
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2019/2020 

DERS İÇERİKLERİ 
 
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts  

ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ(Zorunlu ) (2-0-2-4) 

Üniversite kültürü dersi, öğrencilerimizin öğrenim hayatına dair kültür ve bilgi seviyelerinin artmasını, 

sanat, spor ve müzik vb. alanlarda farklı deneyimler elde etmelerini ve uzmanlık alanlarına dair 

katılacakları eğitim ve seminerler ile güncel tecrübeleri edinmeleri amacını taşır. İstanbul’un öğrencilere 

sunduğu sanat, spor, eğitim ve kültür unsurlarının tanınması ile şehrin ikliminin öğrenciye katkısını 

sağlanır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite ye bağlı birimler ile iletişim yolları ve Üniversite 

yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 

 
ÇOCUK GELİŞİMİ 1 (Zorunlu) (3-0-2-4) 
 
Çocuk Gelişimi ve Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkiler, Gelişim Dönemleri, Çocuk Gelişimine 
Bakış Açıları ve Gelişim Teorileri, Çocuk Gelişimi Çalışmalarındaki Yöntemler, Desenler ve 
Etik, Piaget’ye Göre Bilişsel Gelişim Aşamaları, Diğer Bilişsel Gelişim Teorileri, Algı Gelişimi, 
Dikkat, Bellek, Zihinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar, Yaratıcılık, Ahlâk Gelişimi, Dil 
Gelişiminin Kazanılması, Dilin Kullanımı, Erken Dil Gelişimini Destekleme, Farklı Çocuklar, 
Dil Gelişim Aşamaları, Dil Gelişiminde Bireysel ve Kültürel Farklılıklar. 

 
ÖZEL EĞİTİM-I (Zorunlu) (3-0-3-4) 
 
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. Engelin 
önleme ve erken tanı. Özel eğitim alanını sınıflandırma. Yaygınlık oranları. Dünyada özel 
eğitim Türkiye’de özel eğitim. Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma. Görme engelliliğin 
nedenleri. Görme engelini önleme ve erken tanı. Görme engellilerin eğitimleri. İşitme 
engellileri tanılama ve sınıflandırma. İşitme engellilik nedenleri. İşitme engelini önleme ve 
erken tanı. İşitme engellilerin eğitimleri. Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama. Dil 
ve konuşma güçlüğü nedenleri. Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı. Dil ve 
konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. 
 
PSİKOLOJİYE GİRİŞ (Zorunlu) (2-0-2-4) 
Psikoloji ve Alt Dalları, Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri, Beyin Duyum ve Algı, 
Öğrenme Psikolojisi, Bellek (Hafıza),Dil, Motivasyon ve Duygu, Savunma mekanizmaları, 
Kişilik Kuramı ve Kişilik Bozuklukları ele alınmaktadır. 
 
ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA (Zorunlu) (2-0-2-3) 
 
Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler. Basılı yayınların özellikleri. Görsel 
yayınların özellikleri. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların 
değerlendirilmesi. Basılı yayınların değerlendirilmesi. Görsel yayınların değerlendirilmesi. 
Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek. Yayınları kullanırken 



kullanılacak etkili yöntemler. Çocuk edebiyatı eserleri (konu, tema dil ve görsellik yönünden 
incelenmesi) (bilişsel, duyuşsal toplumsal gelişine katkıları). Basılı medya yayınları. Çocuk 
edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak. 
 
ÇOCUK VE OYUN (Zorunlu) (1-1-2-4) 
 
Oyun dağarcığını geliştirmek. Oyunları derlemek. Oyun etkinlikleri. Oyun etkinliği 
uygulamak. Özel eğitimde oyun etkinlikleri. 
 
