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8iyokıli Öğetndlüği.i.g@kddiğl i,ğĞfİıenlik dE]eğana yacabük ek yetedi söda E rrİ inbtm bec&ileinl, efill f 9ıjal0

ASij ...,,,'-.,--,"",



Eünlü sartr slH İofğ İ, Yokil s.d
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§nıfoşç9]Ğ la s 70

ödğler o o o

sunum/s.ffi HalrbD 0 0 0

A,a s.rğla. 1 10 ı0

uygu\m. 0 0 0

Labo..tnal ta 2 26

Pğe000
Y.nYlso.]u §fu 1 14 L4
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BAUKESİR ÜNİVERSiTESİ

Necatibey Eğitim Fakültesi
Biyolo]i oğretmenliği

o..Jİ İr.rlğl :

tğnd b@nlar; ağ€n.lt€yi e.ırüleY6 hİt6dğ eğitimağEiıme JaĞ+n çğrRğandĞ öğ.ğım. kuaolan; 6ğrcnm. si]Eind€ moiiviryon,

cüc.aoölu. D. (1991), ins E Dd6dş. i*nbrd: Re@l Yatlnlan ,HOE , H.s., Eg.dl, H. , D€.., j. Ps/ttElolv of L@mıng. i,t( Gr.*Hll Top6Ğ' G, (200]), Gd9n w
Öğ6m Psil@lojic. An*.r.: 

^|o!.l 
Yaynlan,sAcANu, İAsan (2017). Eğibm Fjkobjasi, Anki6: Pegem A YaYı]lan,sen4oğfu,İ. G.llrh oğİ€rvl€ € oğrctm

K;r.mda. uygGEya Anlira: cöri! YaYrıdı,Yğıly4.ak, B. (2oo9) Eğitim Eikobj§ (@i9c ÖğHG Öğ,ği,İ). 
^/ılğr.r 

F.96. Yayımı&Arn'n, A" ( 1999).

G.f4rı E a§lffi P5,1@ıoİ9 Anıa6: Ad Yarnoak,woolfoıç AE. ( 1998). Ed!.*iGl Ps/<hdogy. us^: Alyn an Bğ.
diı ı{ünpd!c6e,ğğD, iJru, st tt

İatdİiİ E T.ftl aiİmlğ

1

1

3

5
6
1

8

9

ı0
1ı
12

ı]
ı4

siün Pcıobjli iĞ uli tğ.d ı.vrmlİ
Öğiltm E oĞl§h i€ ı*lEnd lovtınh.
G.acd .üd ğİn fs.k
G.adm iİdği, g.iİn g-Rlgi, G.Çın ö.ğfJği ı. aa.İdci
Ebd 9d!iİ, Hag.f. oa§.d G.a*n İffi
Fraldıf Bkc.kijd Geıcn xlİ.d
Eriı!D."u Hı.6Gy.l G€İşm İ!r.d

İa §B ocğtıxİfrtEi

^hlat 
G.şİr , Aa$tfu Aliak Gdırm Kem, l(..tğgri Ariaİ G.a*n (mn

Öğğİt hİrnldlo a,§9 öğğwt ıırüiaıt/ (ğ İ.tü,m
ffiırd x.t ,rm,sryd öğğım. xlrJn
Ei§sd İı]dılİ, GĞrt il.!t &İın

ooı
oo2
oo3
ooa
d05

006

ü1
öo3
0o9

h d.rd. ,.t €ğaant i iY.ç dur.bikeı ç6jdrü atrt ..löair E drl6.. d.t ı oarbaii

Eüü öğlğlm dlrnı rğrla.nl İİİ. ,. .t t ğbniİ.
Eğğün ffi farılsam &ğİiİ laı,r.l ıĞ ğ] f.rılada6 rd a9üa...İ f.ıdö.lği arrt dĞblk
G.hcİrd,.€çağdğtiğğıtt,.€Üttn€fj6EtĞilgriBa,ıdğhınt.|dd.lnülİ,h&nhhlgiğlİ,,ıqİ*.lği.Yrt.d.b|tjGİtiFİttıildğg.IsEöaii

oğılittı. E iEĞğE §üEdnl €dağgı pckob,lı dgubm ( ııdi6/o.ı, krygı, s!., vb) ıjğEnm E öğEğre siiEİne*i rd|ğinI .nlİ,b, bağbrt öğ nnğt d.iFı 96ğ E olnüjlda.

F!ıffiyd gĞİim loankn (Pt çtE EıG.n) İaf.h E aeml-n ül ıĞ h(l.ldn cl6ft Ğ ğrE ırrEüddd d!t/. foiııa8qs. dlgğütli-.
8ıl§sd geqiI hJEiit r (Aad w aııFd Yalğgİ) k 9r Ğ aşamağ'm *E ğJnrn €l!'n - ağdĞ riciın İ mll v. itlclto,ian d.9.İİ.ğt,.
Eğğn v. Hobi hfuiGiıııi lHd.n ıiatac, E Eğto F!ıüj§iİi hdğtt.ldiam kaEn. ıı.&ğrda bagl edııİ-

9.. ıl. ı{Ü.D
Po6 E[lm !Ğ iırüEm t kt lolai iL llgdi çt İldği bİr.dğğç fudanlan d6lğilı4.tjdl tİl ş.ld!. ye,taEbr.
fu6 B,iyobli ditni dıİda bdilğımb t İ!d.f doÜrfu9rna t* sİGi c.İİt ro ,. bg.iaFtiıl.
Rl] Biyob' ağltğiğiiğn.9ğ!ıüdü tand ülgi, El.' ı/. t^rnh 9ğtğ Edi|ğ şarna uy!üam.r. l@Ft*.
P19 

^bn 
i. ilqli t kdrna tarEd İ.§tlft r.ğB yrrı*E ghap dç, b!ru r.F. h.İr.b gfitİİr. 

^. 
*,ına so.udın 6ğmlai, ,ı.+l@n E lopl,jnb 9.t6şab-l.

Pı) c]ğ.üdği. gdlim iiedüdği v. t ı€yld iİ{aldİt 9iü dĞğ*ğtği öldğE.Er.{ kd! atann tleıl*teli !t İ.alİnrİı. ğt utgo ağği. f.tği, ğt n € i&!ağİ i.9.!alf. tEğğd.
ı!ıJ*na 9ğ!İ9 her nrıt rraı.ri *çebİr yr.t lqldıiı mağyJ çİ$np hria dğcğnde kÜn.ğali

Pı3

Pı2

Po2

işblniğl haınde çalr9, gfup çdğmlamda alİğ 9ö.ğ E $rumbbUan by,kYb frIne g€tiİebir.

Blyolo'i €ğiüoi laannd.ki t m| q.lErelği taİip ed€rcİ, bMhn dlğg dğ.!ğ6 .dadğıanyla parlğabll@k doğ,t yab6E bar dili İllanablla.

xü!.€l @ todud§a çğça«!€ ditm ılblğnleüh dzdllld. sağıç giivğiik t ç8Ğ kouhnE eüiknnan 9aı2 üİijrn ü\üriı ı.ps.ml bi. ditjın cn
lılobli .ğnjrivlĞ i|ojİ ful-a duY..r, qdşE Q.!ğğm a9k olar.( bJ fula. ç52ijm üFtrö,|t t b.cğjk i.i krı..*ilr.
Iodld§aa gdlg.€l€ri Y.ırıd. iıl.yğ!]ç todutEa so.unfulk biİriE 9hD dU, BU bliide y.F.İğ 9sy.l çRĞ çn dı6lĞti .Üınrİİr f p.olĞleri

Y6r.E, d.*t, F.gto giu tİişhrc hğilğİE 9hip ofup, bulan çğdi öğl6re duMlrfr ut9üı46ür..
Yaşdi bo/! iiğĞ E/€ ı*.n 016ı] hr nJfum gdiiinp, aiidılğE b@rİğiĞ,ihip oa.bilir.

Eğadmde/bit@loji €ğitmnd. ütft E değeiendi.rı. iı, ilgıllt.mel ıav66, Yöiıtdn € teloiEen bığllç ddvkdlya uı/gun algn. ü.ajaĞ(lğlni
arğ.!lm, 6ğİ€tim .. üyoloji p.ogrm. ile ibili t ,İı.t ı.ü-.nlan a4]ılayahlil. Öğüıitnğ.tih klr.mhnn,n lİr!ıoji aiğ6ci9llrm iĞd.i ii4nrc
Bıyobjiıin rnJıabai., so.gllatbtİ E deİıerc d.y.rnnbtili. old!ğO! ıavrry-ıil,
GijEnal rdf E labf.n5r db..ı dırrtlabir.. ryn qğçldĞdili|Ğ(d dğçrld 9ırBb. çn e4üni eiiciık dnldnlri.i .bhır.

^r.i.yğ 
ıgil İ..ra$ğ p.r ç.ı ,odğni bııEd tültğliği hJğıE t çii4öal.

tlıı Eğlt6İ Tğrre| xa'ın v€.ğİ ı. rqİ )ğı.fiıĞrı t nğ&ü, Diİlğn(t dtp, fum 9ö.E odEİll da6|.nı&i, endİdğl E ı49A|r€b. eğç.*!'ü tbİ,,
Ğ.lğtı hİbn yğieY.dİ. E g.O$ataİ,
Baplo,i, bi]dğji €ğiüini iE ıldll lll§l E uı.Eb.İ.§ P..ıd, 9pozY!m, kdrir.ns 9l§ etİi.ıİlere l@da.aı İdİdi,İ nEddd dİ.ı gdŞnEy€ deYdn .dğ.

Y..Ml t(.d! 
^ıİ 

İ+u
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BALIKESiR ÜNİVERSiTESİ

Necatibey Eğitim Faküıtesi
Biyoıoii Öğretmenliği

]

} ve çüjıüm öiğllen g.|i$ircbilme bensi.i kaa.abilme

anaçlan ve işlevtnj eğitioin diğer.lcnıada ve billmlerle eğltmin hukUk, $syal, kültürel, tarihi, politik,

ı!. (Edt).(2007)

'j.E, 
v, (2007). oğetrenlik M6leğine Ginş. Ko.ya: Eğitim Kitab€f, ,M. 5,rm..

(ı006). Eğiğ n

Hıb lo.İ Ön ıiEl*
1 İği.l (avanl,
2 Eğilhn Tüilr5d T.n€|.,l
3 Gö{Eb.Tora/dd.,n Eğtnlüd E ö{!!trğ
a Ealthn F.b.i İğrd.n
5 ıh ıĞ qidm
6 Pslk lollnan Taı.ıği
7 Eğıdm v. Psı(.l4 l§ıdn
8 EOd.n. Eİdb.nak T.rn ü.d
9 Eğldm E Ekdtod İlbİıt
10 Eğlümh Te*ütdo'iİ T€ndEn
1ı Telo.bJ|,Eğtm Teknoıoltl ır€ 6ü!{m Teıııobİi İaaıııan
12 EğIürh YönĞcd Tğİü€lği
ı3 ı.i.c.i \Ğ Öğftinğlü ıtkc.ğt
1,. ükğnlı ın Dt.yda Eğü,tb Y&dnığ

ö01
ö02
öo3
ö01
öo5
ö06
b1
ö@
öo9
ö10
öl1
ö12
öı3
ölt
ö15
ö16
ö|7
ö18
ö19
ö2o

Eflİİl ad l(.vdttb. bdmbl.
Eğünlıoıl@rü{a.'doaruİıılıta.*.ü' eadaiırrgirrid...§İ.r.
Eğünh k]ruıırın c6rğni so!,rğ
Eğırnh hdtrılrİ,n ö.r hrurüüb - a*ijd a9ıdr.
Eğaİn hnınğİri d':r kniüa a'dbiİi 9.Ei6t i geıütırz ııd dğr! İrl.*r...ı 4İl-.
crkd .ğlİİ rftİğn ı6,dt{ai öğu hİi,a.* ta.tı.
c.giindd dlün uygtlardam b.lh6d !-.Ğ ğ/lğ.
G.ğn4ıri dliı qod.ınd.n a conğİe ciim lyg,ht * İ lğşhff
GdĞ.ğn 4athünin n 9l oınğ gğddÜİ a9İbrJl g1-rd.r yğ.
E}'ün v. ağ,.hin ok]5a dai. €Üİ w90| $iıEa 

'Jh 
ndğr.paİğ gğğrlğiıe ıad €jl.

a rın t Doıtl6 İBdcni *Ö..
ÜlGİn slyğ.l yeGıE lygm ıEn nrdrd€.rİ. idğ oldtJğou a9*b..
Ü!€nl. .to.utülk ylı.ı]a uY9ln liğı niElldğİ5 ıı.lğ o5{ğunu.cd.f.
İoclılh4 küij,d t6Fl lE uyıiltiu iEn nitdiİlğinin idğ o5uğı]ru 4ıır.
Tooüomn küijrd dd€n rünc !r9un iEnn na.ı yd$dhı€c qğ.ldğıni gğelç.lğ ilği dj.elt.oı!l.
EwEns.l İOürd d.ğğld. lYgt]n iıİ6a. niEİtlğlnın i.k oıİJğunu addal.
Topı]İİ]n d.!lrİ İürumlann, Enİ,
To9lunü|d dğğ k!fumlann b.tlend!.ini ırşıay.@( furİ bİ qninin n .ı ü!E.l4 .dilmğ g.r€İtiğinl d.ğ.nğnhr.
D.nolğrt( hleYi. nltl0ldğinün .d.r dduğlnu ifu€ edğ,
D.ğı9ı 4inm dddlldğinln bıGd. nrgü dĞği*, merdiİa g€dı!.!ğü,İn .nalirini r6pa..

§nno Aoıı.m

'Fı

Po6

POJ

,19
Pza

Pı]

Pı2

Po9

8ftin v€ ileör.ı tlinddig ih ll9Ü oeİşriği ğkD edğdç Ü]nbElan dğsl6rıd€ el,<rı hl,€*l!e y..anadğİ..
aylb)i 4ıtm. dan.ra bdl.tnma bf h.d.f doarultığİİda bi.,0.td çö.anE ie E ğ9.t Fb,llr,
B6oıoji oğıtoııarığnh gadoıtıJı t nıd hti, bğEi v€ tnfrbl çaŞaş t onlğ şğflda uYgiürE a koa.b!..

^b 
ıb ı9ıi be ığılda bıi.Ed -a*Eı. }4Fl. }irirm gı,lp ofup, hJru 610. h.ei.9MüI.. 

^..$dtı. 
İnuc.fiı ağEEıği, trEc.İbd.İı ıı€ todıfilr 

'.ya§abriÖğffdğii 9d4in öudıılği..e breY*| f..tlİıbn gah değ*6lği dü.ı. .b6lç kon! ahn.. ö:.aıd.n - k anmb.B ğ uY96 ağĞtm ffij,
hJı *ıa§ 9ğ!İ.n haz,Etğıadaa ,€çbİr yd da İdİr fi.ftryalgĞali.io bülb. d6l6.ı(l külb@uİ..

t ğ.lğa n bdc çaİr9, gl, c§lİt l.lrtdi aidğ g..ğ E g!.*ijd- byiİrb FİE çti.tğıl.
8iYo+o,i ğ'tna d ıınaE tğnd 9.İ{n lği taıjp ğl€tlç b{nbn dğğ ğğ,.rffi 4İidadJv. prrlşö*reı diiE ne rlöğnğ t' di6 hJııEtiı,
(İ.al E tod!ır6al çğra.d€ eğtİı Fobğhhndn &raiBĞ *ğıç 9n6*k ın !nf. ığİlind .tdkri.i. 9öı ai.iidb t!ğiarda ıapgnı bİ .ğ'ğn
8lı,obji dlünli. ıl9İ rdüi.n dur..l, gdŞE E (leğçtle 4İ .ıtd-.{ ğJ ffb.. ç6ıijh u,€Eğ!.!t tEntrini h_a.n*.
İocalfEaı gd§dıd.,i y.ıdn irerğ€ç todulgl ffifufuk biİ.oE ghip d.,. Bj hahğ€ !r.şadğ $r,l.i ç.,Ğ çn nt cd. dddr(trE Füill'i
Y..&o, €ı.*.d, İd.Eto dü düpnn€ b6ğğire 9tip dJp, b(İbn çeü ağğrc dwhlİ'1. ülr!ılay.bri
Yaşam boyu aİBrEye i|i9{n duml! bir t!fum ge|i$np, aznüzgılğre bĞdİğE 9hlp oGbiir.

eğonne,/biYdoj eğ tminde öbm ve .t ğ€i€nni@ ]le ]lqiİ temd İaEm, yij.tem E teknlkl€n bl@{ dğrkouya urgon dç'ie ..nç-qerEç]en hazrhyE uy9ulay.bii..

.



P0!
P02

P17

Pl8
P16

P15

Öiltrİ , a{,!tjn E üydoİ FlgrJn aE ıd t ,!,d b\6nüt ffi. ÖğĞlm.na.tği lırJnb.fi ürad ÜffF6OrE rı!,ği i!ğiE ddii bn§.üiİ.
aitolor.İt 9lE at&, so.gJı,.ü./c ltğ€ ffili.r üllırıJ ı.vny.öar.
Ga,/ğtİ 5d E tıratt o.bm dlsfiüih. üYİ.. gğr.ldciık dğEYEd Flşn ğıd, qğ!üd 9ğ!t tİkffiüt

'ü 
İrü üdi ıa.l.sğ p* (!* pi!öğtİ h]E rn ültiği lo{ü-aı FaEöa..

taı saİth Tğrıd xaüıİıJ tt .ğı ı. ıcI y6.i.indlı \,. d!a.!dı ö&ılrrh .fuP, hJna 96.. rüİ !6.ü.İ&t, .düİdği ı. utgd.nı.h,ı FTdd.sı!ğ, d.üı j qdir''dği iİlic 6ldp
.dğ* bunbn Yİrie]ida. !. o.İs..baİ,
Mji, bi,doi eğ'tİni ile ilgiİ !İı.d \,. q[6brİ.9 p.ıı.l. lğt9ozFnl toftrs giu .da İk . kd...İ kğdiİ ftcdd ots.d( g.İlidly..!6,*. ğk ,

.
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BALrKEsiR ÜNİvERsiTEsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Bıyo|oji oğretmenliği

Genel BiyoIoli tilEafuvan 1

dgE^lmTü.ü Dü*tM lr..j.9.' Dürınıı

Biobji oğüri.rıİğı or. Öğr UıĞi 8!@ cABBAi

Miİroskobln parçahnnl ve işlevleri.i agİl.y.bine, Mikcko! yardmMa denerls yapöbiln€
0.6ı. lç.r|ğl :

hazr dok! pEp€ratlannln in.elenh6i

G.nd biy.roji labo.dğE fijyij

saiihk ğiliDl.ri

ı
7

3

5

6

E
9
10

11

l2

ı]

saYob, n di? BiYtb, lab. l.laEğrı.ldü ,,.İdr?

tia|a6İocta h.d ı,.d.rİĞi
ıallğosİopĞ 9ç t I -ı@lğıĞİ
Mil@sl@& gğa.l al İı.dğlınğı
üi*rcsl@pta ağE Ç .ğtd hüğ!.ııh ii.dğlc;i

Yaramh trİd baeş€nlği, (pn ve ayr.*l)
ı,lIlosl@p6 çİ9ili E dü. k5lİıc.lğlnğı
İik o.topaa İİ hjğdğııln an d.rırı€i

tliİ,oğİ.E hat .lohJ p..9ğdlamh ireknlrE

Üica,1 r]oıİl iĞ iglİ bdq...a
i]ı9 vno,ğl re 

'4İ 
bd9.5d

tİ!,doİ Eİl? Bıtobİ lığ. ıııaıııııclaı ,t ladl? Gğüd b./.b,l blo.rJİ ltln]
Lib.-jt!6 kfJlİ Gdd baı/.bİ bbo.&]a. foy!
lüliırdop ğım Gğd baı,oioİ btİ..ğJJ ğ/0
t]il@sloE h fiıt lğİİı.3 Gğ,d ü!.üji Ü..oJİftfo
ği|oD.ıopia sa( tı{ l.ı.Ğ].rıci Gğt bnrcblı l&dE ıtjyij

liikGıopta 9ğ6n an i@k ,lı.c cdıd Wji laöo..b, E ij

, GĞia ü/!bji btor.üJİ lt !tllktrİopaa aoE ç eDtd fu.t9nn ıffi
Yaşamın ternd bileşĞitlgiı (ph v€ ay6*0 c*n€l ğYo|olt laboĞüğ ltlrÜ

ikmsıopta çlgila f dü k 5 indğYİEi GenĞl Wll bborab.. tq/ü

ik D.ıooti ka. hüo€5nin hc.l€rvEi Gend üplolı hbor.üJ..löYü
Kan 9rub0 byni Gelıd tnpbla bbor.tJ..llrit

, Geid b./.ıot b!o.&d f6YüHlİr6@@ lıa.lou prĞr.re

hfu viıqnu ıh ilgıl bd96d
Inq liıonu *e iga bdç5d

Gğd b.FbJl hbo-afuğ ltjryij

Gğıd ba/ob'i bğ.tğ ğ^j

slaio rtİ.D
oo1 Mikro*ob{n paçlannı bntr, işlğlemi aqklayabilir

do2 Mikrocop yardm|yla d€n€/€n yap.bilIl qu*n söreY€ğ|il

§la no Aç|kl.ma

P03

p20

lİli*ı E i|etii.n t]odol!, ıE ıl9ıl g.|şnddi bkb edftiç funblÜ. .tğslğİtE .rİh bal ş€*ıld. yf.rlandrı.
Elnbji cit ra drfna bdl.tnİı§ bt h.d.l &ğtıİjgiö t* nind oarnı,Yh ır€ bsrt tiblal_
ğ,pbİ 6ğr6ılğiiğinin 96ddÜ t nd b]gl b@i E tnmh Fadş Eaük, şğ,na uyqtia.EF l6aeı.
ıJ.n il tgii ıi İğt!d. balnEd ı-.sD y.FB y.lint itic ür, ğJıl op.. hahdĞ 9frhİ.. 

^rasffi 
İ.İJcrİİ ağğıd.rı i'€cd4. E tocfunh Fy/l.f.lali

P13

Pı2

m6

Pl8

Pr5

oğğıdğ,n gdiih iitdıırçi Ğ öİlysd f..taId- qü dc!ıdılği daİr6t .la..& kofu.tİnn o..aıdği E ka.afmh.d a uygr a{,!tj,İİ !ar&r. Yilİğt ç t İıtl.ina..ç.öat. Dçlğtı|
blı.nİiş gğtlcı ha, n.l!.İ..ği *crı. rd & lGtdi nğtğY.l g.İ,tnp hrü. dğslğın* b!anaöıi.,
i5bi].ği haınde @hşp, qrup cşD|.nd. aliğ 96.ğ E ...ıJfitJLna blkıyh ysn€ g€tjEbiİl,

BiYobji cit mi aian[taki t m.l gdirrı.}n takip edğeIç h]ıran dıJğ oaĞğ6 a*ni§ıanYia pay!§.bil@k düEyd. yaba.o br .İli hJbnabilir.

&le| E topauNl çğçev.de eğltm pobleml€inln iı.dllkle 9ğlll 9ii6l]k w çEre koubnn. ettllğinin 9ğı oru.ie tufulaEk kaF$mİ bi. diğm ğir,
3t olori eğit miyt İgili 5@.l.E duy.nı, gellşre * değürime açk olaEk, bu $runlr@ ço2iim iiretebiI@k b@nğd kdlinabiı..
Toolumsal gel iş.n eIe,l yakında izkiyeĞk, topluffii 9rmluluk bilındne 9h p oiur- f t linÇ€ yasaddı 9srda çğe ıçi. nı€.l€k] etfnlakjer E prFlği paanaayD uYgulayabilll-

Yarato, el€*jrd, y.ngtd qibi diirlnmğ be.üEnn€ sahip olop, bunlan çğıdi iiğ.enoe durufilanE uygul.raŞl{r.

Ya9m boy! öğHtrFyt l§kn oluhll bır hJfum gdlsnp, irnalal begknre sahıo olahlir.

