
DERS İÇERİKLERİ 

I.YARIYIL 

NEFSBÖ-115 ARKEOLOJİ      (2-0-2) 

Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme; insanlığın geçmişteki 

farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs. ) keşfetme; Türkiye ve dünyada ortaya 

çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Zeugma, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb. ) ; ünlü yabancı ve 

Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.  

AİİT-100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI I (2-0-2) 

Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve 

Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin 

Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esası Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, İ. İnönü, II. İnönü, 

Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki 

antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. 

NEFSBÖ-109 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ  (3-0-3) 

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, sınıf ve okul çevresi, eğitimin bazı alanlarla (psikoloji, felsefe, 

hukuk), Türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.  

NEFSBÖ-115 GENEL VE MESLEKİ ETİK  (2-0-2) 

Etik nedir? Meslek etiği nedir? Başlıca öğretmenlik meslek etik dışı davranışlar nelerdir?  

Öğretmenlik mesleğinde karşılaşılabilecek etik ihlaller nelerdir? Ahlaki karar alma yapısı nasıldır?  

Is yerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, etik olmayan davranışların önlenmesi, is yerinde 

etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, is yerinde etik bir iklim oluşturulması, is yerinde meslek 

etiğine uygun ortamda çalışma ve is ahlakına uygun koşulların is ve is yerine etkisinin incelenmesidir.   

 

NEFSBÖ-101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ  (2-0-2) 

“Sosyal bilimler” ve “sosyal bilgiler” kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel 

kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde 

sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler 

gelenekleri.  

NEFSBÖ-103 SOSYAL PSİKOLOJİ  (2-0-2) 

Sosyal psikoloji, sosyal algı, , sosyal biliş, sosyal etki ve güç, grup vaadi, bireycilik, kalıp yargılar, 

tutum, normlar, değerler, yalnızlık duygusu  

NEFSBÖ-107 SOSYOLOJİ  (2-0-2) 

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve 

Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer 

bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun 

bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, 



öğretmen ve ilişkileri sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, 

statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri. 

TDP-101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I   (1-0-1) 

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak 

katılmak.  

  

YDBİ-101 YABANCI DİL I  (3-0-3) 

Daha önce öğrenilen yabancı dil bilgisi ve seviyesinin genel tekrarı. Kendini, aile bireylerini tanıma ve 

tanıtma, ev adresini söyleme, sınıfta kullanılması gerekli kelime ve cümleleri hatırlatma. Günlük 

hayatta kullanılan basit kelime ve cümleleri hatırlatma bu kelime ve cümlelerin telaffuzu. Okuma, 

yazma çalışmaları yapma. (1-100) kadar sayma. Gün, ay ve mevsim adların söyleme ve yazma. 

Saatleri bildirme.   

 

NEFT-101 YAZILI ANLATIM   (2-0-2) 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: 

yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç 

paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma 

koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası  

ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları 

(konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı 

hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, 

rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma 

uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını 

düzeltme.   

  

II. YARIYIL 

AİİT-200 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI II  (2-0-2) 

Yeni Türk Devleti’nin temeli olan inkılaplar tarihi ve kökeni, Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası, Türkiye’de tek parti yönetimi devri, çok partili siyasi 

hayata geçiş denemesi ve sonuçları, jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine 

yönelik psikolojik hareket tehdidi, Atatürkçülüğün tanımı ve önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin 

oluşması ve temel özellikleri, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve iktisat, laiklik ve din. 

NEFSBÖ-108 EKONOMİ  (2-0-2) 

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, 

mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, 

ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yasama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler. 

 

 



NEFSBÖ-104 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ VE UYGARLIĞI    (2-0-2) 

Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Mısır, 

Yunan/Helen, Roma vs. ) ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ 

uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.   