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK (Seçmeli) (2-0-2-3) 
 
Yaratıcılık ve sanat, Yaratcılığı geliştirici etkinlikler, Dille gerçekleştirilen sanat etkinlikleri, 0-6 yaş 
çocuğunun gelişim özelliklerine göre görsel sanat eğitimi, Sanat ve çocuk, gelişim özelliklerine uygun 
sanat etkinlikleri 
 
ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME (Seçmeli) (2-0-2-4) 
 
Çocuğu tanımanın amacı ve önemi, Farklı boyutlarıyla çocukları tanıma, Çocukları tanıma 
ilkeleri, Tanı ve değerlendirmede etkili olan etmenler, Gözlem, Görüşme, Anket, Testler agte 
Denver  wiscr, Ev Ziyaretleri, Çocukları resim yoluyla tanıma(Peabody), Çocuğu tanıma 
tekniklerinin amacına ve çocuğun gelişim seviyesine uygun teknikleri seçme ve uygulama, Okul 
öncesi dönemde tutulması gereken toplu dosya 
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULAMA (Zorunlu) (0-4-6-5) 
 
Yıllık planı izleme. Günlük plan hazırlama. Serbest zaman etkinliği planlama. Serbest zaman 
etkinliği uygulama. Türkçe dil etkinliği planlama. Türkçe dil etkinliği uygulama. Oyun ve 
hareket etkinliği planlama. Oyun ve hareket etkinliği uygulama. Müzik etkinliklerini planlama. 
Müzik etkinliklerini uygulama. 
 
ÖZEL EĞİTİM-II (Zorunlu) (3-0-3-4) 
 
Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma. Öğrenme güçlüğünün nedenleri. Öğrenme 
güçlüğünü önleme ve erken tanı. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri. Bedensel 
engellileri tanılama ve sınıflandırma. Bedensel engellilik nedenleri. Bedensel engeli önleme ve 
erken tanı. Bedensel engellilerin eğitimleri. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama 
ve sınıflandırma. Yaygın gelişim bozukluğu nedenleri. Yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve 
erken tanı. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri. Zihinsel engellileri tanılama 
ve sınıflandırma. Zihinsel engellilik nedenleri. Zihinsel engeli önleme ve erken tanı. Zihinsel 
engellilerin eğitimleri. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma. 
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı. 
 
ÇOCUK GELİŞİMİ -II (Zorunlu) (3-0-3-4) 

Sosyal gelişimi tanımak. Sosyal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Duygusal 
gelişimi tanımak. Duygusal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Ahlak gelişimini 
tanımak. Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Cinsel gelişimi tanımak. 
Çocukların gelişim alanlarını takip ederek uygun değerlendirmeler yapmak. 
 
 



ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI (Zorunlu) (2-0-3-4) 
 
Kişilik ve benlik özellikleri. Güdüler ve duygular. Duyum ve algı. Savunma mekanizmaları. 
Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi. Çocukları tanıma teknikleri. Çocukluk döneminde ruhsal 
sorunlar. Çocuklarda duygu ve davranım sorunları. Özel sorunları olan çocuklar. Sosyal 
becerilerinin geliştirilmesi. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. 
 
ERKEN ÇOCUKLUKTA CİNSEL EĞİTİM(Zorunlu) (2-0-2-3) 
Cinsel gelişim aşamaları ve kuramsal dayanakları, Dünyada cinsel eğitim ve tarihsel gelişimi, 
Türkiye'de cinsel eğitim ve tarihsel gelişimi, Okul öncesi dönemde cinsel davranışlara yönelik 
tutumlar, Okul öncesi dönem çocuğunda mastürbasyon ve bu davranışa yönelik gerekli aile ve 
öğretmen tutumları, Okul öncesi dönem çocuğunda mastürbasyon ve bu davranışa yönelik 
gerekli aile ve öğretmen tutumları, Okul öncesi dönemde cinsel istismar ve bu davranışın çocuk 
üzerindeki etkileri, Okul öncesi dönemde tacizden korunma eğitimi, izinsiz fiziksel teması 
reddetme, kandırılmayla baş edebilme, Okul öncesi dönemde güven çemberi oluşturma 
çalışması, Özel eğitim gerektiren okul öncesi dönem çocuklarında cinsel eğitim, Özel eğitim 
gerektiren okul öncesi dönem çocuklarında cinsel gelişimi etkileyen etmenler. 
 