Eütmd"/bhrcbli eğltinaıi€ 6lqn€ E değei€ndime ]Ie ]lg]Ii tğnd kavr.n, ya.tfr € tek ildtri üldeiç dds/k@lya u\.90n dgİıe ar.ç-geĞddini ha!.laya uygulaY.hlll.

Öğ6m, oğığjm E biroıo,i p.ogdn, ie iIgli bğİğ İ amhn aç*layabli.. ÖğBEöğrğn k@hlanfon ütob! oğl.ncig.€ğE,jEden ijzenİı€ €ü§.l E t§.bi|İ.

&yobjani. gİı@ban, .o.guğEbtt f deliıeĞ day.,t.labli. ob)ğ@ k.lİ.y;lbllk.
o],/ğrl9İ],e bio..ü.r dĞn oasfaü.İ, 86!i@ gğçdd.*j.r.ca dğEY!.l ça|şEh. 

'çİı 
F!ıİ gfoğİk d.rğilğtrt .|.ğli

^brİrla 
.d kİşia$ğ pd çoı ırüEni ülıtsd yffiğı htı..-.k oı€oı,.

Mü Eğnirir T.mc (.,rfu - J..t - af yii.!fiüdr a ffiJ*.l b&İitb oıJo, bo@ 96Ğ ğğ.ni ÜrÜrirağn. .t*iıİaal E
.dd!r b.rün \ğİ.ınğt.n g.rrİ!İlli
8iyolojü, biydo' eğttjn ie gıll ufujal E llulalaa pa.El, 9F2y!n, kofehns giti etk.{ildğe İada6k k€ndnl ,ı..!h
BtYoloJi öğrcğnğiiğinın geEk!.dlğı öğ.ğm€nliı İı..&ğina r.pabaeceİ yeHl5örü re yalı.nlağm becğilerini, .ltlİ @ 9ücü

.
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BAL!KEsİR ÜNivERsiTEsİ
Necaübey Eğitim Fakültesi

8iyoloji oğretmenliği

Öğrcnlm Tür0

Eı,tao' Öğıtrıi.dlğl Dr. Öğİ. Ü\,.c E!lo, c^88^R

8lYoblı konubmı §at.m n.ntğ| r.ld.9mı lb lavr.y.b&nc, l(onu|.nnh bırbIn lG v. r'lağ.l.n|.r ik iİskisinin fzrhn. v..ağ|h.
lİ.a!t İçdğl !

ü.3. ilr&l.., soıunum o§y!n, FG6t z oğvlaa EboloJi ıüubnn 9.nğ b.ığ (slı.m n.ntğO

Gğıd tı/obi ı. Gğtd üı/.a0' !l, YıPm. tğl]d fu6aa. ot ı Cnt ıl

xet fr.dİ v. T.m.] Balimlğ
ııh.ndldlı glllnbn
taüh.ndi.llı T.gn
s6y.l Blllmlğ

I6l)
5ağİİ BilimEn
Al.n Bl|91.1 | 40

ı Y.şnn tğİEl ğt r.nlği
2 Y.§Jir1 ğıtl !ı.ş.iı,
3 iod!, hlt@ç.rdğ]
a tliiğ!'.E ga!.ld.ra olayb.
5 g.ır!.ülıt İl.üğ|
6 cırıam 9rf...htta
7 a&*ümhr, ci*r ıĞ ard6

9 99üığ !! .i5ığ|tlğ -e tddb
t0 sğğttts E ğlğd.r arğ adda
ıl giğn|ğ Y. cl€irıEr a.ğ lşdd
12 so!run obyh.
ı3 Fü6ğtE or.rb
ı'ü 6@l kmb.o s6ld bdq {sı*6n Diü)

Yaşaınh Ğnld lr!şği.n Gğd Eı,doİ onpÖdl
Yaşaiın tgİıd lİlğğlği Gad 8irdoİ c.m!Öd!
HiıĞ, hİrc çeş'dği Gad Blrobİ cihpöd|
Hii@'& gdçeldğğ olaYtğ Gğıd D,laoli cİİ9öd
shaaİtfu funtğ Gğd oiydo' c2n!ödl
carİlam 9,ırh.İdnı1E Gğd Mİ crnpödl
*airğ*r, cdır ad iHdğ Gğ,d Bit*i cimpö.{
Dohia. Gğa Ni cdnpöeı
fu ğ E i5tğn|., -ğ a§ıİğ cğıd Biyobİ CğllPğ.İ
s6t ,iağ tĞ crtğılğ -..ı addğ Gğıd M cğnpöer
s&Efrler ve irtğ{ğ .r.9 rŞdğ Gğd Edo' crnröĞi
sd.J.M olr/ğ. Gad Nİ ğncdl
fuel,E day9n Gğa 6iFbİ clmpbel
ğitobji kNlanE 9..ıd b.lqş (ddğrı mltğl) G€,ıd oa,llği cinpDd!

ffi |

§ra no 
^çlldama001 Bryoo] ıonular n ,51em manba yakanm leaÇ]klaYablr
Bvo o] (onular i n brb n€r e Ve.üğe. alani.r o lrk r. lç kl.ylb İ,t

'Ğ 
ı{o Aç!İlada

P12

Fm

sıŞm E iırirm teloolğji9 ile ilgü geİşıd€n tddp edğ€aç blnEd.n .lğgğİi. ddn U. ,ekjtb İe.l Eölİ.
8not,, düürİ d..ıü. bdiftnnb öi. ied.f &jğotJsltn ü.iitd cıiıdl(rp E Esrl.y!üİ.
oıY.bİ öftnnğiağln.n gddd,,rği ffi h'lqi b<Üi f, tnhl,l çaadğ E .lİ.r şğrlda uwdaiğa kdY6ğİr.

^lad 
ile aqdi t l@ina bİi.Ed f.*m y.p.E yttiE gatap dl'. üfr 6po. haııtĞ rİEtil._ A..sna 9!4d., öğlffrğil nElĞ*bi.n E @!trü pğr!i96aL

Öğğldbin gdi*n öıdlldGl E Di.ysd 6.İaı.n qti dğrİt ılği dd.rt .br.& konu abMn ğ.d d E İ.affibnn ğl gYgt ı ö@n rİ.ğ. Yüİğn i t ırırdd.İ s.cal. D.rslğrle
İlaanİ[e 9ğıİ.n ha.l nEağyalği s.ci& \6 d. kğ,4t n tğY.lg.İFo üİü. dl€rcğ,..b ılaaııabae
lşğnıği h.eiĞ çaa§9, qrup cşrBlaf,na abğı gaE E,ğ!. iİlğ, btık,,i. tnrn.qdndral.
E Fbi ğ'tİıi al-rıdaad tğnd 9.ı9n lği ğıip €.ladr buE. di*, ilğEnE diidad ıYli paYiğabieeı diiİ]/d. l6bac ıİ dia ı!ıaıEöi&.
XiJc.l E toffunEd çğF.de ditin Fldğİknrü ö..İ]{.3.ğılç giiğ{it € çğĞ İdıE e €dahnhi.9öıfiın€ hnı.r.l ı.p..iil Di ğlİn tçil.
8apbji ğ'üniylĞ ı9İ fuba duFn, gdşft € d.ğşm.ok olı-alç fu §ü|.6 s6in ü.ırEöil@t b@n}rini k{nÜ..
İaİnsd gd§ndği yaıaıda idq,ğt]ç todurEd g!nİt* bi&ıdm ghlp oır. 6u nince y.§adğ cyal çaĞ ğn n 6lĞ*i .üinıİtr f poj.{ği danhr9 ulgolardbifu.
Ya6to, d.s.d, yansıöo dlİ dijrii.m b@ihinĞ ghlp dup, b!.h. çqİdl öğrğırc durumlam uYglhraırlil.
Yaşa.. boy! ilğdoeyt ilildn ofumfu bİ t üJo gdHip, i'zniiğğE bGtlğim $hip olabilii
Eöidrıd./blırdoji diüninde iıFE w dddğnl@ il iblll t.İd k wam, yö.t n E *iülgi bileietç dds,lk@Uy. q€On öl9İ. ...l-!.Ğçlğlni h.ın y9 utgıı.r.uıf.
Öğ.nİ.., öğltnf w uydğlİ prgnf lle i|gİl t nd k w.mEİ.ç*lğ.ülıl. Öğlniığlrğrtjm kurjtün n b./do! öğİğ,nı€{ğı!trı. i!!!çl.n &ain .tİğ1I brğabili
Blyoblhh gmn öIlr, $İ!Ola..dll, w .tdilk e day!.nnbdllr old!ğuru İ.w.yü]ıır
Girdrı 9n|l E labo6üE. orbml olısJr.biİl, 8öie g.çıd.şdn!..t dğt ys.l ç.§Ea- içrl FEki ginğ ik ai.ığnlğlnl abüır,
Abi.yb ilgül İrrı.$ğ pd( çot pİDölgnj biİ$d yi'.t iiğt küı.,t r.ı çöı.bali ' ..
Mlıi Eğad.rin Tğnd lGlın E ab.r aĞ ı.iİ yi!.ıen€ıı E.tr r.ğı bı|hd,t tĞ dt]p, ü]E 96Ğ gğEldi da.land , €lİtüıldl E ı49d.-ı-, ı-**ui,tğİıcı,!eşr,d.l ,o.ıdı rp
.erü bunlan Y.n@a, * o.sEnır, l_.. .,. .|\
BiYolol, bryolojü eğ,tm ie lgili uIlglE !lush.a69 9an.l, hporyum, konieran, Eb €tİjnllklğe katlaĞk k€Mini m6j€b ola6k 9eİştnrEyt ğelam ener.

Hs,5EH|§i. *".*ı' oıt-,* mj"*l r.p"te t€Ğrİ seh t yğ. anhğ!ı b@tkii ac - 9a ıaj" i.4.i.ı[\ılş

As; I
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.



l %44 47 45

o0
o0
00
00
00
00
00
00

EtİInİı

slnum/s€niner Haıhm

2j Düsak ]i oda 4: Yükek

.



BALrKEsiR üırivrnsirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji oğretmenliği

T+u Kred| A(Ts

Biyololl oğretJİslğ Dr oğ,. Uye9 s.t
r lwAo-^< _il l

a.lam ve gdEvleı ğa(lmlnda kehmeler oğrelmek;ropluiuk onunde sJ.um yJpablme b€.eİs n kazandtrmnrtl.

9nzcte-dergı çğl15malan ve UyqLl.m.L.l.

I o.dir x.ffEe
ı. ıtlıfığn Eı!h, Tüt 0ı2. İ.E, Pri,gı!üü, mdçrrn G.ıtEli. ı| rrİıüaıı 1T$( oı TdrA ooaü ılsı,, ıut 0ı çJ,ı

li.h.*x.c,xlİft6oa

ıaatğrr.tiİ E İdr.l lİli lg cğitjm

1lö l. üıııı oh.İ.
1 A oğlh ant oEH.ı,il,ffir! Y.lrrğ] lrayrüİld yğl & kolİ{tı.(. l.Fllfl

i,..ıü! ffi.
2 

^ 
tı.!&i, B.ohttİçıLtİtüct*tiör Füi

3 A 
'üt 

(frl üılF ıb İ.rı,dü trrl [dE,lı. E ıE rğü ffiı Tüt (frl ır!t,

'ü,! 

.,. .'d.n. a ..atlD lrrü|
a ı TOn d*ln a g.{*İl ,r. Hl t * .İlği, & llİİn |q&l
5 A s.. İ!ğ v.rdçıa -dı!l' r. ıoıfth d.ğğlEd.Üştı.rrrı ürİİı
6 ı x&ı,..ğ, & Ya üE: şL. \Etıü Dts!, fri ücr! i-!.9İ?c irhrgE!:

dr.lç, !lİ.lç.f.?
7 ı s6l( Tlltd, & ıclEt ıit ı{d!,! üİ.l, c s&İİ hİİn
8 ı s6. öö.5ğı a. |{* hİrE tüİr, c ü.i, ,* iğbtr, D. Yd \t Güİd i|#. Dü

9 A CLnEü agıbi it ffid*n, ı İıİtrB* ıttırİ: TFo.tarıln c Ya lah ül

ıo 
^. 

coht ül0 (İ Fcan: F.-.it! nİrh.6. İc.,d Y(İt ıi**#n c İ!çn E n:
Gğıd ı.tlırİb ll tü lı.* F!o.!?

ıı A ı.En 8.ııü!.lrt s@, & l*,ıl İltl: Dtltt ? lİ..Ge ıaş. E{ffi c
F!,ğrJElr; FğrJüİlnEHğ

lı A İiİlçğİı İtıüş: oaifi. rtü çr* s!dğ, ı İr.,,!dİLt: l,s|, G.d Ye. ır,
Garİ]ı?c ol Yıl*l (adİİ adlüü.!).

ı3 A İüjçı|ı güıtd grıiıı, & söı{ Jiün (M. re.(B İ. *.r
14 

^Gğatbİ, 
&fu !d,eiEıeİGE cdalhğEaıdğ)

*. io a{5ü.
öor 1) Dğ!İ, ıtEI !. ffi Pİlt 9&,ı, ü, İtr E İEı h.d Ff lğE,l(dır'nı t İa .ı İaİtü lffil tİ.
@ 2) 0üj .*r.n, *batn Y.4lüü ardğii br.r.ı.tı E -lıİı tn ffii *.
Ö(İ, 3) İh dlü,Fr v. Freıın İ dl *l rğğ Fti,ldE ı,ğ.F.tfrrı ğı ıt@rı ır..ütrfr Eİtn.nİ.
ba a) nİt dhl brli g.ü9.d lr..ffi ö.€ caı .!ğlği 9İü, Frn !,r.ü.ıı bıİ.
ü5 

'ıüı(nll..ğ.-r. 
i., ffiü it üırrl y. d.&c d.§lıtğr uğün k İİ.

Ö6 oİütffilFnççİnftü,*t(İılıld.lrliffiksİ.
Ö0, 7) s@(eİrha iİ, lütİl!.4röEığnİğh a.rddğt lıiİİ.
006 8) s{, aı!.*Hüıi !İ, &G4.!l. hğtİrİı lrffiğ ğİ!ığ ıl. .| fu, itEı6ii cığ lodı hJnrp tüğl oc.ıdüİt bE .

Öo 9) qınE, aa.r.ti Y.@nb üffi E, tııt!! v. llıYo ü braatn.ı( |ncülğ |Eıbİıı lss$ü oar, @ @rıİ ğt hğ*tf ğanİ.
öı0 10) F.a.j*llü]h i.ıLt ııtİİ, fid*Ed.*| rt ğğıEdüİlğl !İ.
oır
ö12
o13
öla
0ı5

11) .irİ!-*l€rh ıığn h&EtÖn öz.İdğh Ür, dğığtE ır. af. qiti ir66d njdği uı, gü.ıı haartİüı ilıİim ıtüırİ ündğr. 9a.ü,
ı2) oğlnler, .bsödği E Tn i dlı,İn 5öı Elği h.ldaİb bıgi s.ılül clu, .iJ.tfr borllduİlİn amlı+iyl. t .f,.
13) Tü* di|i.İn glhcd srurhır balt, €tdllv.90z.l kıııJgn nn ll(.lğht ı.vr.r.
la) sıİİ.ğ y€r.n t ıl, €tldı t 9!ıd ü.ğ1r§i. ürıddğıi q6.ii..

ı5) Gğa a.nitrı(t İ.!ü. H.. 9a.ü, b*ıi 6oütd. kdışE y4.naı. ııeİldğİla ü,.

p20
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Abfu i. ilqai t . kdırda blkrEl araÇtm Fp.E lĞö:ğre 9hip olup, bu.U .apor ha|İıd. 9@üüi AE$@ 9iudaİ. öOl@kn, cı.krağıan t todumla patlcDlı.. .
oğğEik jn qdHn ğ.dlöddi ,n b..!Ysd 6.1dıld.n gitİ.lc!ığ!ği diııat ala6L kd! ala... 6zeaiıbri E İar.fonbnn ğı u}!ü d{.tnm §İat t, ylrıtYDlqt |,lıİ{*
kjıatE 94id haa 

"bt 
.r.6 s€ç.biü rd a. *ğ,dsı ir€tğrd geİsdp bldan d6l€1nde hlaMbiİ.. l"J-İI.ı4 *:

Baİ!fi t iİrşm teİrıobjia ia ilg.İ 9.İ9İdğ ğkip €d*lç &,tlğtan d6ldnle €tİh ül,.*j!. y"a6İtİ.hİ.
8a/.bJi ditİnü .b .ld. bdid.nhb ür ıİ€.lef doğrubğ,na Ür şi(d @iimleYlp E ğglay.baİl.
ğiyok i 0ğğ,.6llğlnn geE$dü] tdnel bilga, b..ği E tJfunhn çağdö§ teo.iFr şğhd. uyguhnşya koy.ğllr.

ijbiniği haİnd. cşp, qrup c§fuğn,na aılğ 06.ğ E m!ılkla. laykırh tĞiine gelil.!iı.. ,

Biıdbja diümi a|afondah t€relg.1aşm€I€ri taklp.dğe& boi|an dğe. ğğlti.lr.drğhnyla paylğatİI@ı.ttjzeyde yabano t* dila k!ıı.n.ulı,. \lı*d
(i]l4l E bdu.Eal çaçqĞdĞ ğtm p.Duğ,ılc.iiİ. 6ıdiıd. §aatlç gü/ğiit \Ğ ç.vr. ıdıE na €tklelinin gijz i'.İ t h^üraİ İrpcihr fu ef'En Eh 1

s.yobt €i't riyc 9iü ffbE duy..t,gdiş.E E d.ğaiırE.gi d.İalç bo 9orunh6 çaıüm ijr.Ğbib.d( lğldjd kıJı.Et*., ı.l

Todungl gelirnel€n yak na dğygdç tDpfunEd sru,nİfuk bilftrne sahıp du.. fu bahd€ Fşadğ sy.l çğE ıi. İ'€.leiı ed.nıılğ E FoİJği d.ntrp
Ya.atE, elc*ird, }...gto gibi düşO.me b€certlerin. ghip ol!p, bonbn çğı'da öğlmme durumlam uYgulay.tilir.

t
ş

ı,L,i_ ,.
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Yş.n bor! iiğffinr.t! ilÇü oıİİıli] h. funjn gdililp, .,ıd!ı.rtbtl b.eri|ğl,€ sah,p dablİ.

(tğİi., a,ğl€tifr,le tolaoİ p..grdn il bli ğnd ı ahh.9İ.ır.ğ&. Öğrcııııeoğaln ı,raııaııın ü,{b' öÜğ,mna,!nE irtcği .!EiĞ djsl.i ğğabiİ.
BaEbrnn gMnabalı 9.gulanabalr E d.İıeĞ d.Fdİhtİİr dduğfr İafayüıli
@ı,t ıı ınf € lüGtJar ğbd d.şJ.dİ. BöYl@ gğ!ddĞri*İ.ı (l6re'sd çaışEbr içr, gğdd ohEıllt öalğılğiİ ablİİ.
l]adyb ilgli İada$ğ p.k çd( EDbkmi biınel yi!.ıtdnldi loiaffik gjaeba..

edac* boihn YğİCy.bü f o.İsrcbii.
6ltobji, ba/doi dltjmi i. ilgili ubsal E uİsh.d@ pan€i, 9pozy6, l@ftr.c gibj eğİıil&Ğ l@da6k ken O.i trığk*i oh.ak gdi*jnİEyĞ (b..m edğ,

ASJ- I i;: .]. .l . :
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BALIKESiR ÜNİVERSiTESİ

Necatibey Eğitjm Fakültesi
Biyoloji Öğretmenlağı

&Vob! oğltğnei d, o*ulmm 6a@ YAv§ cEÜ(

!l9ns ve 0n li$ns programlan.da 1. sınlfura yon€lik Temel lngili.ce deİsl.
o.6i. İ{.nği:
Ingilizce ba5hn9ç *vlys]nde temel becerilerin (konD5ma, okuma, y.na, dinkhe) ka2andhamasına ydnellkt .

ü D.rdn xrwıla.
(ay..*l.n aJuEbook- Enqlisn.or tle preİnl..tredate

İ-ğn ıiıcİq.rJüıi|ğ : 10

iaoh..İl.|iı İlinici
ıaıtHtlicıt İğno
aGFlntdb. l 60 :al

ı saydaö{6 E sayla.İaFn ııkğıdğ
2 sğyr.öığ! srrarı.y.n ı/.ğ,d.r
3 Eağhdar Faıat As
a Günıi& lfd.klğ- xE9n* F.d.lği
5 (difı. Qrıİte
6 sf.d.nn x.ş|.§!ı*1ı.* lıİıİjl oğlcğği
7 rirşlet.rür},'.._.lğd./
8 cüüjı lhdeğ- x!y.E s.tn lüll.
9 l(.futı. ç.§n -'ı'6.. ıG.!fu"

ıı Erid oğgt İ'ğ, r.§l ojnklği
ı2 zamn cüii.tı.lğl_ 'th...saıĞ_ ,.j,c ..a6'
ı3 zaüınİ 1E! d mıEf
la İgi cülmlğjkld

s.nio ıc!.m.
Öo1 çqidi rt ğ ği oıqı. ,/€.na fİi lği.i ehm
002 KE dy.bgla.. U!!r dı kıJlEEr.İ looİİİi E koış.abdaiiaB dib]İıcelği akE
Öo3 8nbaİrl tİ.t E b6ğ paaganaia kmpo.is1/o.1al yazE

!İİ. ılo
F05 ğİ§in E adşm tdğıdojii llĞ ilgiı geıındği bİp edğdç üJn|anla. crdğiİb.ğü tİ.,ddld. ff ,iJı-ıL.
F06 Bly.bİ 4ittni .b.İİ,. bdirtnmğ bı ııtıcr ooğnltgıaa ür §i td çözİm|.yP 1n edaFbiı.
P03 B@di öğ$nğrığhi. gğddldlğl tğnd lrlgi, tğa v€ fufumb. 9ğdğ teo.ilğ şğnd. ıJy9d.nFy6 l@r.bli.
P19 

^bn 
Ü ld bİ İdına balrtsd a..çtnn t6p.D Ftiare 9hap dç, üftr 6po. h.rıd. aEüır. Ar.§öm,a 9Uğı, öüğnEil i,.*lod.n € tod!İı6 paı,t 6a6ıi

l4a..*E 9d!*ğ, haz n tğY.ıği 5.ç.b-. F .b lc1Öi m.İgy.lg.as.i b.rl dğiğnİl hlaiatan
Pı3

P12

Poz

P18

Pı5

İrDiniği haİnd. çalşp, qrup dşn lannd..löğ g6.w E smnfufuı!5 !"yt@ ı€nnĞ q.til.bllil,
$,tbl ğllni d İnaıi tğnd g.a9neğı taıio..lğdç bınlan dÜğ i{lttrğ,lodğıaalyla parb§abaeİ in4!n yabaE ti.İ b,ürr.tiİ.
Kü,4ı vt toplun§al ç6FEd. .ğlt n Fldemlğlnin ii.dild. iağ|k, giığlik ıĞ ç.vG kd0lanna .tıi|erj.h qoz &ijlİt üJtladk ıap$m| bL .ğlüm E t..
6İobi cniniylĞ ]ıgir rdıİbc dur.n,gdirE € dcŞre r* d-.ı & ful-, çij.iim ğlt.ölleeı bğilğiri İrı..ı.tİİr.
Topaun§l gdŞn€led Florıd. in6/!Eü! toft nEl 6ı]İk blııdne 5hiP dur, Bu blinçl€ y.9İığ so§ral çğP un mğlĞİj €ühlkj.r v. Fğelğt dadarp uyglhyabillr.
Yarfu. eJ.srd, yr§to 9üı' düıjnre b@ılği E s.nD o!p, b.].h. ç.rl öğ6h€ durmlaE ı]yglhfabar..
Yaş... boYu alğ6İEl€ al§ıın dunfu ür fufun gdl*rip, e_dijıalğE bedikrire ghlp d.üli.
q n{4bido'i dlto-ıd.6l9m v. ddğl.ndı@ i.llgiİ tefıd ıavİ.n, Yr'ftğn € tek aldği bilğ€| dğ9kdırya UygO dqn. f.çç!cğİt h.aİbyp utqıi.Yaıül.
Öğği€, oğıtrih,.. Ü,dojl p.lgml ile igin t ntd *.Emlrt açÜarabir. ÖğdmeirÜ.tim k@mır n tildor.ğğt,nğöğ6E İĞddl .2€nĞ €n s&t tİ§.bıhr,
8itoblh. 9nınt ıl, so.lilir5bra. E deıIdE d.raıİİi.ül dduğn ıd"rülal.
GijH[ 9,f \€ hba.&.r ort n oıJ$J6öiıl. röYla 9ğ!.n ii ı4İ dğığ/*i 9ırnabl ign gd!üd giiğllk 6nhnl€ri.i .bdıf.