 

NEFSBÖ-106 FELSEFE  (2-0-2) 

Felsefi etkinlik, felsefi düşünme ve felsefenin nesneleri üzerine tartışmalar Metin: Nermi Uygur; 

Felsefenin ortaya çıkışı Metin: Ahmet Cevizci; Görünüs ve Gerçek Metin: Bertrand Russell; Yanılsama 

Argümanı Metin: George Berkeley; Bilginin ve Metafizigin Olanaklılığı: Tümeller tartışması; Bilginin 

siniri. Analitik-sentetik bilgi. Metin: Chris Horner ve Emrys Westacott; Felsefe Aracılığıyla Düşünme; 

Bilgi kavramının çözümlenmesi: Platon-Gettier; Etik Teoriler Metin: Nigel Warburton; Yakın Dönem 

Felsefesi.   

 

NEFSBÖ-102 GENEL VE FİZİKİ COĞRAFYA  (4-0-4) 

Coğrafyanın Tanımı, Konusu ve Bölümleri; Matematik Coğrafya; Kartografya;  

Klimatoloji; Bitki Örtüsü; Topraklar; Hidrografya; Jeolojik Özellikler; Kayaçlar; Akarsu, Kurak Bölge, 

Karst, Volkan, Buzul, Kıyı Topografyası.  

NEFSBÖ-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  (2-0-2) 

Sosyal Bilgiler dersi etkinliklerinde üniteler içerisinde yer alan konuların islenişinde güncel 

konulardan/olaylardan yararlanma. sosyal bilimler disiplinleri, eğitim bilimleri ve diğer bilimlerle 

ilişkilendirmeye dayalı konuların islenişi.  

TDP-102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II     (1-2-2) 

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak 

katılmak.   

 

NEFSBÖ-110 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM   (2-0-2) 

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan 

hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, 

konuşma bozuklukları ve giderilmesi, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için 

konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı 

etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans 

üzerine çalışmalar. Anlatma Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili 

okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, 

okumanın diğer ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme beceri 

ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin 

verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 

 

 



YDBİ-102 YABANCI DİL II    (3-0-3) 

Basit sorular yazma, basit sorulara cevap verebilme. Basit metinleri hatasız düzgün okuyabilme ve 

yazma. Kelime dağarcığını genişletici çalışmalar. İnsan, hayvan, meyve adları. Yakın akrabalık 

terimlerini öğretme. Cümle kuruluşları.  

III. YARIYIL 

 

NEFSBÖ-221 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2-0-2) 

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilim  

tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu  

yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin  

toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin  

kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlastirilmasi.   

 

NEFSBÖ-213 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ   (2-0-2) 

 

Bireysel gelişim ile ilgili temel kavramlar, Bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişimi, 

öğrenme ve öğrenme süreci, öğrenme kuram ve yaklaşımları  

 

NEFSBÖ-203 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ   (2-0-2) 

Orta Asya Türk Devletleri, Tarihi süreç içinde oluşan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değerler.   

NEFSBÖ-209 SANAT VE ESTETİK   (2-0-2) 

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde 

sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat 

arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde 

tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.  

 
NEFSBÖ-205 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ   (2-0-2) 

 

Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal  

bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet,  

demokrasi, siyasal hayata katilim, katilim biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı 

grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri  

 

NEFSBÖ-207 TEMEL HUKUK  (2-0-2) 

 

Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk 

sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri.  

 

NEFSBÖ-201 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI  (2-0-2)  

 

Türkiye’nin Jeolojik özellikleri, Türkiye’nin Yer şekillerinin Ana Hatları, Türkiye’nin Dağları, Türkiye’nin 

Platoları ve Ovaları, Türkiye Akarsu ve Kıyı Topografyası, Türkiye Buzul, Rüzgar, Volkan ve Karst 

Topografyası, Türkiye iklimini Etkileyen Faktörler, Türkiye’de İklim Elemanları, Türkiye’de İklim Tipleri, 



Türkiye’nin Doğal Bitki Toplulukları, Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri, Türkiye’nin Yeraltı Suları ve 

Kaynaklar  

 

 

NEFSBÖ-215 CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ  (2-0-2) 

 

Dünyayı ve Osmanlı Devletini etkileyen olaylar zincirinde 1789 Fransız İhtilalinden itibaren içte ve dışta 

meydana gelen olaylar. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş süreci, 1923-1946 dönemi, 

1946-1960 dönemi, seçimler, partiler, anayasal düzenlemeler, 1960-1983 dönemi, 1980-1993 dönemi, 

koalisyonlar dönemi, 2002?den günümüze demokratik gelişmeler. 