 
EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME (Seçmeli) (1-1-2-4) 
 
Sınıf yönetimi için araç gereç planlama. Sınıf yönetimi için araç gereç yapma. Eğitici oyuncak 
planlama. Eğitici oyuncak yapma. Kukla planlama. Kukla yapma. Müzik araçları planlama. 
Müzik araçları yapma. Kostüm ve aksesuar planlama. Kostüm ve aksesuar yapma 
 
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU (Seçmeli )(2-0-2-4) 
İnsan hakları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Eğitimi Konusunda 
Yapılabilecek Çalışmalar, Okul öncesinde İnsan Hakları Eğitimi Konusunda Yapılabilecek 
Çalışmalar, Çocuğun Temel Özellikleri, Çocuk ve Yetişkinin Karşılaştırılması, Çocuk Hakları 
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının İhlali ile İlgili Vaka Örnekleri, Çocuk Hakları 
ve Korunması Konusunda Yapılabilecek Çalışmalar, Okul Öncesinde Çocuk Hakları ve 
Korunması Konusunda Yapılabilecek Çalışmalar, Çocuk İhmali ve İstismarı, Çocuk İhmali ve 
İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda 
Bilinçlendirme, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda Bilinçlendirme, Çocuk Hakları ve 
Koruma ile ilgili makaleleri inceleme 
 
İŞARET DİLİ (Seçmeli)(2-0-2-2) 
Sağır Kültürü ve İşaret Dili, Parmak Alfabesi, İşaret Dili Kullanarak Tanışma, Konuşma 
Sözcüleri, Aile ve Çevresi, Vücudumuz ve Sağlık, Duygular, Zaman ve Dilimleri, Okul ve 
Eğitim, Taşıtlar ve Trafik, Sayılar işaret, Meslekler. Taşıtlar ve Trafik, Sayılar işaret, 
Meslekler, Renkler, Müzik ve Müzik Aletleri, Spor ve Spor Kulüpleri ve Bitkiler ve Hayvanlar, 
Zıt Anlamlılar, Fiiller, Türkiye’nin İlleri, İstanbul’un İlçeleri, Devletler, Günlük Konuşma ve 
Soru Cümleleri 
 
ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I (Zorunlu) (0-4-6-4 
 
Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak. Çocuklar 
için hazırlanan bireysel öğretim programını tanımak. BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri 



uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak. Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek 
olmak. Akademik gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. BÖP e uygun hazırlanmış 
etkinlikleri uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak. Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya 
destek olmak. Bilişsel gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. Dil ve iletişim etkinlikleri 
planlamaya destek olmak. Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. 
 
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (Zorunlu)(3-0-3-4) 
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas 
sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt 
solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı Merkezi Sinir sisteminin anatomik 
yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer 
endokrin sistem yapıları Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin 
yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları, Fizyolojide temel 
kavram ve terimleri Hücrenin görevlerini Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve 
karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları Kan ve lenf dolaşımı, Kan ve 
sıvı- elektrolitler Santral sinir sistemi Periferik sistemi 
 
ÇOCUK VE DRAMA (Zorunlu) (4-0-4-6) 
 
Okul öncesi eğitimde drama. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü. 
Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitim ortamı. Okul öncesi eğitimde drama 
etkinliklerinde değerlendirme. Hareket çalışmaları. Hareket çalışmalarını uygulama. Pantomim 
etkinliği. Pantomim etkinliğini uygulama. Rol oynama etkinliği. Rol oynama 
 
 
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ (Seçmeli ) (1-1-2-3) 
Çocuk gelişim özellikleri, Düşünme becerileri türleri, Bilim neden Çocuklar için önemlidir, 
duyusal merkez için öğrenme hedefleri, duyusal eğitim hakkındaki kelime hazinesi, bilim 
merkezi hisleri yaratma, Okul Öncesi Eğitimde Fen Programları, Çocuk Bilimi Öğrenme 
Yöntemleri, Küçük çocuklar matematiği nasıl keşfeder? Matematiksel düşünmeyi öğrenme, 
matematiksel ilişkileri anlama, gerçek yaşamda matematiksel düşünme becerilerini kullanma, 
Bilim ve Doğa Köşesi ve Fen Eğitimi Materyalleri Matematik köşesi ve malzemeleri, Okul 
Öncesi Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Açık Uçlu Soruların Sorulması, Çocukların 
öğrenmesini gözlemleme ve teşvik etme, Çocukların bilgisayarı nasıl kullandığı, Fen eğitiminde 
ailenin ve toplumun rolü, Çevre eğitimi, Okul Öncesi Coğrafya Ve Öğretimi, Okul öncesi 
Dönemde Bilim Etkinlikleri, Okul öncesi Dönemde Bilim Etkinlikleri 
 