'ü.!yh 
iidl ki,şıa*ğı p.* çoı üüEıi biınd Yii.Ğhlği k r.nİ.k rİkhİ.

lri* Eğidnü rğnd lG.ıfr E ab.ı aĞ l9s İjn.dn aı E.r..ar.fu1 lthdlİb o!p, üJna qüe oaüi ünblnab.l, .ühİ(|Gn
ğkĞİ hrn|an y.nrhy*İlr v. gdl*reödli
8./doji, bi,Eio' eğhfu le igiıi uİJ$l E uı6leağ p&El, 6Fzyum, konfeG git dfıliİbe ı€d..aı kğıdd ,Ele*j

alanln taıi oeii5mel6i sürekli ıikjp

\ a\..Y.ı'

laplojü ağüiğliğhi. g€Ğl(tidağl öğEği€nhk nı..ldha y.p.ba..e* yĞEnl sözİj w y@l anaaü. beGlhrhI, .tİjİ v.

.
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BALIKEsİR üt{İvERsiTEsi

Necatibey Eğitim Fakültesi
Biyoloji oğretmenliği

At tii.!( ilİehri v. inhl.c Tanhi u

Aai.İt liĞıği v. i.hbp Ta.hl Iı

ö9ü. öğldh

ololrrıan Ekİ.m 5ahi(j6Y

öulünlijğüne nan.n ve y66d ,şler yapm. gdyİ.tl.d. olan vatandarl.r yetıştim.İ.

Dsokat P..tiDönemi, 27 MaV61960lin 12 Eylül ı9& e Tai.lqe de ıç aya*t gel§mel€n, 12 Eylğl 19do den günümüz€ TrrkjYe de ç siya*t gelçme]er, ı960 dan günijh.l2e TürlırĞ nin d§

Tüi( lnkEb T.nhL Ed. ooc. Dr. Hö.n B.b.@n. x]tnp, A.kara 20ı2; gdr.d LeE, |,4odem lo.kYe nin Mlslifa Kemal, Nufuk; NayaıiBerİ6, T!İtiYe

ıa.t natik E İ6d Büliml.r

1

2

3

5

6

8
9
t0
11

|2
13

1t

İLldt!'de ç.* p..ü l,.rd 9<i, dğEi.lğt

lrni ton KİteE', ıİ ar Dğ.ığtı EtrEn noıliĞ
mrı rt§ porilcl (192}1938)

$.. oĞğdlğ,örE Hdta

27 it y6 ı960 ğl 12 E (l ı§ € İürİy. de r i!Ğ.t g.|rt dGd
ı2 Ey|o| 1980 (l.n güilniE Tüt]Ğ 4 lç tyr.t q.ı5i€lğ
1960 da 9,j,lı -m.ırye,*ı dğFı*ğ
İüİty! dn Focdıtt kdııiiJ, h]da k viaıırM Elİ'.üğ, ı«İ, YOııüa İlİrJY. nh
ç,ğğrt ftE tddt bĞ*lğdğ

o01
oo2
oo]
o0,r
oo5

m3

P8

P13

P|2

Pı5

Miı Mıid.ğü adq*rE
Atatük ıüılpğlm .na.şİE
Çoİ p.İtt .ltİığnin anb9|,nai
Abd,İ iıdğİa. 

^iaşı.ıa§.

8l.*İ w iEdş.İ ttloıoblii ih ]lqiİ g€tnE|Ğn bİD.iğ.{( funla.dan.l€Elğl.ı& .üjn ül,.İJade r.rjrbrEba!.,
8lyobji ğ,üni ala.İn bdi,h.mi, ür ılğlf doğıÜğ,d. ü iİEd çö!ümği, ı,€ 6sa,lay.b,ı.
B]ıpbri öğEğnğilğinii ggdddEa tğtı€l ü.Igj, becl w ğ]tnbn çağdğ teo.jkf şğındi oyglJbnDYa l@yab.li..

^|anı 
ib leü tİ' ıdın bİnEd -.Ştm }ap.ita y!r6h€ s.lip oıpl üfr r.por n İ.ıde nEhı.. 

^r.jtm 
lofidaİ, ğğlğol€rl, D..trücr li! bdüria p.ybşöİi0ğ6dığin qd§ın tird|lıda E brsgl f..tdüldan 6iır d.lıişİğ{ği dlılat .b6üç koo! abnİh ai.Ğı'iı&ri * ıo-"rm- - rç- ıi..*- ,E Eİ, yihü, E t İıadği İ 9.ç.öail. rrğsğtbbıı*E9ğğ6,E irıtğıaaa çıçetıı n oj ıqni n *yı Eıı*,p ın". o.ı"""İt ı.ıİ"İ*r. -'-"I§bitliği tİd&ıd€ ç!!şP, grup cşnahnııd. aldğ, gar!,, ve $rumıJrJEai brrİryb Erii€ g.tfttiıl.

eylbl ditina aleİbh t6i.l gEİşı.ğl djp Ğd.rdç ü].ian dğğ dğĞtft. .tldaşl-lrb paylğatİlĞ<€ı dü2eı/ne r.bano ti, diİ ııııiruö lr.&j.6d E io9fuEl Çğ§eEdĞ dlütr p.oöğnği5 @lld.9oııç gaiElik r,€ ç*r€ kğİ/b.@.ddknd. go. ö.ü!de üni.6ı ka,6.ıİı l,İ ğ.ğn Eil.Biyobi ğt6iyüe 9iİ §ğUba dur.ü, gdigtt E d.ğ!inı. aç( ohr.lç üJ §orunEd gjıiim ılEteb.!.el beenErinl hrlan ğiı.
'ar]n§d 

gdğndği l6k'n nb/€!& @tcd io.lml,rJk ğİtiE !aİit, oıİ. fu baiE y§ddğ sjol ç*lt çn.ELid ei,dnıĞr \. p.oj.ği ca.bYp ut!ObY.biİ..Yar&o, €!şüg, yangio gib doşünme be.ğıl€rine s.hip oırp, btJnlan çqiüi öğ6re dudnlaİG ,49Ü..;!.. '
Yaşn bor! €ğ.,ğ! ilcdı ori*t bİ tfuh g.İ$.tc, at nijsü5E b.r..lğie 9hao oaabh.
Eğtimd€/b'ydo]i .ğiümlnde dlçme ve d€ğ€.aennrnı€ ih ilgill iğİd kavr.n, Yöotğrı v€ tei.aılert bcealç dğrİour. uYwn öaqne a.49ğtçtdd hazlarp u,/oulaY.Dili.öğc'ırc, öğ'e'm E b./obji p.bgmı it bH teiıd ı.kmlan a9ldatab.İr. öğHn€{ğEbm hJ6m;.i*ld9ı1,-*nğrEnıİEi"eiE.lk9nl i.rEab.||r.Biytrornin §naEbılk, oEulan.öi|' ve d.|t|l@ dalandn|at |f olduğUfu kafayah,li..
GüEnn !r' E bb.ratJar d6fr oı-sJr.öie. ğ/e.. Fçdde$.ll@* dğl.t*| çaışnaaal icn 9@İr qov€nlik

^h.ry9 
ı(ılJ bda*ğ p.(r.ı Ettğnit ıdEel y6.ıtarJ.rl h airaı f*E

tliİi ağitjmi. Temd Katu.! E .lan ft ilgili yjrEh.riı E m*:!aön bfftide ofup, ü]n. g6re geElIi planları.lan,
Ğdğ.İ bqnlan Ysih}tbift v€ 9di*je6al ,

8iyobjı, biyoloji €ğitjn iae igüli ufu*l ve ulushra@ p..el, spozyum, kon'lröns 9ağ dj.lakjse kaöla.k kendi.i
8tob, ağ,tğiğİğfoi eğ.rddğ 6ğdtİE * iEcğ- y.p.öaĞ@İ Y€tğİ 5a2İ !e yrİ ğr!ün b@iEnnl

, alafo,ıd.h gdirid«i {Ğİli takp

.
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BALIKEsiR Üı{ivERsiTEsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji oğretmenliği

2 t4&{ım2 Eğitin fuefei

oEüi oğrenm Türİçe

eğtim aasındaki ilçki, eğitim 
'.ts€f€sini. 

tanıml, .ğ'ütjmi ..n(ihyen t6el feE fi.kmla.b .ğitln fe]s.rei akfrhn in..l€ftel(tn.
D.rı|n lç.nğl:

Kiirpği,D€@y, J. (1998), offiac, a.d E.ıJ6t on, soJtn rrr lıun. Univ. Rls.,E.gün,
k fasj, Anka@:P.qğn^

ıa.t n.tlı E İ.md alfnlğ

ı
2

3

s
6

8
9
10

11

|2
ı3
l4

f ds.n doş].İiğıl. boüb.
F.ır.lğrhdİn hl.lttt. ld(a
E!ün F.İr.ftcnin ğh \€ smd.n

ooantaı ün lygıİ.Eld.t

H.jı Ğ utgü.rı.kl
Üğğitdaı E ırr9lğn lan
Yaıdğı Xırİt o*E uYglıtdİt
v.durç!ı!ğİ €ğağ,n bovıxı]
İıçağö Elün fi,! H
orta9ğ, Röf,..a.E, Atdd.rın 'd. ffüm ffiYğİ EY*İ{ağd. Eırn ffiı
DöE' sorru s.it v ı}atbr

coı
002
oo3
ü1
oo5
oo6
öo7

Ö08

öo9
010
011
ö12

Eğtim dg@n ibln değğl(ttdnrl€d. hJfun ,

Eğlin/ 
'yğt, 

d Ğ ans.n h.kk! ı..ır.m E gü§.nı ıbbkk*.
v..d...ği!m sİ!ııanE €reft.d bil yaldğh 9.9ij.
oi!ıalü UtlglhrEda drı miirEdat Fo96m&.nı, 8..ie b,İınıd.*i teiı.ağirl. i(rlde,ıdiİlr
Fcld ıİifudn p.ogdfubm, d.tdlEn ltbdl gğü*Gr b6lürıda. ,ğunğt6tİle.ddi..
qıidm dgcun ibldn tEn bnh.el hğn d.gıLr.l uygolamabn,i! önıddği fd..f ktr nbn kllhM6k ,c.!ıhbr,
Eğ'ıirt ol$E 9 füld, baloş acüİld..l bakah'ınğİn dİüdd ! ırıf .

Eğun ahnlııoaıı qgünıaıan, ltsclt kawamla. d&ğjı|e alda.İ.
Eğtn fttef.c abnrıa e9ü 9rrüo, lbdı balolİn adan b.ndğ.
Eğİrn lbb€tt l ahnE alt tğrd ka6ni.n, ro.u E r.İuırn ıafrf.
fuj.i.bn d€ F ala ntEoiam.art,1. fdi.9ö.q ıĞ dqİ.rdenni tad..
Eğrİn ftEĞftc da'ıg aİ bvm, 9o.! v€ grİtİ l.İtr.

P20

m2

8ışn E iletiş,n tğrı.ağti ile i|9ıİ 9.a9ıdği büdP edğdç hrıaad.n .trslği.d€ eüi. tir,.*itt }.&.lamlrır,
ğlyoblt dilmi alrrta bdİtnob bal h.d.l.bğrultluı<b ul 9] !d çöd,ilğip E 69nayabia..
BılDbli öğllttığiülnin g€rdd''dğl tğııd ülgl, !.tği E fufumEn çağijğ t!ğlk Eğmda u},gijarEra koyaöilli

'üa 
ik iıJıl u. ıdlda üın§.l y.cm 

'.F.n 
Yltİln€ ntrp o$, hm, ralo. haaİİ€ qJn tİk. 

^.a*lrığ 
sudaı ütriEi, h!ğtş v€ tTıJnb paylaşöaai

$FEı.'h seÇ. ö.dnd"n '" b'€Y.d hildakbn gibi dcrİlilği di*İite ab6lç konu abnmn öudüıoaı vt jnnıaına a uygln öğıldm s-.Ell, ytİt m E t&İİj€tjna 5tçEö.I., Dğ5letk!İa.İia 9ğ!i6 hal m.ğİ.el..çeğr. F.b I(ğüi neyd g.a*iıiı İ,,nia, acİaıııoı ıııa;bİı.
l5bırliği halnd. cşp,grup c§dhdıda.tltğ ga.a./. §ofumı]ı]ldan bytİrylr,/.rin. gğlĞhıl.
8tı,tb, cnİni &!İnaİj tğnğ 9.ğİeği 6tp.dğ!k hriİt d{ğ öğ,!tİg, ..tadği&yo prr|ğaba..!ı tİi./dĞ r.o.E ür dl
fucd ve todu@l çğçelede eğibm pobi€mhonin iicelljlde $ğİlç giitnlik € ç&t lfrhnna etİilen.i. qö. dnüıd€ hJtıJIaaİ kapgmİ
&Yobji eğiğmryl€ q,l funlaa duy..l, gĞriy* € değğ.n€ .ç]ü< ola6lç h] funıa6 çdun üret ölb..t b<enkrin, ıullaELiı..
To9lln§al gdiş.ndğl faİrıda tlerene{ to4uq*l smlului biıİrjm *hıp dur. B! ğlinçl€ y.şa.İğl so5yal t.* tjn GIĞİl.ğiİüİld
Yare, ek9i.d, F.lrıto dıİ (İşunnt bGğiğift 9hap ofup, blnl.o çşıdı 6ğĞnn. dofumlaıııa uyguIayahliı,
Y.ra.ı bor! i!ğ6nİ.1€ ilişh. olumfu bIr futf Edi*j,ip, &{üağE be.lrihnE *hlp d.Ht.
Eğiıind.ltıpği eğİtımııoı o§r t dddğnİm iİ. ilgit tğ.el k vrah, ,E ıt iı vr Elğiİhi br.,dç dğrtdlJy. q,gun dqn. .la{
brğsİE, t{Etm E tiydoja rogmı ih lda Emd k tanlİ açı.yahİ. Öğmftğiğ€dh klr.rünm ba,oloji €6Eöğürtİ!
3ryob]i.i. 9n.@ ll, 9l9ul.n.bili. ve de]ille,e dörannnbhk olduğOn! kav@y.biir.
GOEİ ,[f E |ab...tJ.r db.n dt$.aıİİ. Pİı,i.e gğçddğlliİEİ dğE6d FbİEl (h 9ğ!İİ 9ığÜk iİı|ğiğint.ğdİ.

'üirrb 
fui|i ıa.ia$ğ p.k ç.ı prcölhi büırel yğntğİ{..i k!|h..r.İ çör.bİh

g, _.ğtP]Tigİy r *]l }..9lü r..füid* ıl! dEı/ndl biı'dİb ofup, tOE 9.r€ gğtİı c.da..h. .ddİdği Ğ uygubıEh,t.oğEl Dt]dan y€nıq€Dlr' E g!§tr!ğni]l,

§f'ı::.a

8h,olğt liı/objl eğT ti ı. dg.'li ü6d E üd-.ğ pa,ıd, gğnpoıvm, I@t arE 9iü etİİ{ıjdt I6da6ı ke.dhi fEcet oü s.İ$..İEy€ (hr.m.dğ.

.
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BALIKEsiR üı{İvERsiTEsİ

Necatibey Eğitim Fakültesj
Biyololi Öğretmenliği

2 MsNı004 tğitim sosyolo]i§

69üjn Öğrctm Tijrtçe

60 dĞri. amao r,ğ6,.j|ec ,Gydojlnln Eİd ı.Em|..tİ b.ı|bhk eğitiD danı,n ıü 9.6yolojlk İlbğnle,i ııelernet v. ça,aom ö.r..ıen gEdiİi€id,,

s.ğl|ı Balimldi

3} k@m ola6k ğtir.n alığnini b.tşrı
Eğrirddd §ııirılği lorİİt* E t!.tnbmı
ğıün ff-r= ile ıd bad ralıb oai.ı
qidn 36y!kıJir'ib ilglı;,ğğıĞt $.nğ. glh, giiİt d konılan t l§ülınd(
Elrin s6rlaorlr a. ilga ç.ğdğ E dğl ağcti*
Eğırİ lcydol&ınln üği,i İ.trdlrEk

8alıacDğlu, N!.ettin İopç!, Miimİ.2 Turhön vd,); toNir !e eiitimi $sv.|, kültü.e|, ahlaki bn 9isteh ve tooluluk ola.ak okul,

orlbğ*ian (mE\,!lıJ, s6yd ünği 
^.j., 

üe's Yay.. ı ı1_36.J. H. TĞı L
14ad.i§, so5/doi, Nob.l YaY,, s. 2-1t-,H. Ed(il| s6yobji, 06 Y.Y., 5, 15-26 E

c N. pNş so$,do'iı İdinin oüefu, §6t!2 YaY., !
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P7o

P1l

P12

Po7

P09

8,1iİn v€ lğürm t lğlolojii it ilgiü g.İşndğ bkip €dğdç fuilaün 6..irte et{n ul şeİjld€ larad .ur,
Biylbi €itinı .bdıda b.lİt nğ !İ h.d.f doğdfu§ırİd. lİ. rıgj çtızoh|eYto E bg.t Ebal.
8aob! öğİEBıl(inin gft*ndiğ tüı.l ühi, bec.ri w nlfunü.n çrığdc§ teo.ülıİ 9oo.1a lYgiraDya kordül..

f. ,:.:] T,yY yr'İ::*lT.rr* ]""i* TP 1ç- u,,ı opo. ı,aıı,a" *nauı. A6*dE $!d.n 6ğrğ<jkn, nı.c.İ6ian v. bdohb paylarab.f.t4lffi|ğın gdıJün 0'dllld6l E uĞV4 
'..taHan 

oü d.*İ6lği dld@t arf,aıç ko.u aırnn özdlldği \. İ.anb.na a uYg- öğ.ğm s.Ğr; yft.. ; ;,&dd s.r.öıi DğgğnhJ|a*iğ gğe*ğl tE .^.tğy.}f, s.çĞh!l y. d; |6|di @ıE r.| gĞa*l,ip ouıiıan ae.ıamac tıa ii --t öi.lığa haİld çaışp, grup cşİE|a ıd. aırğ ga.a E !r!,İ*ıJuİ| r!Y*ı,i. rğfu g€rnlbiıl.
ğircği 

'ürid 
abo.ı.bkı eod geİŞdı€Idi taldp ..lğ.ı, bonlan dtğ, ağ,!otğ aır.darıanvü. paylğaül@k daiu!,tİt. Fbaro tİ dlal kllhEblliKij*d\Ğbriİt§.lç.,çnğ.eü'ğfiE!ölğnıriİ.indrd.9ğıı,cü-,alı-ço.İ."l"nn.J,j.,inhs6z;;rnır"ikap..mİtİeiıtnEr,,.
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igai kalşlasğ! pd( çor pEök nı biftrE l yğİtğnlğl hJıaEİ.k c@6iİl.
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&voht, oğEğnenliğl or. oğl. ıJvğ Bu@ CAB6AR

Mükroskop yatımlyla den€yaen yapabilme Di*ksyonla. yapabilme Ke.ıt alabilme

solucanl dise*siyonu, (urb.ğa d]*ksiyonu, soği. kdıendh mitoı bölünoe ncelenmei, a.sit DnA uolanonu

Geid bryobja bbo..trl fi'fj
GeEl 8iobji labo6ğar FöYij
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Top..ı sd!(a.l diseldyrg

soğa. koİıitd mib2 bölo.nE İle]endı€a

Y?raıb oy İtlkrlllĞİ
Yar6k gtl İ..ıjnjn ıı.d.rınıGt
YO..k ğİt k lünh İtdania

Top.aİ !.İğ[ dtseİslt!.ıu

soğ.n köınııdğı nİE böOİE llc b.İEl

Gğıd Eydoji L.boafuğ fğii
Gdıd lİYoaoı L.üo..aE fri
Getüd EitbbJi t rorafue Fryij
G€n I lrydoİ Lağ(afu Frrii
G€nd lİYdoİ t ao.eE Flrİii
Gğıd lİ\6loji L.borat]a. fğn
c*ıd l'a/obii t !or&E fitv,o

Gend Biydoi t bo.dr] Fö^]

G€ne| l,iydoji Lröfafu FÜii
Gğrd 8ıtoloji Lab.üğ R yii
Geid Eydoji Labor.fu* Föy!
Gdd Eü/doi t 6or&J6. FğYrğ

c€rg Biydoİ tlboat].. Fğvii

Gğd Biydoli Labfatlİ firyij
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oo2
oo3

Mltt!6I(op y.dnıyb dğıqkri t p.lr|k so,üdffi #grltatl

P2o

P1]

P12

Pls

Bir§jn E ldşim *1dolld ile i|glh 9€İşn lği bİjp edğllç fun|.İt.n ded.,lİıde etİin bir ş.İilde [.E.lanabül..q/ob, cithj aıaİrta bdin6mi, ı, hğt.f .bğnln§ı.& ü. dıEi c.ıi,ıl.th E bsalay.biı..
tİİobja <ığİEt ğilğinin gerdddiği tğlEl ülgi, b.cği E fufumlan ça&ğ bdi|er §{6da uyg!ıamğ.r. koy.aiu..
g1531:,11.11:p"eTjT: ryaorup, bofur.po.hatn,. ı;tiır. 

^E*m,ooudffiı...«jı6ı 
iı.ceı6şıanEt"ıohb pöişuıı.Ug,.',En gğ9n o'dlld'rı ıĞ Di'ğ§e| futİlda. oü a'ö§ğt!'i dlıtate.la6{ kdt .l ıİl. öı.l*lği t k zaftnb.ia 6 uy96 ağ.d. o-*ı, *t . i ıiiaıd s.!.ölk Dğs|ğtkh]aarı*nğ gğd(en h.ğ, ,ıai.rt€rği !.ç.ğft F d kğüİ nEt .ra| g.ı*"e hr,;b. o*;"d" k ib-ihll. 
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lröi lta halü. Fır9,9rı+ cş!,d.dn aıÖğ 9E s ıı! sdunr]ııldrt hr!@ tĞdE gdjdrı.
8iyor'ji ditjmi .laİİdaıi tğnd g€İşİıddj ti*ip .dğt| tOnbn ddd öğ!t6 afudğüanyb pğriğ.ailek .İjz.yd. y.b.no bİ dı |atğEbiİl.KOEd ı/r t donEd çğçınd. dium ğltlğnlğİü at .İı!. s.ğlç gijGlik E ç!Ğ *fllann .ülği^n 9o. ,ırıtd. onr".* ı"p."nrı ön .ğitim \i.rj.,r5Ebji ealthivle ilqall ,ğ!ila6 dry..t, gdiş@ Ğ d€ğşıE açi d..dı üJ 9ofuih6 çö.ir, iİtte!*=ı t inl"in o".,,.r'.
Todun§lgeli9r|€lği Fİtrdi Eleye'llç bpinsd ffilJİJı Uındn€ 3ahip ot]l. 8u ba.n* raşadğ scrd çRl€ ldn ,ıĞsl€ld .üir{iıt v€ poiJ€d pGnlayıp uyg!ıay.büıl,YaaE, .Ielrğ, y.nso glbı üijn.üE !.cği|dl.le s.hip d(lp, &dan Fiı 6ğfu€ dufufrlr@ ,lp,ı.y"iır. '
Yaş..ı boyü ğğ6nq/t lltıh olunfu ba tı^rm gdi*idp, ilznlalğĞ b.(.rll€,ire 9hip obbillr,

ff:tr_d.:l::P::_:İThrE ib ilg. ğid İ.vrJ , ğ{ğl' E Eknildği b.ddç dğy'@tJr. uygr ğ9E -.ç3ğ!sği ı haaövp u}gulğyab.1.1.0ğğm, oğraim ,€ biydojl PlD96m üle 09.1i t nd k wambn.çİhv"uir, oğ_"*"ğ"* ;J".-;;
BiyDbjinh ş^rEtİr, §o.gddEÜİ E.t İl.E dataltİtk|İlr oğJğ!ru ke.vablıl.