 

NEFSBÖ-227 KENTSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ  (2-0-2) 

 

Kentsel Dönüşüm, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi programı çerçevesinde yaşadığı yerin 

sorunlarına karşı duyarlı olma ve çözüm üretebilme becerilerinin kazandırılması. Yerel yönetimlerin 

neler olduğu ve özellikle toplumun ihtiyaçları çerçevesinde belirleyici risklerin farkında olma. Eğitim, 

sağlık, Ulaşım, İletişim ve Haberleşme, rekreasyon alanları, alt yapı vb. idari ve teknik süreçler 

konusunda net bilgi paylaşımı yapabilme. 

 
NEFSBÖ-227 TURİZM COĞRAFYASI  (2-0-2) 

 

Günümüzde insanları bulunduğu yerden geçici bir süre için başka yere seyahat etmeye yönelten çeşitli 

etkenler vardır. İnsanlar yaşadığı yerde ihtiyaç duyduğu gezip görme dinlenme- eğlenme kendini 

yenileme gibi ihtiyaçlarını turizm ile karşılayabilmekte ve kaynakları coğrafi bölgelerin sahip olduğu 

turistik çekiciliklere göre çeşitlenmektedir. 

Turizm faaliyetine katılan insan tüm yaşamını doğal çevrede sürdürmekte ve çeşitli kültürel ihtiyaçlarını 

geçici bir süre için farklı coğrafi bölgelerden karşılayabilmektedir. İnsanların turizm hareketine 

katılmasının kültürel bir ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.  

 

 

IV. YARIYIL 
 

 

NEFSBÖ-204 ANTROPOLOJİ    (2-0-2) 

 

Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk 

insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin tekamülü; akrabalık sistemleri 

ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, 

dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, 

bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler. 

 

NEFSBÖ-208 BİLİM, TEKNOLOJİ SOSYAL DEĞİŞME     (2-0-2) 

 

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, 

insanlığın ortak bilim mirası, ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, 

gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk 

Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları. 

 

 

NEFSBÖ-202 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA    (4-0-4) 

 

Temel kavramlar, nüfus ve göçler, yerleşmeler, kentleşme, tarım-hayvancılık, ormancılık, madenler ve 

enerji kaynakları, sanayi, ulaştırma-iletişim, turizm, ticaret. 



NEFSBÖ-214 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ      (3-0-3) 

 

Eğitim programını planlama ve geliştirme, program değerlendirme, yeni türk eğitim programı, öğrenme 

stratejileri, metodları ve teknikleri. 

 

NEFSBÖ-206 ORTA ÇAĞ TARİHİ      (4-0-4) 

 

İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular; İslam Uygarlığı; Batı 

Dünyası ve Uygarlığı; Hristiyanlığın doğuşu, yayılışı ve Batı dünyasına etkileri; Bizans Tarihi 

 

NEFSBÖ-212 TÜRK EĞİTİM TARİHİ   (2-0-2) 

 

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu  

ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı,  

felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu:  

tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk  

Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk  

evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim  

Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakin dönem  

Türk eğitim alanındaki gelişmeler.   

 

NEFSBÖ-210 VATANDAŞLIK BİLGİSİ      (2-0-2) 

 

İnsan ve toplum, toplum hayatini düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet 

ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, 

anayasal kurumlar, anayasal yasam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve 

yapısı.  

 
NEFSBÖ-230 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ   (2-0-2) 

 

CBS’de veri toplama ve isleme; Veri analizi: niteliklerin seçimi ve tanımlanması, rapor ve grafik 

oluşturma, buffer, çakıştırma; Mekânsal veri kavramı: mekânsal verinin sunumu ve bilginin 

tanımlanması; CBS’de mekânsal analiz; CBS’nin planlama sürecine entegrasyonu.  

