, ilkeleri,Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişim 

özellikleri,Kaynaştırma eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar,Kaynaştırma eğitiminin 

ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişim süreci, Kaynaştırma eğitimini uygulayan okullar, 

Kaynaştırma öğrencisinin eğitim ortamına yerleştirme süreci,Kaynaştırma eğitiminde görev 

alan personelin özellikleri,Kaynaştırma eğitimi için aileleri hazırlama,Kaynaştırma eğitimi 

alan özel gereksinimli çocuğu sınıfahazırlama,Kaynaştırma eğitimi alan çocuk için uygun 

öğrenme ortamı düzenleme,Öğretim esnasında öğretmene yardımcı olma, Kaynaştırma 

eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama,Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği 

uygulama çalışmaları yer almaktadır.  

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13204 INCLUSIVE EDUCATION Z 3 0 3 3 

 

Inclusion of information about the application aims to provide training and qualification. 

Inclusive education, definition, objectives, policies, mainstreaming training in child 

development features, legislation and practices related to inclusive education, the inclusion of 

our country and the world in our development of education, implement the inclusive 

education in schools, mainstreaming placement process of the learning environment of 

students, the characteristics of mainstreaming education in their field staff , Inclusive 



education for families making, mainstreaming training in special needs children sınıfahazırl 

average, mainstreaming appropriate learning environment for the education of children, 

helping teachers during teaching, inclusive education in the specified activity practice, the 

activity specified in mainstream education practice is located in the study. 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13102 BÜYÜME VE GELİŞME Z 3 0 3 5 

 

Öğrencilere çocukluk çağındaki büyüme ve gelişmenin izlenmesi konusunda bilgi ve beceri 

kazandırmayı amaçlamaktadır. Büyüme ve gelişmenin tanımı ve kavramları, büyüme ve 

gelişmede genel ilkeler, büyüme ve gelişmeyi etkileyen f aktörler, çocukluk dönemleri, 

fiziksel büyüme, gelişim kuramları (Freud, Erikson, v b.),çocukta psikolojik gelişim 

dönemleri ve kişilik gelişimi, nöromotor gelişim, duy u organlarının gelişmesi, çocukta zeka 

gelişimi, bilişsel gelişim, cinsel gelişim, çocuklarda sık görülen psikososyal sorunlar dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGP13102 GROWTH AND DEVELOPMENT Z 3 0 3 5 

 

Information for monitoring the growth and development in childhood and aims to equip 

students with skills. Definition of growth and development concepts, general principles of 

growth and development, growth and development affect for actors, childhood, physical 

growth and development theories (Freud, Erikson v b.) The psychological developmental 

stages and personality development of children, neuromotor development, heard the 

development of organs, child mental development, cognitive development, sexual 

development, psychological problems are often seen in children are the contents of the course. 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

SAB15701 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE 

BİYOİSTATİSTİK 
Z 3 0 3 9 

 

 

Bu derste bilimsel araştırma süreci (sorun belirleme, kavramsallaştırma, operasyonelleştirme, 

veri toplama, veri analizi, yorumlama ve rapor yazma) ve belli başlı araştırma yöntemleri 

(deneysel yöntem, betimleme yöntemi, vd.) incelenmektedir. Dersin temel amacı, istatistiksel 

bir yazılım (PASW) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak 

öğrenmektir. Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri 

toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular 

arasındadır. Öğrencilerde yapacakları araştırmalarda bilimsel bir yöntem oluşturmalarına 

yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

 

 



 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

SAB15701 RESEARCH METHODS AND BİOSTATITICS Z 3 0 3 9 

 

n this course scientific research process (problem identification, conceptualization, 

operasyonelleştir, data collection, data analysis, interpretation and report writing) and major 

research methods (experimental method, descriptive method, et al.) Are examined. The main 

objective of the course is a statistical software (PASW) to learn the practical use of 

quantitative data analysis and interpretation. You need to do research to find literature on a 

specific topic, data collection, data evaluation and report writing are among the topics will 

focus on the techniques. In research to be made in order to help their students create a 

scientific method. 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15701 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SANAT 

EĞİTİMİ 
S 3 0 3 7 

 

Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat 

eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim 

evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna 

kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan 

malzemeler, müze eğitimi amaçlanmaktadır. Sanat eğitimi nedir? Sanat eğitiminin önemi ve 

gerekliliği. Renk nedir? Renk armonisi nedir? Renkli uygulamalar için ritim, uyum, denge, 

vurgu, zıtlık kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15701 ART IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION S 3 0 3 7 

 