(nsjĞ eüj9n taİğabift.

aiwnİ 9öf w labor.tJar orbml olı§!6bIi.. &jyi6e gğlerjeşti.il@k @E1/*1çilqİöla. iç. 9@İİ gnvoİİ
lünryb ilgü|l ka.rla$ğ pei çot p,üleni bİmsei ri'ntdn6i ku|la@6k @ebi|k.
ı4ui Cğnn*r Tğütd l.ü'İn ın a( ı. H !ütrr.lİ _ ntv@ğı hıtİıd. obp, üJE qaİ. gğt{i danlaüab,l,d,.rĞr blnbn y6..r.blr Ğ q.lEtGğri;.
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C}g!n oğdjm Tü.iç

Biyobji oğ(füıAİliğı Dr, oğl. !\Ği Bu@ c^s6AR

BryoIo]ikonulann,56tem Bantğl Yaklarm. iE kavEYab ne, ıonul.nnn birbr ile ve dağerahnla. b lişkisı.rn h.kna varab.lne
D.Bln lç.nğl:
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cğıel fliıobjiı, cğİd 8iyobİ !ı. Ya9O.n t*ıd (!dı- olt ı, olt ü
GğEl Ba/obii ı, cğEl shEbi nl Yaşa,İnn Emel K!6l!an ciIt t, olt

lıEG YıpE
ıaat.matiı ve Tmd Bilimlğ : Eğiti6 Biliml.n
ı,iürEnrli.lik ai|im|.ri : fen 6iliml.İi : 60ı,4üt.ndisliİ Tagnm , sağı* ııı.ı..
soryd aallmlĞ. . Ala, tİlgi3i
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Gğıd 8lydojl l, cgd 8t/oh, lıl Yğa.n. t nı.l(a.adr oi l, ğt Iı
cJğıd 6|rdoll l, G.fıd W, [, Yğ m üğİd
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Gdıd d}olor I, GAd 8ı,/obllD. Yasann t nE
Kur.lan olt L olt It
cr€ Mlı l, Gğg 8n6b,| [, Yğİn t ri.l
İ!raı6.ü Gİ l, cn ü
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I(İaıan m l, ot Il
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P20

Blrlbji kğtlann j.rg. mntğ yalb9tn ile acdayadlir
BıYoaoJi kofuh.üD b.üği il r,€ diğğ.hn| a. ü*İi İ .cĞyağlr
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öEün öğEtm

(lfrya eğİnfr,nde gel.ıliolab ecek rehellavnfrI..n verilnesi, dğrencjnin kinyd lasan, pİoqlamh. başlarİen altrapnın ol!şt!r!lha9 anaçlann.ştr.
D.d. lç.raği :

b.. atom ğ.eıikl.i. (imY.gl b.ğlar l] adel i.v@hr, Kım}agI baölal II: 3ağ İu6nGn. sfı.r, kitiar € mleiijl|er ard k!retlğ

c H, k@, wt HİY,d -Gğd (hrY.' P.İE Y.yrcİJç 6. 8asb, ı995,c E |,idttnğ. ı4od@ ıİcat xrtlyğ- gğaY.n &t !sı, l,B.d.,
Ysnk ya -TğİEl unErt (İnyğ'ot.2. 1966.w. E* .no n.B.al'uni6it (jrİfe' 1. oIt, Alkm Y.vnevi. 20«)
1. c E ildtjG' ilodğn Üra!ği! rnYğ' Çalikra rct beu, 1.8.sk, 1999.
2. E.Erd&, Y.s.n*.y. -Idrıel ilnivErit İmyğ' ciItl2, 19€6.

ılateaüİ E T6d ai|inlğ

3. w. 6Ğ -ıd H.BĞd'Üiğ§E lfuryğ' 1. GL lı/hm YayneM, 2ooo.
4. R. H. &!tci, M/s. Barvfd "G4I xiriv.'Pdre YarıNl*, 6. Ba9İl, 1995,

ı
2

3

rc6Fy. -s ii.d4 E ğığri, İ|.t.( irEn, 
^nği.a 

dldnb. € *ııtyd i.s.cıEbr.

^iO,İ 
FrE; 

^b.n, 
Ell(ğr| lrlbrı, ıtltDq ü*l.ğ !b.n, 

^tdn 
tng.Ei, lı!üde. Ab.I

E!.roüı!gn dı şlh, Atd. jD.tt!İü., Ab.n lİJrEa ın pğtroth. y..ğ, Ddga ndğ.Ei,

(ftdğin dd.tüJı, l.t rrd ü(Jr*, Ebnğ{ğn dddlr* y4ran, Elğnğİ ti]rtn.

xtn al brğğ; ıtd.ik hrüuldğ
yğt rB 6iğrlği, Eddüü ıcği, 1rg!r( bağ lYo.ü tüEi. trğ, !ı.t9oğl
xd.ltt b.ğ-, Faind YÜlç L.üil yaraal
İyslı v€ k@lent b.ğ a6 g.{b, Etüf!..gdl*' Y!|6.EdDt ğyü.ı, 

^.ügadk 
uğildğ

ıid.lo196m!tii; R.&.ıar§ qd€t (m|, t6EPn h]ğ E m!kü|96f.ğij, lıl€}2 ğü.b!ğ

ilol.ldlğ o.ttalğ,_1,1okl&ığ ı-i9 ç.ıh hı,.,dğı, ik* b.o ıitLn öı.ıldğl. rcnE l.9tE E.ııe' baa..e

iio| iffi, F6.ıiığİ ğjEtjltı.§, BilĞib.nn vdıd. bik nil EnYd.d.şsİğ,ı! p.alğn
cınd!ğl, 19 dlcE]ğl

Tmoldmyd .şİİİlğ !Ğ H6 y.§. aş/m ğü85,Gad.4 B§ıç 8ğr! t6ğ, otdl6

^,io.b. 
@, i.|..l 96ı r.99, Gardm llndı hİ.i!, Gry L!s.< !,! A,/ogado ilt6, Aton v€

n olddl .ğ.rt-l

sı.ıı,gtı.ğl l.. 9.ı aEiriiği, Ddt i Fğ, ı!&ilğ lıcb. E ğ&yo tğ Gğ!.r g.raİ

Kimyay. *b; ilet& E 6ğı, ıa.fi( sen,
^.lahalı 

ral@nl, \Ğ ldnvğal tEac.nEb..

^tm 
y.!E; ıtorn, E l(İd], Pı!.o.ı, lılğğon,

ııaı!ğ at .n, Aao., ,nEd.d, lrüod.., 
^tğn

E€]oüıag.€tl ş.m, rıo.il spdcltti.n, 
^bo 

GğE| lcmya
non ar.§ E Frh,dal rğı Dal!ı. ,İı€tanİll,

otuğhnn d.ldıJrutşJ E ltJnd k!6lll cĞ.ıd loiya
E i,tğıüdİı ek{dıüı y.9aİ, Eğ6t tüİği.
rcdryel b.ğl ; Ato.nft ü]üytikliilQr Gğd (Jnv.
yürşE ğı.rılği, E *ılqr agik , Irrıı( b6ğ, cığ€ İrY.
lvon ğj.lğl, Iyqı yaİlç.pbn,
l(daEİ bÜr, finnJ ,iit, Lğb rdpaal G€iıd ıcrryd
lyd ı,Ğ ıddĞrıt beğ ffi 9€dş Gğld pny.
E€loqEg.dfi L İnlc.igcltE gyÜn, 

^rqgan|k

Mokİıjl96fttrlj; R@Dıt3, olc.r İ!6ıl, Vs€li G€nd rc'Y.
hJ6m t nbHd oğrEğE. ı*h, dö.ta&r

ıüoaırüğ dğr.ığ, |,!olhJığ -Ğ. trİjm cra kıY.
he.rbn, ıi.Ğaı b.{, (aDbm üdtklrt.
lofiyğaa €stİİlr E n(d b.ğls.
lioltovram, Fofruı.fin n r.oİnei, glğildjın cf,nd {ny.
,iizd. ğkşft. nfir65d e9dadğ t rodğn

İİEıo!Jnrğa§r*je. E ı16 rğ.r, oİşJn Gdıd rİfırd
6Elpılği,Ga2lrİi Ba*ç Bğ/|e Yas. chaiej

^rio.t 
. rğ-i, fttğl9ar rĞs. Gaıtİn ıjn tit Gğrd rcmy.İ!im, G., LıEa( t 

^vogadre 
ıGi. ,ıb.n E

9oıiytrreği t 9& h.dnlĞrl, oJt .ı Y.ğ, cğd (İnY.
İderüğ fur& vt E !q,o.j y.s Gğçü( qdİ

5

6

8

cloı
0o2

vğikn .b9 kiFnı çğ!.lĞii.b dbı 9uü. ğtştl€..* s.,tyeE ıış!ar.
üadğn E*ıdoJlnh oğ€ldHğ|r/€'ı ijıdİlüİi rıad.leğın sğr@. daıl*l€rlnln bdİd€nrEl rüüağnlğiır gdisnİn€sı E u!ğu!.İtığ fu.]ğ§n l@İrıtiİ(ffi..

P05

P13

Pı2
3i]'obi ğtmi 

'|an'i.ld 
tğnd gdiŞüıĞleli ğİ'o edğ.t hJ.lan dığd iEl€trı€!ı aiodaşıdyla cğylğaLik €ı düE d. ydö6m dr dili k!ian.bi!.,

gğİn E a.tir,İ t *.!okjij ile ilgiİ <ı.şi.lği t rp .dğ.( üJ.ğdan deEıİil( e dİiı ül ,.ldld. yea,bn biı..ruJi 4ltini alaİna b.{*nmb bir h.dd doa.^gna & §ü,!o' çö.ümrrip a bsalat dlrİi
h,!br ağEğEriğinin g.Ğl(rğlğt tğnd hlhi, b<d E rltırnE çr{dğ t€orlki,r.a,nd. uYg!|a.n y. *ğya6i|i..

*1:g T,Y.:rl* -'6t@_yrtFğ 
'di*ı.,hip 

d.9, bfu apor halitde 9;bİ. r."*-" -ç-,,o**t i. ııĞcerradan coğffitrtodış.möıdhktnv.ı,_=at,ıaı,a-,o,,,,"4ışıe,.r.lr**.,";;.(;;;;;';Jİ;ffiffi;İllş;T
kJıa^lnE gğlre h@, iEğr.*n sı+tı,ı n dtıujı'.utrıyı çış"p t jiı"" ae.c-"d. h;;i 

*'-"
işbİliği h.lİt€ çalşp, grup çal§ıİl.lan n aırğ qö.6, E rorunblkian lay,İırb y.rine getiretiıl.

Kijred Y€ todlnl§.i çğçaĞde eğit n p.odankn!İn öıdİld€ 9ğlk, gai€liı Q çğrc kğub.E eüı.n.in 9ö, ğ; fuğla.* İap,rrml b'Biy.bii eğülimiy'Ğ ilgi|i .d.|an duya*. qdlrm w d.ğ\im .ç1 ola6k, b0 9d.la6 çöıüm oĞtebil@İ be;dkrlnl ıdlanabılti
Torı'ırrd gdşn'lği Fİİi. iıb/ğtlç tlfıfE| ğunfuı]l öib.İE !.İi, olu. & baİEQ y.Fdö ryd ç.!r. un mğldj sddnİtlr te Fojelr|Yar.to, eİsd, F.,!.tİı glbi d)şünn€ bĞGilğİıe 5atıl9 ot]p, blnhn çeiü !ğ6m duM|.r.. 

"Ygdğ;&. 
-

Yan n boy! 6ğrğİt|! alüt *rti.l !İ tnn Ediiiipı iGlli!ürt b6{.rnİ ghıp olaüır.
Eğ'ğİddb.'* €id,rİi. öl,rp v. d.ğd,"nda,m [. lqİ tğnd ka6, yn İğn E teinıd.d h.ğ* .ğgkdpF lEm arqr .,-4!ğtd-i,ı 6"'"y9 

"J.I";İ

.



Po2

P!8

Pı0

tğgıiq a,ğıüim ıi bi|/ob' ılgİfi i|. [9a| End l€f,Jrtst.f.rcliİ. @ğin hrdrıa.,m üplor.ğĞıĞd..Ürl. giEcği iağĞ dd*İ b.Eauİ.
8ıyobjiıü ınııaüti.. oıçhıuı,ü. E ddrğ! darİffaöıi. oğğrt lrf.r.öu..
Güğ{ rn ın bö.düla. dtım orsf.öiir. Eğ/..e Fçdd.ldriıldt dğlysd FşDk, ]9n oğdd gürgalk 6.1ğnlği.a aialİı.,
Adİrr! adi ıi şlasğ pd( ç* ıDöğrİ biıtEd Yi'rttğnlği hlaalEİ ç.ı.öü.

.4İ€ı fu.ılan F,ı.rtlrır .Ğ g.fğ!ğrıi
8iv!bji, hpbjiğtİn il€ ilgili ıfur.l r,t uldarğğ p..d, sgnpoıtum, konftfan§ gitl €ğinliUd€ katbĞı lğxİninı6ı:İi oııak qdl*'nEye.lğ..n.dğ,

.



28 a5

o0
00
00
1@
00
00
00
ı60

0%0

ı 9660

5u.!m/semi6 Harhm

l2a)

0

0

0

@

0

0

o

60

ı:ıo
6

Kdo Di@yl: 1:9t diir* 2: Dtiiik 3: orta 4: Yals.* 5:

l§lı çjgj:.',.

//r' ı ıoı

şA.

.



BALIKESiR üNİvERsiTEsi
Necabbey Eğitim Fakültesi

Biyoloii Öğretmenliği

Gend rc,ny. Libd.fu!ü

olgün tğeğo

0.6in .d.c, öğffiika fumy. laöo6fuvar de.eyini kazandlmak v€ genel kmrdnln 6dama Yönelik deneYler yapbm.ıt.
D.f.ı. lçğ|ğl :

ça'zo.onnğü ve $n.şt!.ılm.9

Geml xamya laborJtİn föry!

İat .n üİ E İğ-i lİlımağ
!@

1

2

3

5

6

8
9

1o

Liöo.e]6r Mal2.ndğl.ı. Tanltln@
LibooüE k!6İ ıüal&n6 bld rlE
(iobni t *idh Fğ!İİ{uUn t6püil
ıiaddeiü. Ö2.ülld.ri ib bnın.E
ı.la@rİn fu.@mu İrıJlİ{
undenn xo.urumu ıalnu

LaüocdtM. trlatğn lğinh Trİ.tİE
Lrb.ratJ\6r İ!6iao hüİİf. üld EniE..
lGtlann t §v!ğİ yoğr*ünn t .rtj
il.dtt nin özellldğl ı. taıİnE
ıad.ğın kğttıufr kafunu
ıaddğın kıuıJn ıamfu

MağE4üıu .rd.ğğ grİn ıüğe..İt T.yİİ,
Pr6yun iitr ü! çi'.hurİ6a E iiwnğ,
l0,rv6da 

^ntn 
,aitğtıği / D.İEw.t E

ii4.t.z!uM ğd.ğğ 9m ldlil.c.liİ Tayti,
bnm ıİğ.üı çaeüın ]ğü üĞ 9lbştdİa§,
rci,yada A.tD yi'.!c,liği / otdb5o.ı t

bsylm ır.üı (İiıündrğğ @ gl'.dnmğ
Aİasylm ilıtr.ğ. çijıiinünüğo ,e $na*dnış
rctrV.da &üıa Ya.t6liği / o.rıa.Fi ,n

ıamy.dr 
^t!tD 

yaotlrtlği / o..dblo.ı !€

Gğıd lğrF tabo..fu.d öyii
Gğıel xlrya Labof.fu.n 6yn
Gğığ ı].nF Lab@tJan 6yü
G.r€ rcmya üibdafuan ftrü
Gğıd lorıya (rbo..üDn 6lyi
Gğd rrny. labo.eo. 6rij
G.nd lonF laboEuı.. firYij

Gğİd lonF Liba.fu.n tğvü

Gğ)dlotrF Liba.tı.nt i

G.tıd lğt y. L.Dd-attr lğyi)

Gğd lonF t bü&5,t 6iİ
Ge.d &nF tabü.t5n lt ij
c.nd rİrYd tibf.tl.ıl 

'ğyii
G€rd Knya tiboatJ.n 6Yi'

ı1
12

13

lt

liaağneymun €şd.ğg g6m ıiiğ.sınin İaYlna, bsY@ {ıİ.tİı çdzijdinü.ğ0 w gnasıinğ,,
lcnr.d. rd.a yii.|t ilği / D.dbod.l E &tğağnım

|!ağĞ4urM eşd€ğğ 96m İijnesınh T.yitİ, Po..q^D ı,lh-&. çejİİj.l.ığo ı/€ s.ia*ıima.ı,Kiir..b A.ğE yÖ6Ettidi / o..ıjİbo.ı t lci5ıiağtİm

Pot.$rn l*.6.ı çö.üİ0.1iiğ0 !€ s.ias.*iğ
P.Ğsy!fr ı{lfuı çr2üİünüğij E gaiİğtntE
Kİhyada intrra yi!.tğıiğl / D6tlcld 1 w Kr*ıdim

rcmr.da 
^rti. 

yijdğrr.,i / o.*s!,qü \lt rdsbı.rnıırt.

Öğ.ffiilğ ğiIen Ya d. oloduklan kouhda dğty F .t uygllam. yap.r

Po5

P06

P20

Pı3

P|2

Pı8

pı5

Bıiin E r.üim do,dojli ile ilgd Eebıe|ğ| ğldo edğ.lç fun|ddan dğdğİıdĞ €üill t r 9.ijU. l.d-.rlü.bit.
Bi/ob' eğitjml al6 da bdkie.mb bı tı€dei doğtıt sıİü. & rj,!d cıümı.yip E ğ.anaFğı.
ğr.bİ ü.ttEiığinii gğ.kdİdüğ tğttl D,laL b..ği ın rt n|a. çağdğ t ..lI€r şğmd. u}rolanta!.. İoFbillr.

^h 
ib ll9ıl öi ı@!d. l'ÜnEd d.rtmta F'ria Flii'İ s6hlf *r, hJru 6po. h.İ.te İ..üıl. 

^.a*lrİa 
so.ıud-n ağğ,düen, iıeceı@.n \Ğ bcumb p6yja90al.

kllanİiğ gğt*a ı,., m.c,ı,6}.i ıçğr.F dkaır9 ffiE ral q.rrfu9 ır,iı-, ac.c.,nd. bA;öa,. -i$i.lıJı haıid. çaışp, grup cş!ı.bnnda alöğ 9ö.g ,rt 5@mı]ıiğ. |aykJrb tğine ğ€tj..ğı.,
8iyobji ğ'dn dan naüa En d g€t§Ii€ieri taldp €d6e{ bonhn dığ€r ağl6rı€n -lcdaşbnyb payh9üE .İ dozeft€ yah.,ıo ür dlİ k!ıanaöi|k.ru'lsd E @(T Ed çğ!4Y€(!Ğ dIdm D.Dbağnlği.ıin d:efId. iği.( ga.dıiİ E çsĞ kdofİ,E .ünsi.i. 9e 6.ıa!tE tun4@* kapğmı bİ ğ.rİn ı,ğt
Bİü/O*rl ditjmtYle ıİ9i|i soonlrn duya.r, gdirİE v€ d€ğl5İre a9İ ola6lç fu sorunha çÖz$ oltİ.bil@{ b;bid ırrbEÜİf.
Top']'§l gdl9ıĞlĞri yabıda aj.!ğdç @aurrEal ffifufuk bihdE 9hip otn. a] bijnde rşd{ı 5o6yalça,€ içh nı.c€ti €rtjn*t€r E prqdd planhyD uı€uhrahıl,Ya.ato, de*.d. y.lsto 9iü dit .m b.Gllğİr. sahlp oıJ9, fu,ıan ç.llİ öğ6m€ d!ruhlİia 

",/il,"ör. 
'

Yaşam !ğU öğEnE ! iliJkin oln*] bal n^ım gdlsdp, &n!zğığE b@.lE inĞ ghlp oaaüir.

P:!*Tg d"Tr İiq* ve d.lğEnİ,l. ik i|gİ tğid l@rİn, ,n *ğn E Eı,ildği b.ğ!ıç d€.rığ!y. Urltİ dqİı€
oğĞnm, ü..dm E tİyolğl Dİlg.afu ik i|glll tğnd kaw.nı.n açılay.tllL. dğofti,ğedh k!6;nn" n*i o+-*oo*-t\,.bjhh ,.,r!aö{l, gllj.narat ı/e d.ıd! ffiabair oldirğn k vraydöinl.
Ciirgı §d' E |aöc-.fuar dbn üş]reÜ. 86yl@ gğrdd.rıE .* dğçrsd la§rı.br ağn qğdd d6ıİ 6.,l6*id
|b..yla İgii ıada$ğ p.t ç.k piDblğha biıms€l yilnt nlği ılllan r.k çöEnIıi
ıllıl Eğltjdiı İ6lğ İar! a ab.ı ae ibli !ii..nn i( E n!!,İJü baİİjtb orJp, blE qü! geĞldi pl..la.EEr, ğğiıİl(kieı!rck fudan yğ Ey.biı. E g.İş!ı!tlıl,
ilvlb i, üFb, ğtimi a€ i|gall ur§a.Ğ !ıdfğag pa..l, sğnpoalm, lrğri.@s qIh *,ntkl€Ğ katla..k kğtlni rr€c.ıd di
Blı/.b} öğEğnğilğınh gğdd.niğı öğ..ğbrı m.c.ğiİ fdcrba..* y.t rİ jözli E ya.ı dütn bĞcibiil, d.ı E 9.,çır\Ğt rrı.e hJıa.ablİ.

Y-rd İ.du .dl l+u
BYll1204

.
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BAuxEsiR ÜıüİvERsiTEsi

Necatibey Eğitim Fakültesi
Biyolo]i oğretmenliği

Grc,{]007

dE.i. öğEtm

siyolo,i oğEğEdiği oğiciİ.Dr, zeaıE xAPi.j/"qYA

oğ3i. İçğiği :

Dili. ta.lml, ortaya çküşı; Turİçeni. tanhsel dömmlen ve bugıjnkj yayı|na alanlan, dilbigisi ko.UIan u2e..e odaİlanr.

2005.,xoR \ılA2, PrDf, Iİ. zey.€p; Pof. Dr. Ahmet 3.; TüRx

ı

2001.,YAzıa XILAVUZU; İDİ Y.Fbn, Anİİa, 2oos.,njRxça

sağİı ailin|ği
:l(D

5

6

9

ı0

11

12

ı3

Ş€k] balglsi (iim töliği, fiıl ldld6i, ndll köldĞ.) n n, $., dğ6e, kd.poaEı/on, hiıa!Ğ, gade,
d6gi cşDla. E uı/glladıalan, klf.p tantnalan. Ay6ç (pa6.t 2), tar.r aYr.ç
Ş.ı bdgğ oü.i.§ıü.b.id6j iır!d6 isan y+an Ğİb, irrrİb nı yapa.ı.İlğ). s.]fum, ii.,dffi. ığnporl3F.ı, hild\c, 92.n, deai dEİd.n E ltgdanıalan, ıibp t .tmağ,. gyün.