 

 
NEFSBÖ-234 DEĞER EĞİTİMİ (2-0-2) 

 

Ahlak ve değer kavramlarının tanımı, mahiyeti ve kapsamı, ahlak gelişimi ve öğrenme, değer odaklı 

eğitim ve okul, değerler eğitiminde öğretmen rolleri ve yeterlikleri, sınıf ve okul etkinlikleri, Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi derslerinde değerlerin öğretimi, doğruluk, hoşgörü vb. bazı değerlerin öğretimi, 

gençlik, din ve değerler   

 

NEFSBÖ-238 DÜŞÜNCE VE MEDENİYET TARİHİ       (2-0-2) 

 

 Çağdaşlaşma olgusu, ideoloji ve ders materyallerinin tanıtımı, Tarih felsefesi ve Sosyolojisi, Pozitivizm 

ve Materyalizm, Materyalizmin Türkiye’ye Girişi, Modernizm ve Postmodernizm, Hegel, M. Weber ve E. 

Durcheim.  

 

 

 

 

 

 



NEFSBÖ-216 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM      (2-0-2) 

 

Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, 

Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, Türk, A.B.D, Almanya, Belçika, Fransa, Güney Kore, İtalya, 

Finlandiya, Kanada, Japonya, Singapur eğitim sistemleri.   

 

NEFSBÖ-236 SOSYAL BİLGİLERDE TARTIŞMALI KONULARIN ÖĞRETİMİ           

(2-0-2) 

 

Toplum içinde yasayan bireyin toplumun diğer üyeleri ile sürekli bir etkileşim halindedir. Tartışmalı 

konular, toplumun genelini ilgilendiren, siyasi, ekonomik, sosyal, dini, ahlaki, toplumsal veya bireysel 

alanlarda; farklı değer, inanç veya ilgilere dayanan; farklı görüş, düşünce ve bakış açılarının olduğu 

konu veya sorunları kapsar. Bir konunun veya sorunun tartışılması konunun doğasından, öneminden, 

kültürel veya değer farklılığından kaynaklanabileceği gibi bazen de uygulama durumundan veya sorunu 

çözme yönteminden kaynaklanabilir.  

 

 

V.YARIYIL 
 

 

NEFSBÖ-307 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ   (2-0-2) 

 

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı 

demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve 

özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler (İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan 

hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi. 

 

NEFSBÖ-313 ÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYAL TASARIMI    (2-2-3) 

 

Eğitim teknolojisi ve temel kavramlar. Öğretim teknolojileri ve iletişim. Öğretim Analizi. Öğretim 

Durumlarını Planlama. Araç-gereçlerin öğretimdeki yeri. Öğretim araç ve gereçlerinin seçimi. Görsel 

materyaller tasarımı. Öğretim araçları ve etkili kullanımı. Bilgisayarla öğretim. Uzaktan Eğitim. Süreç ve 

ürünü değerlendirme. 
 
 
NEFSBÖ-301 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI   (2-0-2) 

 

Osmanlı Devleti’nin kurulusundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadar Osmanlı 

İmparatorluğunun, siyasi, kültür ve uygarlık tarihi  

 

NEFSBÖ-315 SINIF YÖNETİMİ           (2-0-2) 

 

Sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf ortamında sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen 

davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olmaları için gereken bilgi ve 

beceriler   

 

NEFSBÖ-311 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI    (1-2-3) 

 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye 

yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, 

konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü 



olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve 

beceriler.  