Definition and function of art, basic art education, art history, education, the role and 

importance of art education in modern education, to evaluate and to recognize a work of art, 

children's art and features based on the developmental stages, they give the child pre-school 

art education, visual art education methods and in pre-school techniques, materials used, is 

intended to museum education. What is arts education? The importance and necessity of art 

education. What is color? What is the color harmony? Color application for rhythm, harmony, 

balance, emphasis, aims to provide the concept of opposites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15703 GELİŞİM KURAMLARI S 3 0 3 7 

 

Bu ders ile öğrenciye öğretme teknikleriyle çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek 

yeterliliği kazandırılması için gelişim kuramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gelişim 

İlkeleri, gelişim dönemleri, Bilişsel gelişim kuramlar, Çoklu zekâ kuramı, Bilgi işleme 

modeli, Dil gelişimi ile ilgili kavramlar, Dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik 

temeller dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15703 DEVELOPMENT THEORIES S 3 0 3 7 

 

These courses support children's learning process by teaching students with technical 

competence to teach the theory of evolution to be gained. Development Policy, developmental 

stages, cognitive development, Multiple intelligences theory, information processing model, 

the concepts related to language development, systems of language, the language of the 

neurological and physiological foundations form the content of the course. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15705 ANA BABA EĞİTİMİ S 3 0 3 7 

 

Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Sosyal yapı, Kültür 

ve insanın sosyal gelişimi, Ailenin tanımı, Okul öncesi eğitimde aile katılımı, Sosyal yapı, 

Kültür ve insanın sosyal gelişimi, Ailenin tanımı, Ailenin değerleri, Aileye yönelik eğitim 

program, model ve projeleri, Aile içi iletişim, Çocuğu yönlendirmede ailenin rolü, Türkiye’de 

uygulanan aileye yönelik bazı program örnekler, Yetişkinin tanımı, yetişkin öğrenmesi, 

yetişkin psikolojisi, Yetişkinlik evreleri, Aile kuramları, Okul öncesi eğitimde aile katılımı, 

Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olma dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15705 PARENT EDUCATION S 3 0 3 7 

 

It is aimed to have knowledge and skills in family education. Social structure, social 

development of the culture and people, the definition of family, pre-school family 

involvement in education, social structure, social development of the culture and people, the 

definition of family, values of family, education programs for families, models and projects, 

domestic communication, the child role of the family in guiding some programs are examples 

of families being implemented in Turkey, the definition of adult, adult learning, adult 

psychology, adult stage, Family theories, pre-school family involvement in education, the 

effectiveness of language and communication development are the contents of the course to 

support the application. 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15707 
ÇOCUK RESİMLERİNİN TEŞHİS ARACI 

OLARAK KULLANILMASI 
S 3 0 3 7 

 

Bu derste, çocuk resimlerinin sosyal, duygusal, zihinsel ve motor alanlarındaki yetersizliklerin 

belirlenmesi amacıyla kullanılmasına yönelik görüşler, yöntemler ve pratik uygulamalar 

üzerinde durulacaktır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15707 
DIAGNOSTIC TOOL AS THE USE OF 

CHILDREN'S PICTURE 
S 3 0 3 7 

 

In this course, children's picture of the social, emotional, opinions on the use to determine the 

deficiencies in mental and motor areas will focus on methods and practical applications. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15709 CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM S 3 0 3 7 

 

Erken çocukluk ve ergenlik dönemi kişisel, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlaki gelişim 

özelliklerini kavramak ve bu alanlardaki gelişimleri desteklemek amaçlanmaktadır. Cinsel 

gelişim kuramları; okul öncesi, ilkokul, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde cinsel gelişim ve 

eğitim; cinsel gelişim sürecinde karşılaşılan problemler; cinsel gelişim sürecinde rol oynayan 

etmenler, ailelere cinsel eğitim konusunda yardımcı olacak öneriler; özürlü çocukların cinsel 

gelişimi ve eğitimi konuları üzerinde durulacaktır.  