Şdd !'i|g!i (Ei|d6 isİı y.pa. e*lğ, fiilda fl yapa.ı.tlğ).sınm, 
'ı1, 

dğEE, lmrozislo.ı,
hildvĞ, 9E.tĞ, dğgi eaı9naı.n f uygllan bn, lĞp t İtind:b, Daqtğn ıPl.li.

şeİjl bibri (çğİn .ldği; iimk 9d6 ç*im.ılği,ll*r! 9dğ, ç€tdm €*ıği). 9dn, ii ,
d6EP, ığnpolis1o.ı, h,ldtĞ, !Pz.t!, dğgl cşİt&,./! ulElİc,dan, İilap lantn rı &rrE

Kdim gfudan. s4m, iiı dffie, kompodsyd! t*bc, çıaıet!, dğli eışDlan ı,€
uygddnJ.n, İiEp ğ.ütJ-, 9tl$uE iğnElJ k İnt€lğİ yab.
Kelim grudan. sunum, 

'ıir, 
d.naeı kompdsyü/ hGye, 94E, deal çaıgmlan v€

Uygulan bn, İita9 bntrıab.ı. Tm* iP.e§.
caDlĞ (ğioğü a'gelği; yilGn, fu,., EE, darı tii.i.ç, ad tanicj). n.M, Ja, dğft,
kmpoıisyd, hiırtĞ, gazlt€, .ğgi çaıinalan E 49dan aEı, htap b tEb.. ıjç nokta, eğlk
çrgi.
cühle (orıt çcttği; 86,t.h., b..leiİ ohte, 9r- Ciıır., b.ğİ dfrh). §nn, iir, dğ€t,
İmp.ıi5,o.ı, hiıeF, 9a4t , dğd çaı9ndan i ulgdarıabn, h@ b'tnaEl. xğ çizgi, @n
ç29a.
cütriĞ (ojmle ç.91rği. d!İl. ıiiliıği) fuMİı, iı, dğff, kdnpodsyoi, ııiıdiF, 9..*., d6gl
çahşrıal t u!ıgdamd.n, ldbp 6n tnala.. Yab6m öu.l adam ya2iş.
Anaatm bo4ldu|dan. funum, ii., den4e, kompozisyoi, hikaĞ, gaılt , dergi9l§Ela. E
q€ılanabn, k b9 ta.üfilan. Ünlğn isa..n.

Anhm ğo4lduİhn. sunlm, ,i., .lenae, kompoisyd, hiİaye, ga€E, .klgi cırEh. w
utliladan, k bp tafiğrdan. ilalar etln ya.İr.
A aEn ğ.rinEt. gJEnl ,İ, dğft, kdt9o.şon, hı5e, g.İte, &q çarir,.!.ı .Ğ
uygulanala., kitap Enüıaaan. NokbEm ll.lalğinh q9ulafi6r.
İEğE razaa.ü, anhm üğmled. s!mm, l],, dğEile ığnpor9pn, hürĞ, gaıd., ddgü
9Şt ı.n E (4!tıriaaai, kitao bnltrıdan. lüoİtdan . li.,tdğlnin urqJlğiğ.

öo1
ö02
öo3
öOr
öo5
ö06
öo7
0c
ö09

ı) TLi4ğİh,eldl y.pgt ğİr, ıfrğ_ioİa.İİ,. b.rtdğl,ı yği.d. kıİ..g.
2) lot 9olın Jgğİğd ka.f, gütlı gaı.Ğ v€ da.,,odı yrri.. t ıb.dğ.
3) İGtt§"/i doğru, gld vt b.!.na hr osıJc. kğtışf, ığıdlni i& !ünaltt rğğtğl s.ıılc oı.r.
.l) Topklu& ihüd,. gıM rdpalrİE b@!i*ı.9hip oır, bagi E dş,Edğiıi bac@larm ebyabd..cl dozldĞ ıfad. .d.§ır, .ddİ aedrhl hlb..
5) !i'r{i( tĞ }..m ld.t U hlİ,fi. .ı9ğııği. sdt dğ.
6) tırğrı.r l€ bdqE Y.ltğİnEnniüı..
7) ç6.Ei tĞ 5İ ol-.k hlbnün Y.ö.rE k.ııİ.1ğİ 1İlç.lğraılan haI.
8) Y.ağ *ün* rıdğü Ggı., yüber lğE ın dolao..) Tüt dıd t , yam lor.aan çğFĞ*tb hidrİ.
9) Edeli w b{ı!Ed iüniğl lncde/lp ltot 9k .n !..!ric ımnf,

sa.. ıao aşıbn
F05 8{ğin ı,! ı.t4rn Egıdorc i|. ilgü g.|rida bkb €dğdç ğİıbİİbn .Eğğhd. .tıin tİl #aE yİ.rğ€öiı.
m6 abobii cltmı .ladda b.ürİ.mi, ür n dĞf doğfutE na dl iİld çöuühl.rip E bgnayabüır.
R3 8i,ob' öğİitlİğruhin gğltfınüğ ğid du, b..ği ıİ !irn|..çağdğ Ediler $4,ıda Uy!l&ı.r.a kor.üai.
Pr9 ıl jE a9ı tİ ıdrna tİırrrd f.$m yaFl. ldii.İ sahp oır, hJfu r.F. hahd. §JMöıi 

^..$iti..0.ı+d 
oİğElği, tEl*bdan E t cıhb parğa|al.

h]la.*rlEı 9ğ*.n h..r m.r.na.]ğt ..çebıİr y. tblaidıi nEğy.ı çİs.lp b(İl-ı d€ddln<l hiboblli
P13 İ+iİği h.&dĞ 9ırp. ğrup cşİıJıına altğ 9&a E hürıır-, br!ıoĞ rd1. s€rii!ğı.
P14 Bı,pbi .ğlth alrrxlaİj t6rd gdirn€lell tiıjp Ğdğtlç h]dan düğğ öğ!ğffi anadğıaryla p.ylğaul@i düt d. yatano lil dlı k!ıan.öi|l..
P12 ruE d E toefurEd çğçğid. ciün p.ttğ.ğt*ı &.üld. s.ğalç gİiüğilİ !Ğ çcvt! ıfilbnn €dakldn 9ğı a.t(.4 n^l.r* *.p.aİıı bl. ditim ğl..
N7 Bıı,*ji clüni4,E ğı fub6 duF.İ, gdişti E d.ğbrft a9k d...lç üJ sor,İğ6 çğ.İn ül$!a!d( b.(alıİ'ni h". rı.öİ.

Tijlt Dli II

o.ri v.E oğ5i. Y.d|rcb.

6t:

.



Plb

Pı8

P15

Toduns.l gdiş.neıği y6k ıda tılğec]ç t duıEal ilhlrlk ulnoİı€ 9iılp oı!, &J üİd. }ar.dğ $y.l ça,e l9n n .sleld dd.üı!f v€ FoJ€ığl d.ıiayp lrluEt büıı.
Yeöol e]e#.d. ydngto gibi djşıj.m b.ğ e,tm ihip oıJp, b!d.n çeİü ağşn. d!fum|.1m u/gubydöi|li
Yğa.n boyu Eğğ|'^el/t iŞü oİnfu bİ tam gdŞiip, anü€.ıiare bGadiE 9|İp obhır.
Eğönıde/biydoi dlti.ülde iıgİıe E değğlğldıt ik llgi! terd kam, ytİği t Ğüğıiık i b*rĞlç dğrİdlya uygO itn. ran*dğini harlayD uygulayat*l.
cğ€nne, ğğdrn ,€ ryobi prcgnmı ]k igall E tl€l lift,İhn aç dayaür. oğErciiğ€nh kGnİannh tİ/oıoji oğ6medğ!ğE sıl.Eden ija€nn€ .tİjcni ğrtş.blr.
8r'obln ,.Eıaoal, sorgu|aaülr ıĞ d.{ığ! .lq/iıth.tılr oıürğuİJ ı.Faİülil.
Gl]9€nı 9ıf \n hbor.lt]ar o.bn oı§ü.rr.öie. Börie.e gğğd.ş!dl€.d( dğt€ı6d FııEh. 4i. gğddi gii(ğııak ii.ağnlğin] abt iır.

^bnıyh 
iıgila k .il@ğ pd( çOt proöğni biims€l yö.üte,İhd bıanğak çihğill.

ılü Eğibnü İ6rld (airrr ıĞ.ğİ } ıci yüEğtld* E 'İMlrü ıiıİİtb oıp, b.D 96..9ğ!ıİ pğtlrn ts, et*iüği f ulgljbnE|.n gğrd{.*jiüa., caflü.! gdiındği 9üt|d ü4
.dğğ( buna.n ygrleFliır ,n gd§.ğrllİ.
8iYoloi, bı/olqi eğibmı ik lgi]i uhnI E uİJsla6Ğ9 pand.9cıpoıyvm, korrft@ns giti dİlild* katlaEk kendini ,ElĞıi oh..k 9dirtin Eye d6tm ed6.
Bittbi ğğ.€fiığriğinin E€Eitl.dıJi €Eğ6{k Ecdji.i y6padeeı yd sa'zti t yal.nhtm b€ğiğid, .üiİ * 9ğdü ielijn b..ği!nni, ürbji diümire igai lğdd.n doğfu E

.
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BAtIKEsiR üNiYERsiTEsi
Ne(ntjbey Eğitim Fakültesi

Biyoloji oğretmenliği

ğĞdn İü.0

Örün Öğretm

&rolo! ol.tt6l4, o*ffi Glltğı va.İz AxYİz

D.ğin lç.nğl:

dib,lgı5i, keİme dağa(ğ|, okuduğun! .nkm., 5ö.lü ..latm ve Y.ma hEenFn İiza.maıan.

HuEtiİs,T. E.9iı55 fğ af€ - Pre
Aıhhı nnrcğapı aısiİı !e ı49lİİı., Eitı6d ÇdşiE

Y..İ İ,.v, çolcİ, s.gtla T.r

xatĞrnatlk v. T.m.I BallmlĞr

|50 :30

lDğs kMulan

H.ft2 (onu Ön Hau,rllk Dokıimanla.
1

2

3

5

6
7
8

9

10
1ı
12

ı]
11

k ıdinl h.d.f di|d€ ta,ltadlrı.
Doğln ğlhhi \n m.c.ğİİ söytıdİrE
Gij.ıjı .üh t 9İik a'!a.t
ğnğ& i9ınlğ E 9.9nğ ıa.i..
c.gni, eDftla fu ffip @ap ğEtilm, arı.ç ubim
y&rn Enif .tniİ v. fui.k şnxüld dDn
Yğ rı6.ı ai.., 

'lnldü 
afi.n lİİry..J

Şipnd.ri btahlnc - uiyük s.y'..

5.ğm DeğğEİİjıEi
İ.gün ğüİaİ.ö&€Jİdİ ıĞ ı{n
Teİıizyolı Flgnmhn, fi larıa ağday.ö{me
s.ğ* p.oölğİrd ,pdltd a@.
ı,lı*E , hıs.*kb aıt!ıtt

doı
Ö02
Ö03

öOr
öo5

Dabl9ıj hfdbn t *.d€ğlE
ır.def d||d. oJqnuöUfiJ İJaİ.aÖihı.
H.d.l dab. rBrğr,f t netn ya.iöirn
H..lCf di& ıOu'ad.n ,ffiirE

P03

P20

P15

Bİ§İn E iltişı,n t bıoğ§ jk ilga g€lç.ıdği t İjp.dğtlç h{bıth. dğcğüd. .tdn b, şelotle rf,.rb€biİr.oitöbli dlümi ahfd. b.İünmş t* h.d€f .İüttMd. lİ i-!d ceiimğip E bsıhFHı..pnrcbl ağİlt elıiğlnin g.Ğldflği tğn.i bilgı b..d E tn hh. çağdğ t€Oikİ şğhda uygule.f. kqr.İİ..

^''d 
iE 

'9i| 
t* loına uin6d a.$@ y.g. \.tj* sahip dıp, tıou opor tatnıae ınJıııır. o"gio.o.ud"*, ia*r€.i, ıEstıtğla. v. kdumb parğabıirÖ9Eıdğli qdl§ın Öıdıırn ' D'asd figı'b' 'ili '9ğc.ğğr dldGt ab6ıç k6u abr. i'.!aidği.,. J.^,r* -,r,9- uş"ı, ğ.tri, ya.*.,n Ğ teıniıb,İ r.r.niıl, Eı.Glğttekllİı.nE 96d(en h@r malei]ai.fl sĞç.b l. Y. d;ı.ndl, Dtlryal s.{$np fu;bn aği;; k;Ebı,] 

*'.
İlrİği haİİd. çalşo, gdp cşrıca,rİ'. .ıiğ 9a..v E ğlnıjı*bo E ts .a.dnĞ 9.ti tbai
Ba/oİ,jl dlthi &İnaİ ünd 9.1ç.!İri beP.dğ!& üf,tai d{d iİĞğE dr6dğidİ/a pa,.ğaö*eİ d@]d. r.6.@ t diİ h]ğ.abtlr,İlj'Ed E toclunEaı çğla€dĞ 4iğm EDt+mled*1 edİld€ sağr( gaıvğtllk..€ ç.ü'E b.;ann ai*ır" ç. ü'oo o^r".* kapsad bİ.ğltlh ğli85/obji eÜlniyt ilgiı ,ı]n|ar. dur.n, gdir. v. d.ğşnE.9t ol-dlr hJ 9runla6 çözijm ür.tEbltot t"*ntat *,ıl"*ıilr,Ta'Jr§' gdŞid'd İ'lolda d.!ğ!i trrlanri so.umı]İk ğütje s.hip oİr. oo hli (t. Fşa.tğ rGrdl ç€,,E içın nE{.İ, €lıjnİı].tr E p.ğl€lerl p|.nblp ut§uby.bi|ılY.rab, d.$j.d, ydt§to gii dliilnm becğilği.t j.hic obp, üJ.lan ç.!il ğ!,İE duru.lam w,ırı"iır. 

-

Y.şdiı boyı! öğ6trı.r€ i|lşldn ol]mfu bil tıJ6 gell9İtp, i'znii.ğİagE b€.e.!.tİre s.hap d.Dillr,

ffi§:'_d.:l:E* değerLinn* ih iloiı tenıel irEh, yii.*em E tekn.neri tııect, dğrkonuy. u,/g!. öbne a6ç!g|56db,p uyguıar.biıı..

ffff; T§l[ ffi,:ffi ro t Htrtrlffi ğ_*.ğ;;; ;;;;;-",;,;;;ş#Fö,ffi li]ffi ll
ffl ig :35::y:if,::]!111,g Tlfşnk eı dğığ*ı f,Işnah ı.i. ggE*ıi gı,Enıık &ı.ğnıdnı 46.!} .-' , 12 rt.
Mill E{ltimh T.nd Kğ{fu E.la.ı {. igjliYdt.trndlİ E nEllağl b-EDd. oıJp, b{E ea.! gğladi c.ıılan bn,..lğt* funhn yğtĞtİal ı/! gĞis.ğ i
Bıyobji, biın*,İ .ğiti6i i. ilgir u!s.l E uıd-Ğ p..ıc1,6Fzytım, lğrtr6 9ü.ği,ialdğ. kdadı kdıtd Gı.tiail.bljğİPfll.ğlnr gelelddiğ oğ€tİğır( msl€ği y.p.ti.<et y€Erli iir0 E yrl .nlat n t *,,ı.,r, atı * no

.
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BALIKEsiR ü ı,ıivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu

MBN1015 Agk ve Uaktan Öğrenme

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€rsin DüaYi DeEin staj Durumu D€Ein Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİamı Ön Koşul Dersin xmrdinatörü De6i vercn De6in Yardlmclları

Biyoloji Öğretmenliği

Desin İç..iği:

hizmederi; farkh öğrenme durumlan için i{retim stratejilerinin bdirlenmesl; uzaktan eğitimde araştrma Ve değerlendirme.

Mühendislik Bilimleri
ırlühendislik Tagnml
sosyal Bilimler

slra No Açlklama

m5
P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12
P07

Pl1
P08

P09

P04

P01

P02

P|7
P18
P16

P10

P15

Fen Blllmleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

Bilişim ve iletişim teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.
Biyoloji eğitiml alanmda belirlenmlş bk hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve tagrlayabllir.
Biyoloji öğretmenlağinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan ç3ğdaş teoriler §lğlnda uygulamaya koyabilir.

ku|lanllma$ gereken hazlr materyalleri tçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan dersleİinde kullanabilir.
işbir|iği halinde çallşp, grup çnı§malannda aıdül 9öB ve mmluluklan layıklyla yerine geti.ebalir.

Biyoloji eğatimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.
Küre*l ve toplumsal çerçevede eğltlm problemlerinin özellikle sğİk, güvenlik Ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mll bir eğitim verir.
Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarh, gelişme ve değişime agk olarak, bu sorunlara çdzüm üretebiltrek btrerilerini kullanabilir.

Yaratn, eleştirel, yansto 9iti düşünme becerilerine $hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.
Yaşam boyu tiğrenmeye ilişkın olumlu blr tutum gelişüdp, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir.

Biyolojinin slnanabiliı sorgulanabilir ve delillere dayandIlabilir olduğunu kavrayabilir.
Güven|i slnıf ve laboratuar ortaml o|uşturabilir. Böylre gerçekle5tirileek deneyrel çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.
Alanryla ilgili karşİaştül pek çok problemi bilimsl yöntemle.i kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulusl Ve uluslaEE$ pane|, rempozyum, konferans 9ibi etkinliklere katllarak kendini mesleki olarak geliştirmeye devam eder.

yeterince kullanabilir.

Aslının
Nida E

Necatibey Eğitim
Fakülıe

Açık ve Uaktan Öğrcnme

Yanyll

Fakülte



Yarryıı Çallşmala]l

Ara slnav

Kl$ slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu s|navl

Toplam

say§ Kıtkl
0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0 060

060
q6ıoo

Etkinlik

Ders sürsi

slnlf Dış Ç. sürsi

ödeüer

sunum/seminer Hazldama

Ara slnavlar

Uyqulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyd sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedlsl

sayH süresi

00
00
00
00
00
00

Toplam iş Yükü saati

n aynıd
EsER

Eğitim Fakültesi
sekreteri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5; Çok



§ra ı|o
P05

P06

P03

P19

P20

Açlklama

Bilişlm ve lletişim teknolojisi ile ilgili gellşmeleri takip ederek, bunlardan derslginde etkin bir 5ekllde yararlanabilir.
Biyolojl eğitimi alanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve ta9rlayabilir.
İİyoloji oğİetmenliğinin grektirdiği temel bilgi, b€cgi Ve tutumlan çağdaş teoriler şlğında uygulamaya koyabilir.

kullandma§ qereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendisa materyal geliştirip bunlan deElerinde kullanabilir.
işbirliği halinde çnlışlp, grup çal§malannda aldül görg ve ffimluluklan laykıyla yerine getirebilir.
Biyoloji eğitjmi alanmdaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer aİJret nen arkadaşlanyla FEylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.
Kür*l ve top|umsl çerçe@e eğitim problemlerinin özellikle $ğlık, güvenlik Ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde futularak kapsmh bir eğitim verir.
BiyoloJi eğitimiyle ilgili $runlara duyar|l, gelişme ve değişame açlk olarak, hJ $runlara çözüm üretebiltrek beerilerini kullanabilir.

Yaratn, eleştirel, yansİtrcl gibi diişünme btrerilerine ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.
Yaşm boyu öğrenrrreye ilişkin olumıU bir tutum ge|iştifip, öz{üzenleme becerilerlne ship olabilir.

B|yolojinln §nanabilir, srgulanabilir ve delillere dayandlnlabllIr olduöunu kawayabilir.
Güvenli snıf ve laborafuar ortnml oluşturatİlir. Ekylğe gerçrkleştiriltrek deney*l çaı§malar içan gerekli güvenlik önıemlerini alabilir.
Alanlyla ilgill karşılaştül pek çok problffii bilimsl yöntemleri kullamrak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu*l ve uluslarans panel, smpozyum, ksferans 9ibi eüinıiklere katllarak kendini m6hki olaEk geliştirmeye devam eder.

yetednce kullanabilir.

P13

P14
P12
P07

P11

P08

P09
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P16

Pı0
P15

bynıdır



Yaİryll ÇalEmalan

Ara gnav

K§ §mv

ödev

Dryam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayBı ı(.d0

0%0
0%o
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

Etkinlik sayH süresi Toplam iş Yükü saati

Derssürsi 0 0 0

gnlf Dil Ç. sarsi 0 0 0

ödevler o o 0

sunum/semine.Hazlrlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnövl 0 0 o

Toplam İş Yükü o
AKTS Nredisi o

im F akültesı

Derin



BALIKEsiR üı,ıivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yanyll Kodu T+U Kredi

GKN1027 Astronominin Temel kavramlarl

Öğrenlm Türü DeEin Dili D€rcin Düreyi DeEln staj Durumu DeEin Türü

Bölümü/Prcgraml Ön Xoşul Dersin xmrdlnatörü De6i Velen De§İn Yard|moıarl
Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dall Başkanl Hü*yin KÜÇÜKÖZER

DeEln Amacl :

Astronominin temel kavramlannl anlama
DeEin İçeriği :

$rulaG cgap vtrmdgi $ğlanağktır.

ı.lühendısllk Bilimleri
ılOhendlsllk Ta9nml
sosYal 8lllmler

Fen Bilimleri
Sağhk Bilimleri
Alan Bi|gisi

Halta xonu Dökümanlar
1 Astronomlnin ghibl temel kavram, olgu ve ilkeleri hakknda bilgi olur.
2 8i9 bang ile ilgili bdgel Evrende neler var, nagl oluşmuş olabilirl€r. Galaksilere giriş
3 Evrende ne kadar galaki Var, galaksilerde ne kadar ylldz var. YddE tüderi
4 y|ldE türleıi, yddlzlann evriml, yildlzlann renkleri ve parlakhklarl
5 Teleskop ile ylldPlan gözleme, Qikyüzünde herhangi bir yıldEn uzaklığı nasi h§planlr?
6 Günğ sistemıne giriş, Güneş sistemi nas| oluşmuş olabilir
7 

Gezegenlerin uzakllklan ve büyüklüklerini ölçmek ıçin bir g@retrik yöntem öneriniz. Kepler Ya$lan

8 Gezegenleri Ve Ay1 teleskop lle gözlemlemek
9 Mevsimler, Tutulmalar, Ayln faz|arl vb. temel kavramlar ile ilgili tart§malar...
10 Teknolojik gelişmeler, uay aradan ile ilgili son gelişıneler, uydular ve çal§ma prssipleri
11 Evrende bizden ba9ka zeki varllklar var mıdr?, Var nasll haberleşebiliriz? Münazara..,
12 Münazaraya dgam.,.
13 Astonomi tarihi
|4 Biıimi gdİrmek için Astronomiyi nagl kullanabiliriz?

s|İa No Agklama
Ö01 Astronominin $hibl temel kavram, olgu ve ilkeleri hakknda bilgi olur.

slra No Açlklama

P05
P06

P03

P19
P20

P13
P14

P12
P07

Pl1
P08

P09

P04

P01
P02
PL7
P18

P16

P10

P15

BiliŞlm Ve iletlşim teknolojlsi ile ilgiıi gel|şmeleri bkip ederek, bunlardan ders|erinde etkin bir şekilde yararlanabilir.
Biyo|oji eğltimi alanlnda be|irlenm'ş bir hedef doğrultusunda bir sürci çözümleyip ve tagrlayabilir.
Biyoloji aiğretrnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, becerl ve tutumlan çağdaş teoraler §ülnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmasl gereken hazlr materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan deElerinde kullanabilir.
İşbirliği halinde çahşlp, grup çnhşmalannda aldlğı görw ve $rumluluklan laykryla yerane getirebilir.
Biyoloji eğitimi ahnlndaki temel geıismeleri takip ederek, bunlan diğer öğretmen arkadaşlarlyla paylaşabilsek düzeyde yabano bir dili kullambilir.
Kürel ve toplum$l Ç€rÇ€vede eğitim problemlginin özellikle $ğllk, güvtrlik ve çevre konulanna etkilerinin (İrz önünde tufularak kapsmh bir eğitim Verir.
Bl}oloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, geıişme ve değişime aqk olarak, bu sorunlara çdzüm üretebiltrek btrerilerini kullanabilir.