 
NEFSBÖ-303 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI      (2-0-2) 

 

Nüfusun Ülkeler için önemi, Nüfus politikaları ve nüfus projeksiyonu, Türkiye’de nüfusun gelişimi, kır 

ve şehir yerleşmeleri, Türkiye’de tarım, hayvancılık, ulaşım, turizm, ticaret, sanayi, madencilik, enerji 

kaynakları  

 

NEFSBÖ-309 ÜLKELER COĞRAFYASI    (2-0-2) 

 

Avrupa Kıtasının Genel, Beşeri ve Ekonomik Özellikleri (Norveç, Hollanda, Almanya, Yunanistan), Asya 

kıtasının Genel, Beşeri ve Ekonomik Özellikleri (Japonya, Rusya Federasyonu, İran, Irak, Suriye, İsrail), 

Afrika kıtasının Genel, Beşeri ve Ekonomik Özellikleri (Mısır, Cezayir, Libya, Tunus, Fas), Amerika 

kıtasının Genel, Beşeri ve Ekonomik Özellikleri, Okyanusya kıtasının genel, beşeri ve ekonomik 

özellikleri (Avustralya ve Yeni Zelanda), Antarktika kıtasının genel, beşeri ve ekonomik özellikleri  

 

NEFSBÖ-305 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ  (2-0-2) 

 

Feodalitenin çöküşü, kesifler, sömürgecilik, Rönesans, reform ve bu süreçlerin Avrupa’nın toplum, 

düşünce hayati ve tarihindeki etkileri ve bu süreçte Dünya’nın diğer coğrafyalarının geçirdiği evreler. 

Viyana Kongresi ve Kongre Sonrası Avrupa, 1830 ve 1848 İhtilalleri. Sömürgecilik ve Güç ilişkilerine 

Etkisi  

 
NEFSBÖ-231 EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR  (2-0-2) 

 

Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları ,Zeka ve yetenek, İlgi ve tutum, Bilişsel gelişim, Cinsiyet, 

Öğrenme biçimi, Kişilik Yapısı, Denetim Odağı ,Öz-yeterlik inançları ,Ön öğrenmeler, ön bilgi, 

öğrenmede güdülenme ve motivasyon, epistemolojik inançlar  

 

NEFSBÖ-323 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMALARI (2-0-2) 

 

Sosyal bilgilerin tanımı .Bilimsel araştırmanın tanımı .Bilimsel araştırmalar neden yapılır .Bilimsel 

araştırmalar nasıl yapılır .Bilimsel araştırma yapmanın basamakları   

 

 
 
NEFSBÖ-325 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI        (2-0-2) 

 

Türk Dünyası’nın Doğal Coğrafyasına Giriş. Türk Dünyası’nın Jeolojik Yapısı. Türk Dünyası’nın 

Jeomorfolojik Yapısı. Türk Dünyası’nın Hidrografyası. Türk Dünyası’nın İklimi. Türk Dünyası’nın Toprak 

Özellikleri. Türk Dünyası’nın Doğal Bitki Örtüsü  

 

 

VI. YARIYIL 
 

NEFSBÖ-308 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ       (2-0-2) 

 

Kapitalizm; sosyalizm ve milliyetçiliğin doğusu, I. ve II. Dünya Savaşı, soğuk savaş dönemi, soğuk 

savaş sonrası değişmeler (SSCB’nin dağılması, Varşova Paktı’nın dağılması, çağdaş Türk devletlerinin 

oluşumu ve gelişimi, AET, Avrupa Birliği) ; günümüzde ortaya çıkan siyasi, ekonomik oluşumlar ve 

Türk Dünyasına etkileri.  

 



İNF-398 ETKİNLİKLERE KATILIM         (2-4-4) 

 

Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki 

sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan 

edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir 

not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.  

  

NEFSBÖ-306 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM     (2-0-2) 

 

İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, is yerlerinde, vb.); etkin konuşma ve dinleme; beden 

dili; hak ve sorumluluklar; değer yargıları ve iletişimdeki rolü.  

 

NEFSBÖ-312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME        (3-0-3) 

 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, ölçme teknikleri, 

ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının ölçülmesi, psiko-

motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikler   

 

NEFSBÖ-302 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI       (2-0-2) 

 

Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan (1774) Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar(1922) siyasi, kültür ve 

uygarlık tarihi.  