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15709 SEXUAL DEVELOPMENT AND EDUCATION S 3 0 3 7 

 

Early childhood and adolescence personal, social, emotional, sexual and moral development 

to understand the properties and are intended to support development in these areas. Sexual 

development theories; pre-school, primary school, adolescence and adulthood in sexual 

development and education; Problems encountered in the process of sexual development; 

Factors that play a role in the process of sexual development, sexual education to families to 

help with suggestions; It will focus on the sexual development of children with disabilities 

and education issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15711 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR S 3 0 3 7 

 

Bu ders kapsamında üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve beceri 

sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Kimler üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerdir, ülkemizdeki 

tanımlar, fiziksel özellikler, sosyal gelişim özellikleri, kişilik özellikleri, ahlâkî özellikleri, 

zihinsel özellikleri ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar yer 

almaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15711 GIFTED CHILDREN S 3 0 3 7 

This course is intended to be within the scope of knowledge and skills in the education of 

gifted and talented individuals. Who are the gifted and talented students in our country defines 

the physical characteristics, social development characteristics, personality traits, moral 

characteristics, mental characteristics and work-related education of gifted and talented 

students it is located. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15713 ÇOCUK VE ÇEVRE S 3 0 3 7 

Okul öncesi eğitimde çevre eğitimini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır. Çevre ve ekoloji ile 

ilgili temel kavramların verilmesi, Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurların verilmesi, 

Ekosistemlerde biyolojik ilişkilerin verilmesi, Karasal ve sucul ekosistemler, İnsanlığın temel 

ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları, İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan 

kaynaklı çevre sorunları, Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma, Doğal tehlikelerden 

kaynaklanan çevre sorunları, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık konuları dersin 

içeriğini oluşturmaktadır.  

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15713 CHILDREN AND THE ENVIRONMENT S 3 0 3 7 

Pre-school education is intended to implement environmental education. Environment and to 

teach basic concepts of ecology, ecosystems and the granting of the elements of the 

ecosystem, the ecosystem in introducing biological relationship, terrestrial and aquatic 

ecosystems, essential ecological problems of humanity: human-induced environmental 

problems, basic ecological problems of humanity: human-induced environmental problems, 

global climate change and global warming, environmental problems caused by natural 

hazards in the world and environmental protection issues in Turkey is the content of the 

course. 

 



 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15715 ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ S 3 0 3 7 

Bu dersin kapsamında özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitimle ilgili genel bilgi ve 

becerileri kazanmak amaçlanmaktadır. Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin 

genel amacı, özel eğitimin önemi, Özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, 

Engele neden olan faktörler ve özel eğitimde kullanılan yöntem konuları üzerinde 

durulacaktır.  

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15715 SPECIAL TRAINING METHODS S 3 0 3 7 

General knowledge and skills related to children with special needs and special education 

within the scope of this course is to win. Basic concepts related to special education, the 

general purpose of special education, the importance of special education, special education 

policies, private educational institutions and facilities, will focus on the obstacles causing 

factors and methodology used in special education. 

 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15717 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ S 3 0 3 7 

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Okul  Öncesi  Dönemde  Bilim  Eğitimi, 

Okul  Öncesi  Dönemde  Bilim  Eğitimi, Bilim  Etkinliğini Uygulamaları, 

Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması, Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları 

konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15717 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 

CHILDREN 
S 3 0 3 7 

This course is aimed at using ICT opportunities to gain qualifications on how to improve 

himself. Pre-school Period Science Education, Science Education in Preschool Science 

Activities Applications, Using the Computer Education, Computer Assisted Activities 

Applications constitute the content of the course topics. 

 

 



 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15719 ÇOCUK HAKLARI VE İSTİSMARI S 3 0 3 7 

Çocuğun hakları ve korunmasını sağlayabilmeleri, çocuk istismarlarına karşı alınacak 

önlemler, istismardan dolayı doğabilecek sorunları ortadan kaldıracak mesleki yeterliliği 

edinmek. İhmal ve istismarın psikolojik nedenlerini incelemek amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15719 CHILDREN'S RIGHTS AND ABUSE S 3 0 3 7 

 
Able to ensure the rights and protection of the child, measures will be taken against abuse, problems 
may arise due to abuse eliminate to obtain a professional qualification. It aims to examine the causes 
of neglect and psychological abuse. 
 
 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15702 SEMİNER Z 0 2 0 6 

 
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak 
görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı bir derstir. 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15702 SEMINAR Z 0 2 0 6 

 
Students in the course work; thesis supervisor is responsible for the course and seminar presentation 
made by preparing a subject detected by the common opinion of the instructor. 
 
 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15704 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖZLEM 

TEKNİKLERİ 
S 3 3 3 3 

 
 Çocukları değerlendirme görüşme tekniklerinin esaslarının tanıtılması ve bu tekniklerle ilgili temel 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15704 
EARLY CHILDHOOD OBSERVATION 

TECHNIQUES 
S 3 3 3 3 

 
Introducing the principles of the assessment interview techniques and aims at teaching children the 
basic skills related to these techniques. 
 