YaratE, elğtirel, yanstrcı 9ibi düşünme btrerilerine İhlp o|up, bunlan çeşıtli öğrenme durumlarlna uygulayabilir.
Yaşam boyu aiğrenmeye llişkin olumlu bir fufum geliştrip, öz{üzenleme becerilgine ship olabilir.

Biyolojinln sınanabi|ir, sorgulanabllir ve delillere dayandlnlabilir o|duğunU kavrayabilir.
Güvenıl gnf Ve laboratuar ortamı oluştuEbilir. Böylse gerçekle5tiriltre* deney*l çaışmalar için gerekli güVenlik önlemlerini alabllir.
Alanlyla ilgili karşllaştığı pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l ve uluslararasl panel, smpozyum, konferans gibi etkinliklere kafularak kendini mesleki olarak devam eder.

;;'-'ŞUİa eSER

t*'*Il*.",lu,:aş

'.'_ ''.,ı_ ''i ıı,:']' .i ,?
''{:_ 

"fj . 1 .; ır"ı ' _,:r§aq* .,, 
-ıı.""

Biyoloja iiğretmenliğinın gerektirdiği dğretmenlik mgleğini yapabiltrek yeteİli siizlü ve yazlh anlatlm becerilerini, etkila Ve güçlü
yeterince kullanabilar.

biyoloji eğitimiyle ilqila kavramlarl doğİu Ve

A5tmnominın Temel Kavnmlan

Adl



Yaİryl| Çahşmalan say§ Katkl

Ara slnav '], ok4o

Kıs s|nav 0 o/o0

Ödev 0 o/oo

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 o/oo

Proje 0 ono

Yanyll sonu slnau l o/o5o

Toplam o/o1o0

Etkinlik sayısl süİ6i Toplam iş Yükü seati

stiresi 14 2 28

sınf Dlı Ç. suresi 0 0 0

0devler 1,4 3 42

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Araslnavlar 1 5 5

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl ]. 10 10

Toplam İş Yükü 85
ArTs Kredlsl 3

2l Düş'k 3| orta 4: Yuksek 5|



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

GKN1010 8eslenme ve sağİk

Öğrcnim Tü.ü DeEin Dili D€İsin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Türü

örgln öğretlm Türkçe Fakülte seçmeli

Bölümü/Programl Ön (oşul D€6ln xoıdın.tö]0 DeFi veıen DeEln Yardlmcllarl

Biyoloji Öğretmenliği

Beslenme ve $ğhk aİaslndaki ilişkiyi anlamalç b6lenme ve $ğhk eğitiminin önemini anlamak
Desin İçaıiği:

mücadele etrenin önemıni anlar

llkBil9isiNaciyeAkyldlz8eslenmesağllkllYaşam,Prof.Dr.
Mustafa Tayar, Yrd. Doç. Dr. Nimet Haşl Ko*maz Nobel Yayln oağltm<BR>sağl* Bllgisi Naciye AkylldP<BR>Beslenme sağllkh Yaşam, Prof. Dr. Mustafa Tayar, Yrd.

Doç. Dr. Nimet Haşll Korkmaz Nobel Yayn Dağltım

ılühendislik Bilimleri
Mühendlsllk TasnmI
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleri
sağllk Billmlerl
Alan Bllgi§a

Hafta xonu

1 Beslenmenin tanlml ve önemi
2 oogal ve $ğl|kll beslenme
3 Bsin öğeıeri, enerji değerlerl ve gda kaü( maddelerl

4 B6in piramida ve günlük b6in ihtiyil
5 Besin grupları ve beslenme eğitimi

6 Besinlerin $ğhk!a ilişklsi

7 Beslenme ve sağllk srunları, obezite lle mü@dele

8 Ara slnav
9 8üyüme ve Gelişme
10 Büyüme ve Gelişme
11 9ğllklı cin*lyaPm

,l2 sağİkİ cinsel yaşam

13 gağlmllllkla mii€adele (tüttin, aıkol, madde bağlmllllğl vb.)

14 Afet ve ilkyardlm

ön Hazırhk Dökümanlar

sl6 ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Açlklama

B€slenme ve sağhkla ilgili temel kavramlan anlar

B6lenme ve 9ğllk $runlannl fark eder

Besin grupıarlnl Ve glda katk maddelerini bllir

sağhkİ yaşam Ve egzersizan önemini anlar

Bağımllİklarla müüdele etmenin önemini anlar

sı]a t{o Açlklama

Po5

P06

P03
P19

Pzo

P13

P14
P12
P07
Pl1
P08

P09

Po4

P01

P02
P17

P18

P16

P10
P15

Bilişim ve il€tişim teknolojisi ıle ilgili gelişmelefi takip edgelç bunlardan derslerinde etkin bir Şekilde yararlanabilir.

Biyoloja eğitimi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve tasrlayabilir.
gıyobji öğr*menlığınin gerektirdiği temel bilgi, becefi ve futumlan *ğdaş trcfiler §ğnda uygulamaya koyabilir.

İuİıanııması g-eri'ren nazır materyalleri *çebilir ya da kendisa materyal geliştirip bunlar| derslerinde kullanabi|ir.

ışbirliği halinde çaışlp, grup ç.lEmalannda aldığı 96rev ve mrumluluklan layıkryla yerine geırebilir.

eiyobjl eğitimi aİanİndaİi temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer iiğretmen arkada5lanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabil'r,

rJrJı vi topıumşı çğçevede eğitim problemle.inin özellikle $ğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap9mh bir eğltim verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili sorunlara duyarİ, gelişme ve değişime açık olarak, bu $runlara çiizüm üretebil$ek btrerilerini kullanabilır.

ya;at6, eleştlrel, yansıtıcı 9ibi düşünme btrerilerlne ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşamboyuijğrğmeyeıl.şkinolumlubirtutumgeliştirip,öz{üzenlemebecerilerire$hipolabilir.

Biyolojinin 9nanabilir, 9rgulanabilir Ve delillere dayandrllabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snf ve laboratuar ortaml olu§turabilir. Böyltre ggçekleştirilrek deney*l çahşmalar iÇin gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanryla ilgill karşllaşüğl pek çok problemi bllim$l yöntemleri kullanarak çözebillr,

ederek bunlan yenileyebllir ve geliştjrebi|ir.

8iyolojl, b|yoloji eğltimi |le ilglli ulu$l ve uluslarara9 panel, *mpozyum, konferans gibi etklnliklere kahlarak kendini

Biyoloji öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmenlik msleğini yapabiltrek yeterli sözlü ve yazlll anlatım becerilerini, etkili ve
devam eder.

biyoloji eğitimiyie ilgili kavramlan doğru ve

aynıdlr' ,: ıiıoa eseR
-'$ıtn iıuav Eğitim Faküıtesı

!.': " .]1L ji, j,ılrA Sekretert

yeterince

:ıl'':-,Şrr,te3ekreteri
,ş.ı}' .,, -

Bğl€nme

Yarryıl



Ya.ryll Ç.llşmalan

Ara slnav

K§ §mv

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyıı sonu 9navl

Toplam

sıyH Katkl

1 q64o

0%0
0%0
0%0
0%0
0 060

ı %60

q610o

Etkinlik

Ders süresi

§nf Dş Ç. süEa

ödevler

sunum/seminer Hazıdama

Ara gnavlar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xredisl

sayH süİğrİ

142
00
ı43
00
15
00

Toplam iş Yükü saati

28

0

42

0

0

U

0

10

85

3

2: Düşük 3: orta 4: Yükrek 5: Çok yüktrk



BALIKESİR üıuivtnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adı

GKNı011 Bilim Tarihi ve Fel$fesi

Öğrcnim Türü De6in Dili Derein Düzeyi De§in stai Durumu DeEin Tii.ü

Örgün ğretim TOrkçe Fakülte seçmeli

Bölümü/Programl Ön Koşul De§ln xordinatörü De6i ver€n De§in yardlmcılarl

Biyoloji ÖğretmenIiği

DaEin Amao :

Bu deEin amdq bilimin doöuşundan günümüze değişik dönem ve kültürlerdeki gelişim sürecini inceleyerek; bilimin, ülkelerin gelişmsindeki katk§nl ve İolünü tanltmaktlr.
Desin İçriği :

yirmi blrinci yüzyllarda biİm eleştinlen.

Mclellan, J.E. ve Dorn, H. (2006). Dünya Tarihinde Bilim Ve Teknoloji. Ankara; Arkadaş \
Yayrcllk<BR>Ylldınm, c. (2006). 8ilim Tarihi. istanbul: Remzi Kitapevi<BR>s(inmg, V.

; H. G. ve Unat,
Bilim Felsefesi. Ankara: Anl

Mühendisllk 8ilimleİi
Müh€ndislik Ta9nmı
sosyal Bilimler

Fen Bilamlerl
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafta Konu ön Hazırlık
1 8İlim (tanlml, temelözellikleri, kökeni), Felsefe, Bilimelyöntem, Bilim tarihi tanlmı, öremi, bilim*l

ilerlemenin temel dönemleri, Bilimlerin $nln andırılması

2 Bilimcilik (bil|mizm), ideoloji, Etik ve din ilişkaleri, Bilim Ve paGdigmalar

3 Eski uygarlıklarda Bilim (M§lr, Mezopotamya, Çin, HinÇ Maya, inka,stonehenge)
4 Antik Yunan Dünyasnda bilim ve felrefe: Helen tİinemi, Helenistik Dönem Ve Romahlar

5 ortaçağda bilim Ve felsfe (Hlristiyan Dünyasnda Bilim: ortaçnğ Avrupasl, skolastik felrefe)
6 orta9ğda bilim Ve fel9fe (İslam Dünyasnda Bilim; Bilimtl Kurumlar, Matematik, Astronomi, Fizik,

(imya, Biyoloji ve Tlp, coğrarya, mekanik, Türklerin Bilime Ka*lhrl)
7 Rönffins Avrupasl'nda bilim ve felsefe (Matematik, Astmnomi, Fizik, Biyoloji, T|p ve teknoloji)

8 Ara slnav
9 Ara slnav
10 Aydınlanma çağında bilam Ve felsefe (17, ve l8.Yüzyll: Bilim Akademileri, Bilimde Yöntem Bilincı,

Matemaük (Desdes, Pas€l,..,) Ve Fizik (mekanik-Galils, NeMon; optlk; elektİik), Asfuonomi,

Kimya (Boyle, Lavoisier), coğrarya, Biyoloji,Tlp, Teknoloji)

11 Aydlnlanma çağlnda bilim ve felsefe (19. Ve 20. Yüzyd: Matematik, astronomi, Ezik (Elektrik ve

Elektrmanyetik Kuraml, Parçaclk ve Dalga Ku6mlan, Kuantum ve (İireli|ak Kuram|an), Kimya

(Elektrokimya, Atom Kuraml, ı$ kuramı))

12 Aydlnlanma çağlnda bil|m ve felsefe (19. ve 20. Yüzyıl: 8iyoloji (Hüre çal§maıarl, Evrim Kuraml ve
Daruin, Makrop kavraml, Kalltlm kuraml ve genetik biliminin doğuşu), teknoloji)

13 cumhuriyet Döneminde Balim ve köy Enstitüleri

14 Viyana ve Fmnkfurt dü5ünce okullan; Yiminci ve yirmi birinci yüzylllarda bilam ele§tirileri.

Dökğmanlar

sıra ıİo Agklama
Öoı Bilim tarihinde ve felsefesinde ana yaklaşımlardan haberdar olma

oo2 Farkll uygarllklann bilime yapİğl başlrca katklan ve kilometre taşlann tanlmlam.

sl]a I{o Aç|klama

Pos Bilişam Ve iletişim teknolojisi ile ilgila gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerande etkin bir şekilde yararlanabilir.

Po6 Biyoloji eğiümi alannda belirlenmiş bir hed€f doğrulfusunda bir sürtri çözümleyip ve ta$rlayabilir.

Po3 Biyoloji öğreğnenıllinin gerektirdiği temel bilgi, beceri Ve hjhJmlan çağdaş teoriler |şğlnda Uygulamaya koyabilir.

kullanılması ğereken hazlr materyalıeri seçebilir ya da kendisi materyal geiiştirip bunlan deElerinde kullanabilir.

İşbirliği halind€ çilş|p, grup çihşmalannda alddl görev ve $rumluluk]an |aylkryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmelera takip ederek, bun|an diğer öğretnen arkadaşlarlyla paylaşabilecek düzeyde yabanq bir dili kUllanabilir.

Kürel ve toplum*l çerçevede eğitim problemlerinin özellikle 9ğİk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinln 9öz önünde tutularak kap$mh bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme Ve değişime açlk olarak, bu sorunlara çözüm üretebaltrek btrerilerini kullanabilir.

Yaratrcl, eleştirel, yanstlcl gibi düşünme btrerilerine $hap olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlarma uygulayabilir.

Yaşam boyu öğr€nmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, özJüzen|eme beceriıerine ship olabilir.

Biyolojinin gnanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli gnlf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böyltre gerçekleşti.ilrck deneyel çalşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ılgili ka.şllaştlğl pek çok problemi bilim*l yöntemleri ku||anarak çözebİlİr.

ederek bunlan yenileyebalir ve geliştirebilir, _rl
Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgali ulugl ve uluslararasl pane|,sempozyum, konferans gibi etkinliklere

Bi}oloji irğretmenlığinin gerektirdüi iiğretmmlik mğleğani yapabiltrek yeterli 5özlü Ve yazill
yeterince kullanabilir.

P13

P14
P1,2

P07

P11

P08

P09

P04

P01

P02
P17
P18
P16

P10
P15 eğitimiyle ilgili kavramlan doğru ve

Bilim Tarihi ve Fels€fsl
YanylI Kredi



Ya.ryll Çahşmalan

Ara slnav

KEa slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yarryll sonu gnavl

Toplam

saylsl Katkl

L oh4o

o' c6o

0%0
0%0
0 o/o0

0%0
1 %60

o/o 1O0

s.vEl

14

0

14

0

1

0

U

0

1

!ıairgJi

2

0

3

0

5

0

0

0

10

Etİinlik

oers sür6i

§nlf Dş Ç. saiEi

ödevler

sunum/seminer Hazrlam

Ara slnaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu gnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xİ€dıs|

Topl.m ii Yiikü saati

28

0

42

0

5

0

U

0

10

85

3

Katkl Düzeyi; 1; Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4i Yük*k 5; Çok yüksek

aynıdır

Fakiıltesi



Yarıyıl Çallşmala.l
Ara slnav

küsa slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayıi Katkl

I o/oııO

0%0
0%0
0%0
o oho

0 o/o0

1 %60

q61oo

Etkinlik

De§ sürği

slnf Dş Ç. sürsi

ödevler

sunum/seminer Ha.rlama

Ara slnav|ar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yany|l sonu 9navl

Toplam İş Yütü

Aı(Ts kıedısi

saylsl sür.si

ı42
102
00
L42
l2

Toplam İş Yükü saati

28

20

0

28

2

0

0

0

2

8o

3

0

0

0

1

0

0

0

2

,{ ıÇı .f^ı \ş
f'.,o o *'- 

.-'* *

iffitr
R;;ıı§:Aı

KatkIlarl

Katkl Düzeyi: 1: Çok düşük 2| Düşük 3: orta 4; Yükek 5: Çok yük*k



BALIKESİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

ı(odu Adl

BLN1003 Bayoloji Ders Kitab inceleresi

Öğrcnlm Türü De6in Dili Dersln Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Türü

ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölaim{ı/Prcgİamı Ön Koşul D€6in ı(mrdinatörü De6i veren De§in yardlmcllarl

Biyoloji Öğretmenliği

ffi
Tlbbi ve aDmatik bitkiler hakknda genel bilgiler sunmaKlr.
De6in İç..lğl:

Power polnt $numu, aids

Ara cnav ve Final

Mühendislik Bilimleri
l.iühendislik Tagnml
sosyal Bilimler

Fen BiIimleri
sağllk Bilimleİi
Aıan Balgisi

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10
11

.l2
13

|4

Tlbbi Bitkilerin Tarihi Gellşimi
Tlbbi bitkilerin önemi
Bitkisel droglar ve Tlbbl bitkilerln gruplandmlmasl

T|bbi bitkilerin ekolojak istekleri

Tlbbi bitkilerin kültüründe temel prensipler

Tlbbi bitkilgın kurutulmas ve saklanmasl

Tlbbi bitkilerden yararlanma

Droglar
sekonder bitki maddeleri

Tlbbi bitkilerin etkl ve kullanlhs yöntemleri

Tlbbi bitkilerın etki ve kullanl§ yöntemleri

zehirl| bileşikler içeren tlbbi bitkiler

Ekonomik değeri olan tbbi bitkiler

Ekonomik değeri olan tbbi bitkiler

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04

Açlk|ama

Türkiye'dekİ bitki çeşidiliği
Tlbbl ve armatik bitkIlerin nelerdir

Tlbb| biüaler|n yetriştirılmsi, ha$dl ve toplanmaslnl

Tıbbi bitkilerin kullanım şekilleri

§n ı{o Agklama
P05

Po6
P03

P19
P20

P13

P14

P12
Po7

Pl1
P08

P09

P04

POı
Poz
P17

P18
P16

P10
Pı5

Bilişlm ve lletışlm teknolojisl ile ilg|ll gellşmeleri taklp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

Biy;bji eğitiml alannda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve ta$rlayabilir.

siyoıo]i öğretmenıiğlnin ,erektirdiği temel bilgi, beceri ve tufumları *ğdaş teoriler ışığında uygulamaya koyabilir.

Alanl ile ilgili bir konuda bilim*l araşüma yapma yetisine ship olup, ounu rapor hilınoe sunabilir. Ara$ırma $nudann! öğrscilgi, meslektaŞlan ve top|umıa paylaŞabilir,

ırlİunı*] g;;ı"n t azır materyalleri seçebllir ya d; kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbirlIğl hallnde çahşıp, grup çahşmahrlnda aldlğl görw ve $rumluluklan la$kryla yerine getirebilir,

giyoıo]l eğitımi aianındaki temel gelişmeleri takl-p ederek, bunlan diijer oğretmen arkadaranyla paylaşabilecek düzeyde Yabanq bir dili kullanabilir,

KJ;l v; topıum$l çe.çevede eğitim problmlgınin özellikle *ğİk, güvenlik ve çevre konulanna etkjlerinin 9öz önünde tutularak kapsmll bir eğitim verir,

Biyoloji eğiti;iyle ilgilirciunlara duyarl1 gelişme ve değişime açık olaralç bu grunlara çözüm üretebiltrek bcerilerini kullanabilir,

yaiatıcı, eleşurel, yansıtı. 9lbi düşünme btrerilerine =hip 
olup, bunlan çeşıtli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam ilyu tığrenmeye ilişkin olumlu bir tutum gela$iİip, öziüzen|eme becerilerire ghip olabilir,

Biyolojinln slnanabilir, 9rgulanabllIr ve delillere dayandrllabilir olduğunu kavrayabllir,

GüVe;li slnf ve laborafuar ortaml oluşturabilir. Böylece gerçekleştjrilcek deney*l çahşmalar için gerekli güvenlak önlemlerini alabilir,

Alanryla ilgili karşlaştül pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunları yenileyebilir ve ge|iştirebllir.

Biyoloji, Uyolojieğitimi ile ilgili ulu*lve ulusla6r6ı panel, Empozyum, krfğans gibi etkinliklre katt|arak

aıyoıojı'tiğietmenİğinin ge;Kirdiği ijğretmenlik m6leğani yapabiltrek yeterli siizlü ve yazlı anlatım becerilerini,,

yeterince kullanabilir. _,."." 
",, , ,' ' ,,,\J

gelistirmeye devam eder.

s.*

iletişim becerile.ini, biyolo.ii eğitimiyle ilgili kavramlan doğru ve

DeE Kitabı

Yarıyll

Hafta Konu ön Hazırlık Diikümanlar



Yanyll Çallşmalan

Ara slnav

K§ slnav

ödev

Dğam

uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayH l(.tİı
|40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

.ı6ı0o

Etkinlik sayH sürsi Toplam İş Yükü saati

Ders sür6i 14 3 42

sınlf Dfl Ç. sürsi 14 2 28

Ödevler 3 10 30

sunum/seminerHaarlama 0 0 0

Aİaslnavlar 1 5 5

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yarıyil sonu slnav| 1 10 10

Toplam İş Yütü ı15
ArTs xredısl 4

aynldır

im Fakültesi

Katkl Düzeyi; li Çok 2; Düşiik 3: orta 4; Yülsk 5: Çok yüksk



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

8iyoloji Öğretiminde Materyal Tagnm|

Öğrcnim Türü DeEin Dili Deısin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Taıİü

Örgün Öğretim Tajrkçe Fakülte seçmeli

8ölümaı/Pİogİaml ön Koşu| Dersin K@rdinatörü De6i Velen De§in Yardlmclla.I

Biyoloii Öğretmenliği Püof.Dr. GÜLctN çtTlN
DeEin Amacl :

uygulamak.
DeEin İçerlğl l

kavram değişim metinleri, anıam çözümleme tablolan, kelime testleri, grid, çaİşma yaprağl, iir, şarkl, hikaye ve oyun gibi öğretim materyalleri geliştirme ve uygulama, biyoıojide
halkasl

iÜii, ıı-.. ı*, ı., Öimjn, H., Alfun, T: Ve Akylldız, i. zorı, oğretlrıireknolojileri ve Üateryal Tasarlm|, süzer Kitabevi Yaylnevi, Trabzon,246 ryfa.

Ara slnav, Final §nau

tiühendislik Bilimleri
Muhendislik Ta9nmı
sosyal Bi|imler

Fen Bilimleri
sağllİ Bilİmle.a
Alan Bilgisi :50

Hafta Nonu ön Hızıılık Dökümanla.

1 Öğretjm ilkelerl, Öğretim materyallerl geli§tlrmede uyulaGk kural|ar,

2 Etkili atretim ve biyolojide etkili dğretim modelleri

3 Biyolojide kavram aiğretml
4 Biyoloji aüretiminde kavram haritalan

5 Biyoloji öğretiminde bilgi ve zihin haritalan

6 Kavram d€ğişlm metlnlerı
7 Anlam Çözümleme Tabloıan
8 Kelime ilişkilendirm€ tstleri
9 Arasmav
10 Yapiland|nlm§ grid

ı1 sİşma yaprağl

12 Biyoloji üretiminde hikaye ve oyun 9ark geliştirme Ve uygulama

13 8iyololi aiğretimlnde "Öğrenme Halkasl" aiğretim modeli

|4 BiyolojiÖğretiminde'Tahmin-(iizlem-A9klama(TGA)"öğretimrEdeli
ı5 Final 9nau

sln No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

Açlklam,
asretim llkeleri hakklnda b|lgl *hibl olur

biyolojade aüretim materyallari geliştimede dikkat ediltrek hususlann farktnda olur

biyoloji eğitiminde etkili öğretlm ve mod€lier hakklnda bilgi $hibi olur

oiyoıojı tığr*ımınoe ı<ullanılabllffik çeşi6l iiğretim materyallerl geliştirebilh ve de*lerinde uygulayabilir

başkalanyla iletişim Ve birlikte çal§ma becerilerini geliştirebilir

gerçekleştirebalir, alanındaki gelişmeleri sürekli takip

nldlr
Esen

ğitim Fak

sl.a ı{o

P05

P06

P03

P19

P20

Açıklama

Bilişim Ve iletişim teknoloiisi |le ilgili gelişmeleri bkip ederek, bunlardan derslerinde etkjn bir Şekilde yarar|anabilir.

Blyaoji eğiumi alanında belldsmlş bir h€def doğrultusunda b1r sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.