 

NEFSBÖ-314 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ      (2-2-4) 

 

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının basta Anayasa ve Milli 

Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan 

yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, 

tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabi örneklerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi.  

 

NEFSBÖ-310 SİYASİ COĞRAFYA      (2-0-2) 

 

Siyasi coğrafya, jeopolitik ve strateji, siyasi coğrafyayı etkileyen faktörler, kara-hava-deniz hakimiyet, 

kenar kuşak teorileri, soğuk savaş dönemi, soğuk savaş sonrası dönem, Dünya’da jeopolitik bölgeler 

ve teoriler, tarihin sonu ve son insan tezi, medeniyetler çatışması tezi, büyük satranç tahtası tezi, yeni 

Avrasyacılık tezi, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi, AB, küreselleşme ve mekan.  

 

NEFSBÖ-304 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT 

İNCELEMESİ    (2-0-2) 

 

Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, 

menakıpnameler, gazavatnameler, tarihi romanlar masallar, hikâyeler, türküler, kâşif günlükleri, şiirler, 

anılar, denemeler, hikâyecikler (anekdotlar), biyografiler, mektuplar vb.nin sosyal bilgiler öğretiminde 

kullanılması.  

 

NEFSBÖ-316 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ     (2-0-2) 

 

Türk eğitim sisteminin yapısı, amaç ve ilkeleri, yasal dayanakları, yönetim kuram ve süreçleri, okul 

yönetimi, okula toplumsal katılım   

 

 

NEFSBÖ-324 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ      (2-0-2) 

 



İnsanlığın yeryüzünde var olduğu günden bugüne bir arada yaşama mecburiyeti vardır. Kültür bir 

milleti karakterize eden özellikler olduğu ve her kültürün kendisine has bir özü, bir çekirdek yapısı 

bulunmaktadır. Milletleri birbirinden habersiz, kendi kabukları içine çekilmiş olarak yaşamadıkları, 

toplumdaki çeşitli ihtiyaçlar ve dünya şartlarının ortaya koyduğu bazı zaruretler; milletleri siyasî, 

diplomatik, ticarî ve kültürel alanlarda birbirleri ile karşılıklı ilişkiler kurmaya yöneltmiştir. Hattâ 

birbirleri ile yakın temas hâlinde olan milletler, kendi kültürlerinin bazı değerlerini birleştirip 

kaynaştırmak ve bunları ortak katkılar ile geliştirmek suretiyle ortak medeniyetler de meydana 

getirebilmişlerdir. İslâm medeniyeti. Batı medeniyeti gibi. Tarihte toplumlar medeniyet ortaklığına ve 

bu ortak medeniyetin nimetlerinden yararlanmış olmalarına rağmen, yine de kendi kültürlerini 

korumakta titizlik göstermektedirler. Aksi halde, sağlam bir senteze ulaşmadan ortak medeniyetin 

öğeleri içinde eriyip kaybolma tehlikesi gösterirler ve bir yıkım ile karşı karşıya kalırlar.  

 

NEFSBÖ-326 OSMANLI TÜRKÇESİ    (2-0-2) 

 

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.  

 

NEFSBÖ-320 POPULER KÜLTÜR VE YANSIMALARI         (2-0-2) 

 

20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek bir 

kavram olan popüler kültür, eski halk kültürü olarak literatürde tartışılsa da, aslında toplumsal kültürün 

ve günlük yaşamdaki değişken alışkanlıkların biçimsel anlamda farklılaşması ve yaygınlaşması olarak 

anlatılabilir. Türk Dil Kurumu popüler kültür kavramını, “belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen 

ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.  

 

VII. YARIYIL 
 

NEFSBÖ-405 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI      (2-0-2) 

 

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık-fakirlik-

işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör, sorunları çözmeye 

yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve farklı yaklaşımlar. 

 

 
 
 
 
 
NEFSBÖ-413 OKUL DENEYİMİ      (1-4-5) 

 

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, 

öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda 

düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.  