 
 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15706 ÇOCUK VE GENÇ EDEBİYATI S 0 3 3 6 

 
Çocuk ve genç edebiyatı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak amaçlanmaktadır. Çocuğun hayatında 
kitabın yeri, Çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş 
düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi, Türkiye’de çocuk 
edebiyatının gelişmesi, Dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi, Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması 
gereken özellikleri(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle inceler.Niteliksiz çocuk kitaplarını örnekleriyle 
gösterir, bunların olumsuz etkilerini tartışır. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş 
gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar, Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir,öykü, 
roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme,bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan 
katkılarınınbelirlenmesi,Hikaye ve biyografilerin özellikleri ve örneklerinin incelenmesi, Hikaye ve 
biyografilerin özellikleri ve örneklerinin incelenmesi,Şiirlerin özellikleri ve örneklerinin 
incelenmesi,Tekerleme, bilmece ve parmak oyunlarının özellikleri ve örneklerinin incelenmesi, Anı ve 
dramatizasyonların özellikleri ve örneklerinin incelenmesi yer almaktadır. 
 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15706 LITERATURE AND YOUNG CHILDREN S 0 3 3 6 

 
It aims to have the knowledge and skills of children and young people's literature. Place the book in 
the life of the child, who acquired the importance of reading and culture to meet with quality children's 
books in the childhood stage in the cultivation of susceptible individuals, children literature works on 
the function, the development of children's literature in Turkey, the development of children's 
literature world, the features to be included in children's literature (design, content and educational ) 
shows examples of sample inceler.niteliksiz children's books, and discuss their negative effects. 
Teacher candidates' suitability for children by age groups of the books he studied-he reads and studies 
them to determine the contribution of the children on development, children addressed the various 
literary genres (legends, tales, poems, stories, novels, etc.) and linguistic tools (tongue twister, riddle 
etc.) to katkılarınınbelirlen on child development, story and examining features and examples of 
biography, history and examining features and examples of biography, examining features and 
examples of poems, rhymes, analysis features and examples of riddles and finger plays, memories and 
characteristics and examples of dramatizations is located examination. 
 
 
 
 
 
 



 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15708 
ÇOCUK EĞİTİMİNDE OYUN VE OYUN 

MATERYALLERİ 
S 0 3 3 6 

 
Bu ders ile öğrenciye eğitimde oyun etkinliğini uygulama yeterliliği kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Oyun tanım, Oyunun tarihçesi, Kuramcılara göre oyunun gelişimi, 

Oyun çeşitleri ve özellikleri, Oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, Okul öncesi dönemde oyun, 

Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin planlanması,Eğitimi güç ve uyumsuz çocuk

lara oyun öğretme teknikleri, Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına yönelik 

oyun geliştirme çalışmaları yer almaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15708 
PLAY AND PLAY MATERIALS IN CHILD 

EDUCATION 
S 0 3 3 6 

 

In this course the students play in education with activities aimed to gain competencies in the 

application. Game description and history of the game, the development of the game according 

to the Theorist, game types and features, where the game of education and the importance of 

play in preschool, planned hours of play in preschool education institutions, training power and 

incompatible kids play teaching techniques, pre-school children in educational purposes 

intended game development work is located. 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15710 ÇOCUK EĞİTİMİNDE DRAMA S 0 3 3 6 

 

Öğrenciler yaratıcı drama etkinliklerini uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Okul Öncesi eğitimde Drama, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortam, 

Hareket Çalışmalarını Uygulama,Rol Oynama Etkinliğini Uygulama,Doğaçlama Etkinliği, 

Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliğini Uygulama çalışmaları yer almaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15710 DRAMA IN CHILD EDUCATION S 0 3 3 6 

 

 

Students are intended to implement a creative drama activities. Drama in Education Preschool, 

Preschool Education in Drama in Education Activity Environments, Applications Movement 

Studies, Role Playing Effectiveness Practice, Improvisation Event is located in the Applications 

Games Event studies of Creation story. 

 

 

 

 

 

 



 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15712 HASTA ÇOCUK EĞİTİMİ S 0 3 3 6 

 

Öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bilgisini edinip, uygulama ile geliştirmek 

amaçlanmaktadır. Durumunu tanılama, büyüme gelişme bozuklukları, çocukta uygulamalar, 

yenidoğan özellikleri, yeni doğanın sağlık sorunları ve bakımı, çocuklarda beslenme, beslenme 

sorunu,  olan çocuk, solunum sistemi sorunu olan çocuk, çocuklarda bulaşıcı hastalıklar, aşı 

takvimi çalışmaları yer almaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15712 SICK CHILD EDUCATION S 0 3 3 6 

 

Students obtain knowledge of child health and disease, it is intended to improve the application. 