Biobji öğretmenliğinin gerektirdiği tmd bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teoriler §6lnda uygulamaya koyabilir,

İ.]ıa-nııms, q-;eİen nazır materyalleri *çuilir ya aa l<endlİl materyal gdiştinp bunlan derslerinde kullanatilir.

işbirliği halinde çahşlp, grup plşmalarında ald|ğl göreV ve $rumluluklan laylklyla yerine getirebilir,

siyoıo]ı .ğltirı uİ"nİndaİi temel gelişmehn taıiİ eaereı<, bunlan diğg oğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde Yabano bir dili kullanabilir,

xJ,"*ı ,i topırr*l ç"rçevede eğitim problemierinin özellikle $ğllk, güVen|ik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap*mh bir eğitim verir,

Blyolojl eğitimiyle ilgili*runlara duyarlı, gelişme Ve değişime açk olarak, bu sorunlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir,

yaraıcl, eleştirel, yanstcl glbl dü5unme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşitli öğrenre durumlanna uygulayabi|ir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir futum ge|iştirip, öz{üzenleme bserihrire $hip olabilir,

Blyolojlnin gnanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandrllabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snf ve laboratuar o.tam| olu5turabilr. göyitre gerçekleştinlrek deney*l çahşmalar için gerekli gtıvenlik önlemlerini alabili,,

Pl3
P14
P12
P07

P11
P08

P09

P04

P01
P02
P17
P18

P16

P10

P15

ülte sekreteri

eğitimiyle ilgili kavramlafl doğru ve

Ders Yapsl

A|anry|a ilgili karş|laştğı p€k çrk problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

Milli Eğitimin Temel Kanunu ve alan ile ilgili yönetmelik ve mewuabn bilincinde olup, buna

ederek bunlan yeni|eyebilir ve geliştirebilir.

Blyoloji, tiyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l ve uluslararasl panel, semporyum, konferans 9ibi

Biyoloji öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmen|ik msleğini yapabildek yeterli sözlü Ve 
)

yeteriİce-lullanaOiİİr. 
- - 

*',,nii:ij
.ı .a.

... t
ıl'ı:.ı



YarıYıl çallşmaIaİl

Ara slnav

K9 slnav

ödev

DeVam

uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

Etkinllk

Ders sürsi

smf Dı, Ç. süEa
öd*ler

sunum/seminer Hazrlama

Ara §navlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS }(İedısl

L43
102
102
102
|2
00
00
00
I2

sayH K.tkl

I o/o40

0%0
0%0
0 9o0

0%0
0 0/o0

1 9o60

saylsl süresi Toplam İş Yükü saati

42

20

20

20

2

0

0

0

2

105

a

Katk Dü2eyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yüksk 5: Çok yüksk



BALIKEsİR üırivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

l(odu Adl

BLN1005 Biyoloji Öğretjminde okul Dış Öğrffime ortamlarl

ÖğEnim Türü De6in Diıi Dersın DüzeYi De6in st j Durumu De6in Türü

Ör9ün Öğretim Türkç€ seçmela

8ölOmO/Prcgramı Ön Koşul DeEln l(@rdlnatairü De6l veren DeEln Yardlmcl|arı

Biyolo.ji Öğretmenliği

5GfiTffi-il-
8iyoloji konulaflnln okulun dşlndaki ortamlarda öğretjminin tasarlanmasl
D€Eln İçertğl :

Dr. Öğr. Üyesi BuRcu GÜNGöR
CABBAR

Müh€ndislik Bilimleri
iıühendisılk Ta9nml
soryal Bilimler

Fen Biliml€İi
sağllk Billmlerl
Alan Bilgi5i

25

25

Haita Konu

1 okuldş iiğrenme ortamlannln tanıhlmasl

2 Biyobji eğiüminde arazi çahşmalarl
3 Biyoloİ eğitlminde arazl çalşmalan
4 Arazi ggisi
5 Herbaryum ve arboretum
6 Müze de blyo|oji eğitim|

7 fukakta ekoloj|

8 Nehir ekGistemi
10 Balkon bahçciliği
11 slnıf dış öğrome ortaml tamnml
ı2 snf dlfl öğrmme ortamlnln ta*nml
13 değerlendlrme
ı4 Evaluat-Dn

sınıf dış ortamlarln biyoloji konulannm iüretiminde kullanımlnl deneyimıer

slra ı{o

P05

Po6

P03

P19
P20

Açlk|ama

Byob]l öğietmenııJinin ggektirdiği i{retmenlik msleğini yapabilecek yeterll söZ|ü ve yaalı anlaüm bEerilerini, eüi|i Ve

yeterlnce kullanabiliİ. /

Açlklama

Bili§im ve iletişim teknolojisi ile i|gili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkan bir 5ekilde yararlanabilir.

sv;bjl eğltimi alannda belirlenmiş blr hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve tasrlayabilIr.

aıyoloii oğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler şğ|nda uygulamaya koyabilir,

tujİ*ırİg g'";"İ* i,azır materyalleİi seçebilir ya d; kenda;i materyal geliştirlp bunları derslerinde kullanabilii.

işbirliği halinde phşlp,grup çnl§malannda aldığl 9öm ve $ıumluluklan layklyla yerine getirebilir.

sjyoıoji eğitımı aİanındaki temel gellşmeleri takip ederek, bunlan diğer tiğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düZeyde Yabano bir dili kullanabilir,

«irJı vl topıumsı çrçevede eğitim problemiennin oze|likle *ğllk, güvtrlik ve çryre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmlı bir 4itim verjr,

Biyolojı eğiti;iyle ilgilirciunıara auyarl1 gelişme ve değişime açık olarak, büJ sorunlara çözüm üretebil(ek brcrilerini kullanabilir,

yaratıo, eıştireı, yans|ho 9ibi düşünme bserilerine 9hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlarlna uygulayabilir.

vaşm boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenleme b€cerilerine 9hip olabilir.

Biyolojinin slnanabilir, 9r9ulanabilir ve delillere dayandrllabilir olduğunu kawayabiIir,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortaml oluşturabillr. Böyltre gerçekleştirilsek deneysl çaışmala. için gerekla güvenlik önlemlerini alabillr,

Alanryla ilgili karşilaştğl pek çok problemi bilimsel yöntm|eri kuılanarak çö2ebilir,

edereİ bunlan yenileyebalir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu9l Ve uluslararag panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendina mesleki

P13
P14

P12

P07
Pı.1

P08

P09

P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10
P15

devam eder.

biyoloji eğitimiyle ilgili kavramlafl doğru ve

"_ 
, _: 

j:ı ,,1L,.. *r.

1i';iT Ç4
*'şr{i;iı,-İ
t:l, .u,{,.i$ğg;ış1

lrr; - unbÜıilı"l1 Eg',tim r rı,i.,ltesl
i- "':t 1ngıJ'_pjiuıte Sekreterı

uygulanmag ve değerlendirilmesi.

Qllşma yapraklaİl, belgeseller
yok

sıİa No

ö01



Yınyll Çaİşmalan

Ara snav

K§ sınav

ödev

Devam

Uy9ulama

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam

sa9sl Katkl

1 o/o0

0%0
1%0
0%0
2 oloo

Etkinlik

Ders süresi

slnlf Dş Ç. süresi

ödevler

sunum/semineİ Hazlr|ama

Ara sınavlar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yarıyİ sonu slnavl

Tophm İş Yükü

Aı(Ts kredisi

saylsl süresi

10 90

00
290
00
00
290
00
00
00

0%0
r%0

o

0

1260

42

L

Toplam ış Yükü saati

Katkt Düzeyi: 1: Çok dü§ük 2: Düşük 3: orta 4; Yük*k 5:

F akültesi



BALIKEsİR üıuivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

3 BLN1006 Biyo|ojik okuryazadlk

Öğrcnim Türü DeFin Dili De]sin Düzeyi De6an stai Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcg.aml Ön Koşul D€6in xmİdinatörü De6l vercn DeF|n Yardlmc|larl

Biyo|oji Öğretmenliği Ditri üyesuüRcü crNC6[
cABBAR

akd süzgelnden geç|rebilen bireyler yetiştirilmesinl amaçlamaktadlr.
D€Eln İç.dğl :

iletjşime Giriş, Kit|e iletişimi, Medya, Tel*izym,Ailg ÇCuk ve Tehviryon Radyo, Gazete ve Dergi, internet &nal Dünya)

Kaynakıan Power point sunumlan
Power point sunumu

Mühendislik Bilimleri
Miihendls|ik Ta9rlml
sosyal 8ilimler

Hafta Konu

1 iletişime Giriş
2 İletişime giriş
3 Kltle iletişiml
4 K|tle iletişlmi
5 Medya
6 Medya

7 Televizyon ve aile
8 Te|evizyon ve aile
9 @uk Ve Televiz}on Radyo
10 Gazete ve dergi
11 İnternet (sanal Dünya)

t2 intemet (Görsd dünya)
ı3 İnternet (göEel dünya)

14 Dersindeğerlendirilmesi

:50

Fen Bilimleİi
sağhk Blılm|eri
Alan Balgisi :y)

Dökaimanlar

P05
Po6

P03

P19

P20

P13

P14

P12
n7
P11

P08
P09

PM
P01

P02
P|7
P18

P16

P10

P15

sln İ{o Agklıma

sıİa No Açlk|ama

Bilişim ve iletışim teknolojisi ile ilgaıi gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir ş€kilde yaraflanabilir.

Biyoloji eğitimi alannda belidenmiş blr hedef doğrultusunda bir sürsI çözümleyip ve ta*rlayabilir.

8iyoloja a,ğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teoriler şğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanılması gereken haz|r materyalleri *çebilir ya da kendisi materyal gdiştirip bunlan dslerinde kullanabilir.

İşbirllği halinde çnlşp, grup çahşmalannda aldlğl görev ve $rumluluklan layıklyla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitiml atanlndakl temel gellşmeleri takip ederek, bunlan diğer dğretmen arkadaşlarıyla paylaşabilecek düZeyde yabano bir dili kullanabİlir.

Kür§l Ve toplum$l çerçwede eğitim problemlerinin özellikle gğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin gaiz önünde tuhJlaEk kapsmh bir ditim verir.

8iyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, geıişme ve değişime açlk olaralç bu $runlara çözüm üretebıltrek brerilerini kullanabilir.

Yarato, el€ştirel, yanstn giti daişünme bEeril€dne 9hap olup, bunlan çeşidi tiğrenme durumhrna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye iıişkin olumlu bir tutum geliştnp, öz{Ozenleme bgeri|erine shlp olabilif.

Blyolojinin snanabi|ir, $rgulanabillr ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilİr.

GüVenli smf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Bö/re gerçeUeştiriltrek deneysl çalşma|ar için gerekli güvenlik önlemlerini alablllr.

Alanryla i|gili karşllaştığl pek çok problema bi|imsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenıleyebilir ve geliştirebilir.
dryam eder.

eğitimiyle ilgila kavramlarl doğİU Ve

Fakültesi

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulusl ve uluslararag panel, *mporyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini msleki olarak

sekreteri

ön Hazırlık

Çlküları

i'a..i .1 ,

lr, ; L.'Ç.?

jo*," rif';
:! ;:l,\l\_.,'
'ü ,; ';.{şü



!

Yaİıyll Çaİşmalan

Aİa slnav

KE slnav

ödev

Dgam

uy9ulama

Prcje

Yarryil sonu slnavl

Toplam

sayısı ı(atİl

0%0
0%0
ı %40

0%0
0%0
0%0
1 %60

Etkinlik

Ders sürği

slnlf Dış Ç. sürei

ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara gnavlar

[JygUlama

labofatuvar

Prcje

Yanyll sonu snavl

Toplam lş Yükü

Kredl5i

saylsl sü.6i Topbm İşYükü saati

14228
14228
11010
000
000
000
000
000
ı1010

76

3

Eğitim Fakültesi

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5:



BALIKEsiR üı,ıivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yanyll T+U Kredı AKTs

MBN1016 Çtrlk Psiko|ojisi

Öğrcnlm Türü DeEln Dili Dersin Düzeyi De6ln staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Böıümü/Prcgraml Ön Koşul Deİsin Km.dinatöİü De6i vercn De6in YaİdlmOlaİl

Desin İçeıtğl :

alanlan ve özellikleri; aile yao$ içinde çmuk; okul sistemi içinde çtruk; çocukluk dönemi uyum ve davranlm problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

-liŞffiİİ[İeİGme'-EliimG. : Eğldn llllmleıl t 100

ı.tııııend|sllk 8ıllmleİl : Fen 8lİlmleİl i
Mühendlslik Ta$nml :

sosla| Blllmleİ :

sağllk Billmle.a :

Alan Bilgisi :

slra No Açlklama

P05

Po6

P03

P19

P20

P13

P14

P|2
m7
P11

P08

P09

Pü
Po1

P02

P17
P18

P16

P10
P15

Bilişim ve |letişim teknolojisl lle ilgili gelişmeleri taklp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

B|Yoloji eğitimi alanlnda belirlsmiş bir hedef doğfultusunda bir süİel çözümleyip ve ta9rlayabilir.

Biyoloji öğretmenliğinjn gerektardiği temel bilgi, beceri Ve tutumlan çağdaş teoriler şlğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanılması gereken hazır materyalleri *çebi|ir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan de§lerinde kul|anabilir.

işbirliği halinde al§lp,grup çahşmalannda aldlğlgörev ve $rumluluklan laylkıyla yerine getirebilir.

Bıyoıojı eğiumı aıanındaki temel gelişmelgi takip ederek, bunlan diğer a{retrnen arkadaranyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

xtirel ve topıum*l çerçevede eğitim problemler|nin özellikle $ğllk, güvenlik ve çevre konularna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mİ bir eğitim verir.

Biyoloji €ğitimiyle ilgiıi $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olarak, bu $runlara çözüm üretebilffek btrerilerini kullanabilir.

Yaratn, eleştirel, yanstn glbi düşünme btrerilerine ghip olup, bunlan çeşiüi tjğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu iiğrenmeye ilişkln olumlu blr tutum geliştirip, öz{üzenleme becerllerine $hip olabilk,

8iyolojinin 9nanabilir, 9rgulanabilir ve delıllere dayandlnlabilar olduğunu kavrayabilir.

Güvenıı snf ve laboratuar ortaml oluşturatİlir. Böylffi gerçeueştiriltrek deneysl çahşmalar için gerekli güVenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilglli karşllaştğl pek çok probleml bilimse| yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili Ulu$l Ve u|uslararasl panel, empozyum, konferans 9ibi etkinliklere kahlarak kendini m6leki olarak geliŞtirmeye devam eder,

yeterin@ kullanabilar.

aynldır

Pro9İamln

Fakültesi



Yanyll Çahşmalan saylsı xatkl

Ara gnav 0 o/.40

Kısa sınav 0 o/o0

ödev o o/o0

Devam 0 %0

Uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnau 0 0/060

Toplam o^1oo

s.ylsl sü]6i Toplam iş Yükü saatiEüİnlik s.ylsl sü]6i Toplam ış Yükü saati

Derssür6i 0 0 0

§nrf Dıfl Ç. sürsa 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaadama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yany|l sonu snavı 0 0 0

Toplam İş Yükü o

Aı(Ts Kredlsl 0

Eğitim Fakü|tesi

Katkl Düzeyi: 1; 2; Düşük 3: orta 4: Yüksk 5:



BALIKEsİR ünivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyo|oji Öğretmenliği

GKN1039 Ç@klar ve Topluluklar için Felefe

Öğrcnlm Türü De6ln Dlll DeEln Dü4yl De6in staj Durumu DeEin Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/P.ograml Ön Koşul D€6in ı(Ordlnatörü De6l vercn DeEin Yardlmclları

Biyoloji Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi BURcu GÜNGÖR
cABBAR

De§ln Amaq :

tekniklerden ya6r|anmay aiğreneeklerdir.
De6ln iP.lğı:

Filozof çculç Felsefe Makİnasl, Felsfeye Giriş, Düşünmeyi Dönüştürmek

ilühendislik Bilimleri
ı.aOhendlslik Ta9İlml
sosyal Bilimle.

Fen Billmleri
sağllk Bilimle.i
Alan Bilgisii20 |20

Hafta Konu

1 Dersin tantml, tanEma
2 ÇEuk kimdir? Fel*fe ve çocuk araslndaki ilişki

3 Felsefeye genel bir bahş
4 Çtruuaİ için Fel*fe yaklaşlmnm kuramsl temelleri

5 soru5tuma 1

6 soru soma / soruşturma 2

7 Kolaylaştünonln Alet Çantasl / soruştuma 3

8 soruştuma 4/5
9 Geribildirim /soİuştuma 6
10 soruşturma 7/8
ı1 Ölgne / soruştuma 9
|2 soruşturma 10/11
13 Öğretim Programlan Ve felsfe /soru$uma 12

14 Genel değerlendirme

Açlklama

Felsfi $rulan tanlr ve oluşturur.

soruştuEn topluluk oluştuma metodolojini bilir

ön Hazırhk Dökümanlar

slra llo
P05

P06

P03

P19
P20

A9klama
Bilişim ve iletişim teknoloj|si lle |lgili gelişmeleri taklp ederek, bunlardan derslerinde etkln bir ş€kllde yararlanabilir.

Biyoloji eğitimi alanlnda bel|.|enmiş bir hedef doğrultusunda bir sürecj çözümleyip ve ta$rlayaballr.
Biyoloji aiğretmen|iğinin gerekürdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş tmriler §ülnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmd| qereken hazr materyalleri $çebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan dederinde kullanabllir.

İştİrliği halinde ç3tşp, grup Pİşmalarında aldül gög ve sorumluluktan laykryla yerire getirebil|r.

Biyoloji eğitimi alanlndaki terel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer asretİnen arkadaşlanyla pay|aşabilecek diizeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kürel Ve toplumsal çerçevede eğatim problemlerinin özellikl€ sağllk, güvenlik Ve çwre konulanna etkilerinin 9öz önünde tufularak kap$mİ bir eğitim Verir.

Biyololıeğltlmlyle llgili $runlara duyarll, gelaşme ve değişime aqk olarak, bu srunlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir.

Yaratlo, el€§tirel, yanstlq glbi düşünme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşidi ajğrenme durumlanna uygulayabalir.

Yaşm boyu tiğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz-düzenleme becerilerine $hip olabilir.

Bayolojinin cnanabilir, sorgulanabılir Ve delillere dayandlnlab|llr olduğunu kavrayabilir.

Govenli snf v€ labontuar ortamı oluştJEbilir. tİiylece gerç€kleştirihcek deneyEl çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

AlanMa algili karşdaşbğl pek çrk problmi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.
Milıi Eğitimin Temel Kanunu ve alanl ile ilgili yönetmelik ve mevzuabn bilircinde olup, buna göre gerekli planlamalarl, etkinl|kleri ve gerçeklğtirebilir, alanlndaki gelişmeleri sürekli takip
ederek bunlan yenileyebilir ve geliştjrebilir.

P10
P15

Biyoloji, biyoloji eğitimi lle ilgili ulu*l ve uluslarara$ panel, *mpozyum, konferan5 9ibi etkinlikıere katllarak kendini mesleki devam eder.

Biyoloii itİetmenliğinin gerektirdiğa bğretmenlik mesleğini yapabileek yeterli sözlü Ve yaz|ll anlahm

P13

P14
P|2
m7
P11
P08

P09

P04

P01

P02

P17
Pı8
P16

yeterince kullanabilir.
eğitimiyle ilgali kavramlai doğru Ve

Felsefe

YanylI (İedI

D€Eın

slra No

ö01
ö02

I aynldlr
EsER

;9t

t;;
Eğitim Fakültesi
:e sekreteri



Ya]ryll Çahşmala.l

Ara 9nav

Ks slnav

ötw
Dryam

Uygulama

Poe
Yany{ sonu slnavl

Toplam

saysı xatİl

0 060

0%0
1 oh4o

0%0
0%0
1 0,660

0%0
lı610o

Etİinlik

Ders sür€§i

slnf Dş Ç. sürci

ödeüg

sunum/s€maner Hazdama

Ara gnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyl sonu gnavl

toplam İş Yüko

AKTS ıOedısl

sayEı süİ6i
142
00
00
00
00
00
00
0

0

Toplam iş Yükü saati

28

0

0

0

0

0

0

0

0

2a

1

0

0

ıİ,('t,'lİi
';i i \..T,-:i.71f j\i(:ş#;,.ftj.i].;;l§,,

: ,.' 
-:i 

Sft.dbfi Eğ iti m Faküıtesi
:, o 

"^1ti'.!4külte 
Sekreteri

ıü - --",

Katkl Dazeyi; 1: 2: Düşük 3: orta 4; Yükek 5; Çok yükek



BALIKEsiR üı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Öğrcnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu Daİsin Tüİü

Biyoloji Öğretmenliği

TGi,ı^ma-_

Dc]sin içG]iği :

işbirliğinin sğlanma$.

ı.l0hendisllk Bilimleİa
Mühendi5lik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

sln ılo
P05

P06

P03

P19

P20

Açlkl.mı
Bilişim ve iletişim teknolojisi lle llgili gelişmeld takip edffik, blnlardan derslerlnde etkin bir şekilde yararlanabil|r.

Blyololl eğltİmi alannda belirlenmIş bk hedef doğrultusunda bir sürci çözümleyip Ve tasrlayabilir,

Biyoloji aüretsnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tufumlan çağdaş teo.iler ışÜında uygulamaya koyabilir.

ııanı ile lÜiıı oir konuda ti|im*l aEştma yapma yeüsine $hip olup, bunu rapor halinde sumbi|ir. Araştlrma snudanil iiğrercilgi, meslektaŞlan Ve toplumla paylaPbilir.

ku-llanılması glreken hazır materyalleri *çebilir ya da kendisi materyal qeli5tirlp bunlan derslerinde kullanabilir.

İşbirliği halinde çal6lp, grup çnl§malarnda aldül görev ve gumluluklan layküyla yerine getjrebilir,

aıyoıoji 4ıtimı alanındaki terel gelişmderi takip ederek, bunlan diğg dğretmm arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabanq bir dili ku|lanabilir.

rtire*ı i topıumşl çerçvede eğiüm problemlerinin özellikle gğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkj|erinin 9üöz önünde tutularak kap$mh bir eğltlm verir.

Biyoloj| eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek brcrilerini kullanabilir.

Yaratg, elğtirel, yan§tn gibl düşünme btrsilerine 9hip olup, bJnlan çeşidl aiğrenme durumlanna uygu|ayabilir.

Yaşam boyu iürenmeye ilişkln olumlu bir tutum gellştlrlp, öz{üzenleme becerllerine $hip olabilir,

Bayolojin|n cnanabilir, $rgulanabilir ve delillere dayandlnlabilİr olduğunu kavrayabilir.

Güven|i sınf ve laboratuar ortamı oluşturabilir. Böylse gerçekleştirilrek deneysl çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabiliİ.

Alanlyla llgili karşlaştğl pek çok probıemi bıl|m$l yönternleri kullanarak çözebllir,

ederek bunlan yenileyebi|ir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile itgili ulugl ve ulus|arara$ panel, *mporyum, konferans gibi etkinlik|ere kablarak kendini mesleka olarak geliŞtirmeye devam edeİ.

yeterince kullanabilir.

aynldlr
EsER

Eğitim Faküıtesi

P13

P14

P12
w
Pl1
P08

Po9

P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

sekreteri

Dikkat Ekslkllğl ve HiPeHktlvlte

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu



Yaİryll eahşmalan saylsl xatkl

Ara gnav 0 %40

K9 slnav 0 oi60

Ödev 0 o/o0

Devam 0 %0

Uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu gnau 0 %50

Toplam o^1o0

Etkinlik

Ders sür6i

smf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Harlam

Ara 9müar

Uygulama

Laboratuvar

Poe
Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yıikü

AKTS ı(İerllsl

say6l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

saiGıi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toplam iş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

Katkı Düzeyi: 1: Çok da§ük 2: Daışük 3: orta 4: Yükek 5: Çrk yükek

Fakültesİ



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

ı(odu Adl

MBN1019 Eğitim Antropolojisi

Öğrcnim Türü De6in Dili Deİsin DüzeYi D€Ein staj Durumu Deİsin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakğlte Yok seçmeli

8ölümü/Prcgramı Ön Koşul Dersın kmrdinatörü De6i vercn D€Ein Yardlmcllan

Biyoloji Öğretmenliği

D6ın  mao:

De6in İç.İaği l

ve
Malhendlsllk BlllmIe]ı
Müh€ndislik Ta$nml
s6yal Bilimler

fen Bilimleri
sağhk Bilimleİi
Alan Bilgisi

slra No

P05

P06

P03

P19
P20

Açlklamı
Bllişim Ve il€ti$m teknolojisl ale ilgili ge|işmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilar.