 

NEFSBÖ-411 ÖZEL EĞİTİM    (2-0-2) 

 

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik 

bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış 

bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zekâ ve yetenek, kaynaştırma, erken 

eğitim. Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları. 
  

NEFSBÖ-407 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II       (2-2-4)  
 



Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin 

geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının 

islenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve 

katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş 

değerlendirme uygulamaları  

 

 

NEFSBÖ-409 PROGRAM GELİŞTİRME     (2-0-0) 

 

Program geliştirme ile ilgili kavramlar; program geliştirme ilkeleri; programın felsefi, psikolojik, sosyal 

temelleri; program kuramları, modelleri; program geliştirmede sorunlar ve yönelimler.   

 

 

NEFSBÖ-403 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ       (2-2-4) 

 

Sosyal bilgiler alanında yazılmış öğretmen ve öğrenci çalışma kitaplarının içerik ve teknik açıdan incelenmesi.  

 

NEFSBÖ-401 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I        (2-0-2) 
 

1919’dan 1945’e kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yasam, ekonomi, eğitim ve bilim, 

dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.   

     

 

VIII YARIYIL 
 

NEFSBÖ-406 DRAMA      (2-2-4) 

 

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-

Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma 

aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama 

ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, 

uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.  

 

NEFSBÖ-410 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI      (2-6-5) 

 

Dersle ilgili genel tanıtıcı bilgiler, dersle ilgili ders planı hazırlama, ders planına uygun konunun 

işlenmesi, portfolyo hazırlama, staj dosyasının teslimi  

 
NEFSBÖ-408 REHBERLİK        (3-0-3) 

 

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik 

Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma   

 

NEFSBÖ-404 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME     (1-2-3) 

 

Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal 

projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.  

 

NEFSBÖ-402 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II       (2-0-2) 

 

1945’ten 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yasam, ekonomi, eğitim ve 

bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.   



 

NEFSBÖ-422 BİREYDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2-0-2) 

 

Düşünme becerilerinin tanımı ve diğer canlılarla karşılaştırma. Bireyde düşünme becerilerinin gelişmesi 

için bir şeye ilgi duyma ve seçim yapabilme. Deneyim aktarma ve önemi. Tahmin etme, düzenleme ve 

planlamanın önemi. Özetleme ve anlam çıkarmanın önemi. Problem çözme. Kategori yapabilme. 

Benzerlik ve farklılıkları fark edebilme. Duyguların ve düşüncelerin farkında olma  

Ana fikri ya da temel bilgiyi fark edebilme, mecazlar ve belirsiz ifadeleri anlama, imaları anlama  

 

NEFSBÖ-424 EĞİTİMİN KÜLTÜREL VE SOSYAL TEMELLERİ          (2-0-2) 

 

Toplumsal varoluşun parçaları olan dil, tarih, sanat, edebiyat, toplumbilim, felsefe gibi bilim 

disiplinlerini; eğitimin kültürel temellerini oluşturan temel birer öğe olarak genel kültür çerçevesinde 

aktarmak.   

 

NEFSBÖ-420 MEDYA OKURYAZARLIĞI          (2-0-2) 

 

Medya araçlarını tanıyarak derslerde medya araçlarından nasıl faydalanılacağını açıklamak.  

 

NEFSBÖ-426 TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARI    (2-0-2) 

 

Cumhuriyetin Aldığı Eğitim Mirası. Atatürk Döneminde Eğitim Sisteminde Yapılan İnkılaplar ve 

Sonuçları. Atatürk dönemi Hükümet Programlarında Eğitim ve Kültür. Eğitim ve Kültür Şura 

Kararlarının Değerlendirmesi. Atatürk sonrasında Eğitim Politikalarında değişim ve süreklilik. Demokrat 

Parti Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları. 1960’larda Eğitim ve Kültür Politikaları ve yansımaları  

1970’lerde Eğitim ve Kültür Politikaları ve Yansımaları. 1980 sonrası Politikalar ve Güncel Sorunların 

Değerlendirmesi  

 

 

 

 