MESLEKİ İNGİLİZCE (Zorunlu) (2-0-2-4) 
 
Okulöncesi eğitim döneminde öğretilecek ingilizce çocuk şarkıları, çocuk oyunları ve 
müfredata ilişkin mesleğe ait İngilizce. Renkler, sayılar, alfabe, insan vücudu, sayılar. 
 
DEZAVANTAJLILARLA İLETİŞİM(Seçmeli)(2-0-2-4) 
Dezavantajlı Gruplar, İşsizler ve Sosyal Güvencesi Olmayanlar, Çocuklar-Suça İtilmiş 
Çocuklar, Mülteci Çocuklar, Sokak Çocukları, İstismara Uğramış Çocuklar, Kadınlar 
,Yoksullar, Engelliler-,LGBTİ+ bireyler, Yaşlılar- Evsizler, Bağımlılar, 
Eğitimsizler,Dezavantajlı Gruplara Yönelik Proje Geliştirme 
 



ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Zorunlu) (2-0-2-4) 
 
Sağlıklı çocuğu tanımak. Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler. Çocuğun sağlığı 
konusunda ilgili personelle işbirliği. Hasta çocuğun özelliklerini tanımak. Çocuklarında sık 
görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği. 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar. Aşılar 
ve serumlar. 
 
SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME (Seçmeli) (2-0-2-5) 
 
Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini 
değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak. 
 
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (Seçmeli) (2-4-2-5) 
 
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 becerilerin kazanılması. 
 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve toplumsal 

değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da sosyo-ekonomik 

çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu. Avrupa'da devrimler çağı ve 

Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. 

Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları. Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. 

Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve 

örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası. Amasya 

genelgesi sonrasında kongreler dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı Milli ve sonrası. 

TBMM'nin toplanması, bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal koşullar ve meclis. Savaş, 

diplomasi ve bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan. Saltanatın kaldırılması ve 

Cumhuriyet'in ilanı. Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni 

Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni Türkiye'de ekonominin gelişimi ve ekonomi 

siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist rejimin niteliği. Türk devriminin değerlendirilmesi. 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

Dilin tanımı ve dünya dilleri (dil felsefe tarihi, 2. dil felsefesi -anlam, ideal dil felsefesi, normal dil 

felsefesi, gönderge, anlam, içerik- kapsam, metafor-). Türk Dili’nin tarihî gelişimi. Yazım kuralları. 

Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım bozuklukları. İletişim araçlarında karşılaşılan 

anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve ekler). Kelime grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede 

anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Paragrafta yapı. Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin 

ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve söylem ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme 



ve söylem, söylem teorileri , yapısalcılık, post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. 

Araştırma teknikleri. Edebiyatta ve dilde gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili 

kullanma çalışmaları. İş hayatında dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat 

metinlerinin özelliklerini ve türleri. 

 
İNGİLİZCE(Zorunlu) (4-0-4-4) 
 
İlgili ders uzaktan eğitim olarak yürütülmektedir. Öğrencilere olumlu cümlelerde ‘to be’ fiili, 
kendini tanıtma, harflerin İngilizce okunuşunu ve ülkelerin İngilizce karşılıkları, Aitlik sıfatları, 
çoğul isimler ve sayıların İngilizce okunuşları, Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde ‘to be’ 
fiili ve sorulara cevap verme becerileri, Aitlik eki olan ‘s ile yiyecekler ve sıfatlar ile ilgili 
kelimeler, Saati sorma ve bu soruya yanıt verme şekilleri, Geniş zaman (present tense), ‘There 
is/are’, ‘How many…?’ , some’ ve ‘any’ kullanımları verilir; ‘this, that, these, those’ sıfatları 
ve‘and, so, but, because’ bağlaçlar, Past tense, Future tense, present, past ve future contious 
tense. 