Status of diagnostics, growth disorders, child applications, newborn characteristics, health 

problems and care of newborns, children nutrition, nutritional problems, with children, 

respiratory problems which children, infectious diseases in children, the vaccine is situated 

calendar of activities. 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15714 ÇOCUK VE YARATICILIK S 0 3 3 6 

 

Bu ders çocukta sanat ve yaratıcılığı geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Yaratıcılık ve sanat,Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler,Resim etkinliği,Yaratıcılığı geliştirici res

im etkinliğini uygulama,Müzik etkinliği,Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, 

Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama konuları yer almaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15714 CHILD AND CREATIVITY S 0 3 3 6 

 

This course aims to develop children's art and creativity. Creativity and art, creativity developer 

events, Art events, the creativity of application developers drawing activities, music activities, 

implementation of the artistic and cultural trips, events and Sculpture, Sculpture event is located 

on implementation issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15716 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ S 0 3 3 6 

 

Bu ders çocukları tanımak için gerekli olan çocukları tanımada kullanılan görüşme, çocuk 

resimleri, ölçme araçları vb. tekniklerin öğrenilmesini amaçlar.  

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15716 CHILDREN'S RECOGNITION TECHNIQUES S 0 3 3 6 

 

This course is required to recognize interview used in the identification of children with 

children, children's paintings, measuring tools and so on. It aims to teach the technique. 

 

 

 

 

 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15718 AİLE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMİ S 0 3 3 6 

 

Öğrencilere rehberliğin tanımını, ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi tanıma 

tekniklerini açıklama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Rehberliğin tanımı ve tarihçesi 

Rehberliğin tanımı ve tarihçesi, Rehberliğin ilkeleri ve amacı Rehberliğin ilkeleri ve amacı 

Rehberlikte yanlış anlayışlar,Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri,Rehberlik ve eğitim, 

Rehberlik türleri, Meslek Danışmanlığında Yaklaşımları konuları yer almaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15718 FAMILY COUNSELING AND EDUCATION S 0 3 3 6 

The definition of guidance to students, policy, service areas, kind of, the individual 

recognition technique is to gain the ability to explain. Description and history of the definition 

and history of Guidance Guidance, principles and purposes of the principles and objectives of 

the Guidance Guidance 

Wrong approach in counseling, guidance and student personnel services, guidance and 

training, guidance types of approaches is located in career counseling topics. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15720 
NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA 

YÖNTEMLERİ 
S 3 0 3 6 

Bu ders kapsamında öğrencilere araştırmalarında kullanacakları nicel ve nitel yöntemleri 

kullanma becerilerini sağlamaları amaçlanmaktadır. Frekans dağılımları ve tanımlayıcı 



ölçüler, Tablo ve grafikler, Önemlilik testleri, Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, Çoklu 

varyans analizi, Çoklu regresyon analizi konuları ders içeriğinde yer almaktadır.  

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15720 
QUALİTATİVE AND QUANTİTATİVE 

RESEARCH METHODS 
S 3 0 3 6 

This course aims to provide students with the ability to use quantitative and qualitative 

methods to use in their research. Frequency distributions and descriptive measures, tables and 

graphs, significance testing, simple linear regression and correlation, multiple analysis of 

variance, multiple regression analysis are located on the course content. 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15752 UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 5 0 0 6 

Bu ders kapsamında tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve 

yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. Danışmanın yönetimindeki tez 

seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni 

gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15752 FIELD STUDIES Z 5 0 0 6 

Exploration of new development and publication of the topics covered in this course the 

students continued the thesis and are to be discussed. Thesis under the supervision of 

consultants all the levels of graduate students study subjects and the assessment of new 

developments in this matter is the content of the course to be followed in scientific 

publications. 

 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15754 TEZ ÇALIŞMASI  Z 0 1 0 24 

Dersin amacı Tez ile ilgili çalışmaları yapmak, sonuçları değerlendirmek ve tezi yazmaktır. 

Dersin içeriğini Tez ile ilgili araştırma ve çalışmaları yapmak, sonuçları elde etmek ve 

değerlendirmek, bulgularla birlikte tezi yazmak, tezi tartışmak konuları oluşturmaktadır.  



Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

CGY15754 THESIS Z 0 1 0 24 

The course aims to conduct studies related to the study is to evaluate the results and write a 

thesis. Research related to the study of the syllabus and make efforts to achieve the results and 

evaluate, write a thesis with evidence, constitute arguments to discuss the issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