Bitrcloj| eğatimi alannda belidenmlş bir hedef doğrultusunda bir sürd çözümleyip ve tagrlayabalir.

Biyoloji öğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş tsriler §lğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanılması glreiten hazlr materyalleri trçebllir ya da kendisi materyal geliştirip bunlarl derslerinde kullanabllir.

İşbirliği halinde çahştp, grup çahşmlannda aldlğl 9öH ve $rumluluklan layıkıyla yerine getirebil'r,

gıyob]ı eğıtimı aıanınaaki temd gelaşmeleri takip ederek, bunhn diğg iiğİetmen arkadaşlany|a paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

rıjreseı ve topıumsaı çerçevede eğltlm problemlerlnln özellikle sğhk güvenlik ve çevre konulanna etkjlerinin 9öz önünde tutularak kapsmlı bır eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle algili $runhİa duyaril, gelaşme ve değişime agk olaEk, bu $runlaİa çözüm üretebıltrek brerilerini kul|anabilir.

Yarato, eleştirel, yaNbcl 9lbl düşOnme becerllerine $hip olup, bunları çğitli öğrenme durumlarına uygulayabilir.

yaşam boyu iiğrenmeye llışkin olumlu tır tutum geliştirlp, öztüzenlme becğilerine $hip olabilir.

Biyo|ojinin şnanabilir, sorguıanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güve;ll slnf ve laboEtuar ortaml oluşturabilir. Bö/re gerçekle§tiriltrek deneysl çahşmalar iÇin gerekli güvenıik önlemlerini alabilir.

'ılanryla 
llglli karşllaştğl pek çok probleml billm$l yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, uyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l Ve uluslaEra§ panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini m6leki olaEk geliŞtirmeye devam eder,

yeterince kullanabİlir.

P13

P|4
?12
P07

Pl1
P08

P09

P04

P01

P02

PL7
P18
P16

P10

P15

aynıdr

Fakültesi

ğe6 YıpIsı



Yarryll Çal§malan

Ara 9nav

K§a 9nav

öow

Devam

uyoulama

Proje

Yanyd sonu slnavl

ToPıam

saYısl xatkl

0 0/640

0%0
0%0
0 YoO

0%0
0%0
0 %60

q6ıo0

Etkinlik

De6 süresi

slnf D$ Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazdama

Aıa slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS K]edlsl

sayı§l süİraİ

00
00
00
00
00
00
00
00
00

aynıdır

2; Düşük 3: orta 4: YükEk 5: Çrk yüksk



BALIKEsiR üı,ıivr nsirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

ı(odu

MBN1018 Eğitim Hukuku

Öğronim Tü.ü DeEin Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

ön Koşul De§in x@rdinatörü DeEi veren DeEin YaİdlmcllarlBölümü/Prcgİaml

DG6in İçc]iğa ;

Türk Eğitim sistemini kumn ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaş|annln görev, hak ve sorumluluklan.

Mühendislik Bilımıeri
ı,lüh€ndisıik Ta9r!mı
sosyal Bilimler

Fen Bilimlerl
sağllk Bilimleri
Alan Bılgisi

P05

P06

P03

P19
P20

P13

P14
P12
Pg7

Pı1
P08

m9
Pü
P01

P02

Pt7
P18

P16

$ra No Açıklama

Bilışim ve iletişlm teknolojlsi ile ilgill gellşmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabila..

Biyolojl eğitimi alanlnda belirlenmlş bir hedef doğrultusunda blr sürci çözümley|p Ve ta$rlayabllIr.

Biyoloji tiğretrnenliğanin gereldirdiği temel bilgi, beceri Ve fufumlan çağdaş teoriler lşğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanılması gİreken hazır materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan declerinde kullanabilir.

İşbirliği halinde çaİşlp, grup çal§malarında alddl görev ve $rumlulukları layk|yla yerine getirebilır.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunları diğer öğr€tmm arkadaşlanyla pay|aşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

xtirel ve toplumgl çrçevede 4itim problemlerinin özdlikle $ğllk, güVenlik ve çğre konulanna etkilerinln çİi2 önünde tutulank kap$mİ bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili srunlara duyarll, geliyne ve değişime aqk danlÇ bu $runlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir.

Yaratn, el6tirel, yanstn gibi düşünme bserilerln€ sahip olup, bunıan çeşidi aiğrenme dufumlanna uygulayabllir.

Yaşam boyu iiğrmmeye ilişkin olumlu blr tutum geliştirlp, öziüzenleme becerilerine ship olabilir.

Biyolojinin 9nanabİlir, 9rgulanabilir ve delillere dayandınlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli snf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylre gerçekle§tiriltrek deneysl çalşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanryla llgilI karşdaştğl pek çok problemi tüilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenaleyebilir Ve geliştirebilir.

P1o Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu*l Ve uluslarara$ panel, smpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mesleki olarak geliŞtirmeye dryam eder.

yeterinĞ kullanabilir.

aynldır

Eğitim Fakültesi

Eğitim Hukuku

Yanyll
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Yarryıl Çalışmalan

Ara slnav

K6a snav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyd sonu gnavl

Toplam

saylsl xatİı

0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0,60

0 %60

Etİınıik

otrs süresi

gnlf D$ Ç. süEi
ödgler

sunum/'seminer Hazrlam

Ara s|navlar

Uygulama

LaboratuEr

Proje

Yanyil sonu slnavl

Tophm İş Yük0

AKni Kİ€dıc

saylsl süresi

00
Toplam tş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

1ayn,dr
EsER

2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5i Çok yüksk



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Ya]ıyll T+u Kredi AKTs

MBN1020 Eğitim Tarihi

Öğrcnim Tüİü De6in Dili Dc6in Düz.yi DeEin staj Duİumu DeEin Tüİü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Ön Koşul Dersin x@İdinatörü De6i veren DeEin YafdlmcllanBölümü/Prc9ramı

Dcsin İçriği ;

toplum tartDmalan ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan teme| degişimler ve dönüşümler.

ı.laıhendi5llk Bılimlerl
ılühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

Biıimlera
sağhk Bilimleri
Alan Balgisi

slra No Açlklama

P05

P06

m3
P19

P20

P13

P14

P12
P07

Pl1
P08

P09

PM
P01

P02

Pl7
P18

P16

P10

P15

8ilişim ve ileti§im teknolojisi iıe ilgill gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekılde yaradanabilir.

E}iyoloji eğitiml alannda belirlenmIş bir hedef doğrultusunda bir sürci çözümleyip Ve ta$rlayabilir.

Biyoloji dğretİnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan ç,ğdaş teoriler şülnda uygulamaya koyabilir.

kullanılması gereken hazır materyalleri *çebilir ya da kendis| materyal gdlştirip bunlarl derslerinde kullanabilir.

İşblrliği halinde çalışlp, grup çahşmalannda aldlğl görev ve $rumluluklan lankry|a yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki tem€l gelişmeleri takip ederelç bunlan diğer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kür*l ve toplum$l ç€rçevede eğ|tim probıem|erinln özellikle sağ||k, güvenlik ve çwre konularına etkilerinin 9öz önünde tutulaEk kaP9mh bir eğium verir.

fİyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olaĞlç bu $runlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir.

Yaratıo, eleştrel, yanstlcı gibl düşünme btrsilerine ghip olup, bunlan çğiüi irğrenme duİum|arına uygulayabilir.

Yapm boyu öğrmmeye illşkin olumlu blr futum gdiştirip, öz{üzenleme becerilerine 9hip olabilir,

Biyolojinin slnanabiliı soBulanabi|ir Ve delillere dayandlnlabılir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snf ve laboratuar orbm| oluştlEbilir. Böylrc gerçekleştirilecek deney*l çahşmalar için gerekla güVenlik önlemlerini alabilir.

Alanryla ilgili karşllaşbğl p€k çok problemi billmsel yöntemlerl kullanarak çözebilir,

ederek bunlan y$ileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyolojİ eğitimi i|e ııgili ulugl ve ulusıanEs panel, tmpozyum, konferans gibi etkinliklere kablarak kendini m6|eki olarak 9eliŞtjrmeYe devam eder,

yeterina kuIlanabilir.

n aynldlr

Eğitlm Ta;|hi

Pİogramln

Eğitim Fakültesi



Y.İryll Çalşmal.n
Ara 9nav

K§a slnav

ödev

Devam

uy9Ulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

saysl Katkı

0 0640

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0/60

0 %60

o/o l0O

Etİinlik

Ders süresi

slnıf Dı$ Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hadam
Aİa gnavlar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu gnavl

ToPlam İş Yükü

AxTs Kİedbı

sıyls| süİesi

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam İş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

aynldlr
EsER

Eğitim Fakültesi
sekreteri

2: Düşak 3: orta 4: Yüksek 5; Çok yüksek
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BALIKESİR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

MBN1021 Eğitamde Drama

Öğnnim Türü De6in Dili DeEin Düz.yı DeEin staj Durumu DeEin Tü]ü

Örgajn Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml ön (oşul DeEin ıbordinatörü De§a ve.en De6in Yardımcllaİl

Biyoloji Öğretmenliği

ffi
t|.]§in içcriği :

dnmada yararlanllabil€cek kaynaklar; yarağo drama ders planınln hazdanmag ve uygulanmag; dramanln bireysel ve $syal gelişime katksl.

Mühendl5lik Billmleİl
ı{ühendislik Ta$rlml
sosyal 8iıimler

fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

slra ı{o Açlk|ama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P12
P07

Pl1
P08

P09

Po4

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

Billşim ve iletişam teknolojisi lıe ilglll gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

giyoıoji eğitimi aıanında belirlenmiş blr hedef doğrult$nda bir sürtrj çiizümleyip ve ta$rlayabilir.

giyoıo]l dretmenıığlnin ger€ktirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları çağdaş teoriler şüında uygulamaya koyabilir.

[r]iun,ı*.i ri""i.n tazır materyatleri eçebilir ya d' kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanati|ir,

İşbirliği halinde çıl§ıı grup çahşmalannda a|dlğı göH ve $rumluluklarü laylkryla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanndaki teme| gelişme|€d taup eaereı, bunh( diğğ tiğretmen arkadaşlanyla payla§abilecek düzeyde yabano bir dili kul|anabilir,

Kür*l ve toplum9l çerçevede eğıtim ;roblemierinın oiellikle sağlık, güvenlik ve çvre konulanna etkilerinan 9öz önünde tutularak kapsamh bir eğitim verir,

Biyoloji eğiti;iyle ilgilimiunlara ouyaı1 gelişme ve değaşime açık olaralç bu grunlara çözüm üretebiltrek btrerilerini kullanabilir,

yaratıcı, eığtireı, yan,lcı gibl düşünme btreril€rine *hip olup, bun|an çeşitli öğrenme durumlanna uy,ulayab,lir,

v"şr, ioy, tıgr"n."ye ili;kin o|umlu bk futum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine $hip olabi|ir,

aı-yoıojınln g-nanaoiıir, sorguıanabilir ve delillere dayandlnlabilir oıduğunu kavrayabılir,

Güvenli ,nf ve laboratuar ortamı oluşturabilır. Böyİce gerçekteştirilcek deneysl çahşmalar iÇin gerekli 9üvenlik önlemlerini alab'lir,

Alanlyla ilglli karşlla$ül pek çok probleml bilim*l yöntemteri kuılanarak çözebilir,

ederei bunlan yOileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ıle ilgili ulu*ı re uluslarara$ pane|, Empozyum, konferans giba etkinliklere katllarak kendini mesleki olarak geliŞtirmeye devam eder,

yeterince kullanabilir.

iı
:r,
lıla

Eğitimde Drama

Yanyll xodu Adl

Eğitim Faküttesi



Yanyll Çahflnal.n

Ara sınav

Ke slnav

ödry

DeVam

Uygulama

Proje

Yanyd sonu gnavl

Toplam

sayl§ xattl

0 %40

0 oho

0 060

0%0
0%0
0 0/oO

Et*inlik

Ders 5ür6i
gnlf Dı Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazdama

Ara slEvlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu slmvl

Toplam İş Yükü

Aı(Ts Kredısl

saylsl Sürşi

00
00
00
00
00
00
00
00
00

0 9o50

o/olO0
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ğitim Fakültesi
sekreteri

1: Çok düşük 2: Düsük 3: orta 4: Yükrek 5;



BALIKESİR üııivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

MBN1023 Eğitimde Program Geli5tirme

Öğrcnlm Türü DeEln Dili Dersin Düzeyi DeFin staj Du.umu Dersln Tü.ü

Bölümü/Prcgİam| DeEin xm.dinatörü De6i vercn

DeEin içerlği :

DeEın Yardlmcıla.l

ı,lalhendisllk Bılimleri
ı.lühendlsllk Tasnml
sosyal Blllmler

$ra ı{o Açıklama

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P12
m7
Pl1
P08

P09
p04

P01

m2
P17

P18

P16

P10

P15

8ilışim ve iletişam teknolojisi ıle i|gili gelişmeleri takiP edgek, bunlardan derslğiMe etkin bir şekilde yaradanabilir.

Biyoloji eğitimi alanlnda beıirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip Ve tagrlayabilir.

Biyoloji öğretmenliğinin gerektirdiğl temel bilgl, beceri ve tıİumlan çağdaş teoriler §|ğlnda uygulamaya koyabilir.

ılanı iie iigill bir kmuda bilim*l areEıma yapüna yetisine ship olup, bunu rapor halinde sunabılir. AEştıma $nudarln dğrfil€İi, meslektaŞları ve toplumh paylaŞabilir.

ku-llanılması gİereken hazır materyalleri *Jebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunları derslerinde kullanabilir.

İşbirllğl halinde çal§lp, grup çallşmalannda aldül görev ve mmluluklan layıkıyla yerine getirebiıir.

aiyoıoJl 4iumı aıanındaki temel gelişmeleri takip ederek, bunları diğer tiğretmen arkadaşlanyla paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dila kullanabilır.

Kdr;ıv; toplum*l gerçevede 4itim probleml€rinin öze]likle 9ğlllç güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap9mh bir eğitim verir.

Biyoloji eğİtimi9e |lgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime açlk olaE& bu $runlara çözüm üretebilsek bffirilerini kullanabilir.

yarabo, eleştirel, yansıbo gibi düşünme bserilerine ghip olup, bunlan çeşidi a,ğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu iiğrenmeye ilişkin olum|u bh tutum geliştirip, öz_düzenleme beceri|erine sahip olabilir.

Blyolojlnln snanabllIr, sorgulanabilir ve delillere dayandlrdabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnlf ve laboratuar ortaml oluşfurabilir. Böyltre gerçekleştirilsek dffieysl 9hşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgili karşllaştğl pek çok pfoblemi tilimsl yöhtemlgi kullanarak çözebilir,

ederek bun|afl yenileyebillr Ve geli5tlrebi|ir.

Blyoloji, blyoloiİeğltiml ile ilgili ulu*l ve ulusla6ra9 parel, smpozyum, ksfğans giba etkinliklere katlarak kendini msleki olarak geliŞUrmeYe dryam eder,

yeterince kullanabilir.

aynldlr

Eğitim Fakültesi

Eğitimde

Yanyll Kodu Adl

Pİogramın çlktrları

:s,



Yarryll çallrmalan saylsl xatkl

Ara slnav o %40

K§a Sınav 0 o/o0

Odev 0 %o

Devam 0 %o

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnau 0 Yo60

Toplam o/o1OO

Etkinlik saylsl süresi Toplam iş Yükü saati

Derssürsi o 0 0

snlf Dlı Ç. sur6i 0 o o

ödevler 0 o 0

sunum/semanerHazlrlama 0 0 0

Araslnavlar 0 o 0

Uygulama 0 O 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 o o

Yanyll sonu snavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o
AKTS Kİedl§l 

o

De6İn oıüıa.ına Katkllarl

Katk Düzeyi: 1; Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yükrek 5:



BALIKEsİR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adl

MBN1024 Eğitamde Proje Hazlrlama

Öğrcnlm Tü.ü DeEln Dilİ Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu D€rsin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte seçmeli

Bö|ümO/Prcgıamı Ön Koşul ı»§ln xmdinatörü De6i veren DeEln Yardlmcllarl
Biyoioji Öğretmenlaği

DeEln Amad ;

D€6in İçcriğl :

poster ve broşür tasarlama teknikleri.

I --,- ,:7,-! l

Matematik ve Temel Bilimler : Eğitim Bilimleri : l00
ı.laıhendisllk Bllimled :

ılühendislik Tagrlml ;

sosyal Blllmler i

Fen B|l|mleİl :

sağhk Bilimleri :

Alan Bllgisl :

sln ı{o Açlklamı
P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12

P07

P11

P08

P09

PM
P01

P02

P17

P18
P16

P10

P15

Bilişlm ve ileti§im Eknolo.lisi ll€ ilgilı gellşmeleri taklp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Blyoloji eğitimi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrulfusunda bir sürtri çözümleyip ve tasadayabilir.

Biyoloji türetmenliğinin grektirdiği temel bilgi, b6ği ve hJhJmlan çnğdaş teoriıer ışülnda uyguıamaya koyabilir.

kulbnılmsı gİreken hazr materyallgi *çebilir ya da keMisi materyal geliştirip bunlan dersleıinde kullanabi|ir.

işbirliği halinde 9hşlp, grup Pl§ma|arında alddl görev ve smluluklan laykryla yerine getirebi|ir.

8ayoloji eğitimi alanndaka temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer oğretmen afkadaşlanra paylaşabilecek düzeyde yabano bir dıli kullanabilir.

«irdı ve topıumsaı çerçevede eğitjm problemlğinin özellikle sğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutu|arak kapgmh bir eğiüm verir.

Biyolojieğitimiyle ilgili $runlara duyarİ, gelişme ve değişime açlk olaralç bu $runlara çözüm üretebilsek btrerilerini kullanabilir.

ıoplum*l gelişmeleri yakında izğerek, iopıum$l $rumluluk tilircine 9hip olur. Bu bilinç|e yaşadlğl 95yal çğre için mğleki eüinliklg ve projeleri planlaylp uygulayabilir,

yarat|o, elestirel, yan§tn gibl düşünme btrerilerine ghip olup, bunlan çeşIdi ijğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştlrlp, öz_düzenleme becerilerine 9hlp olabilir.

eğiimaeıtıvoıo;i eğiumınde ölçme ve dğerlmdim; ib ilgili temd kavram, yöntem ve teknikleri bilerek, ders/kouya uygun ölçme araçgtreÇlerini hazday|p uyqulayabilir,

8iyolojinin gnanabilir, 9r9ulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kaVrayabilir,

Güvenli snf ve labonfuar ortaml oluşturabilir. Böyltre gerçeklğtirilecek dseyrel çahşmalar lÇin gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

A]anryla llgili karşllaşbğı pek çok prüleml bİllmsl yöntemlerl ku|lanarak çözebilir,

ederek bunhn yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l ve uluslararası panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere kahlarak kendini msleki olarak geliŞtirmeye dwam eder,

yeGrince kUllanabilir.

n aynldır

Eğitim Fakültesi

Hazırlama

' 
;'_( 

j ]

.1i il. , ,,-,.



Yaİrytl Çıllşmalan

Ara gmv

KE 9nav

ödry

DeVam

Uygulama

Proje

Yarryd sonu gmvl

Toplam

saylsl siiresi

00
00
00
00
00
00
00
00
00

sayıJ Katkl

0 o/o40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

q6ı0o

Etkinlik

De§ sürsi

slnf Dfl Ç. sürsi

ödevler

sunum/seminer Hazldare

Ara sınavlar

[Jygulama

Laboratuvar

Prcje

Yany|l sonu s|nav|

Toplam İş Yükü

AKTS Kredlsl

Toplam iş Yükü saati

,,,,ij,;.İ"İ}rr ı

çşŞTdş,$:.i.:.ilİ'j*u*.,\.L 'llı ı ıtı,,.
\.*-.---'jj'"

AKTs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

Katk Düzeyi: li Çok düşük 2; Düşük 3: orta 4: Yük*k 5:



BALIKESİR üııivınsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

GKN1033 Eğitımde Yarahcl Drama

Öğrcnim Tü.ü DeEin Dili D€Ein Düzeyi De6in staj Durumu De§in Tüıü
Örgıin Öğretim seçmeli

Ön Koşul DC§in x@İdinatörü

Yöntem olarak yaratlcl dramay bilir. Yarabo drama tekniklerini dereyimler.
Dercln İçeılğl :

damada yaradanılabiltrek kaynakhr; yaratq drama ders planının hazırlanmag ve uygulanması; dramanın bireysel ve msyjı gelişime katksl.

Eğitimde Yaratlcl Drama (YKY)

Mühendis|ik Billmler|
i{ühendlslik Tagnml
so§yal Bilimleİ :25

Fen Bilimleri
sağllk Balimle.i
Alan Bilgisi

|20
i25

Hatü Konu

1 Tanşma
2 Uyum

3 Ulyum
4 İletişim
5 Dram ve yanto dramanm temel kavramlarl

6 ml oymana ve doğaçlama
7 YaratE dramanln aşamalan
8 YaratE dramanın iiğeleri
9 Toplumgl olaylar ve yaratn drama ilişkisi

10 Yaİatn drama ve toplums| olaylar
ı1 orf ve yaratq d6ma
12 Maske Ve yarato drama

ı3 Yarabo dEma pıanl

|4 Değedendirm€ ve yantğ drama

ön Hazırlık Dökümanlar

slra ı{o Agklama

Öo1 Yaraİo dEma yöntemine uygun dersini planlar

slra No Açıklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12

w
Pl1
P08

P09

P04
P01

P02

Pl7
P18
P16

P10

Pl5

Bilişim Ve iletişim teknolojisi ile llgili gelişmeleri takip edeek, bunlardan derslerinde etkjn bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloja eğitimi alannda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve ta$rlayabilir.

Biyoloja öğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, b€eri ve tutumlan çağdaş teoriıer §lğlnda uygulamaya koyabilir.

İulıanıması gİereı<en tıazır materyalleİi *çebi|ir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

İşblrliği halinde çahşlp,grup çahşmalannda aıdül görev ve $rum|uluklan layklyla yerine getiİebilir,

alyoıoji 
"ğıtımı 

aİ"nİndaki terel geli5meleri takip ederek, bunlaı diğer oğretmen arkadaşlarıyla paylaşabilecek düzeyde yabanq bir di|i kullanabilir.

xtireo v! topıumaı çerçevede eğitim probıemierinin özellikle gğİlç güvenlik ve çevre konularlna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mll bir eğıtim verir,

Biyololi eöit|miyle ilgilİırunlara duyarlı, gelişme ve değişime açık olank, bu mrunlara çözüm üretebi|sek brerilerinl kullanabilir.

yarahq, eleştirel, yanstn glbi düşünme btrerllerine ship olup, bunlan çeşitll öğrenme durumlarına uygulayabilir.

yaşam boyu oğrenmeye ilışkin olumlu bir futum geliştirip, öz{üzenleme bece.ilerine 9hip olabilir.

Biyolojinin §nanabilir, 9rgulanabilir Ve d€lillere dayandlnlabalir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli s|nf ve labonfuar ortaml oluştuEbilir. Böyıre gerçekleştirilcek deney*l çaİşmalar için gerekla güVenlik önlemlerini alabilir.

ederek hJnlan yenileyebillr ve gdl$irebillr.

Biyolori, biyololi eğitimi lle ilgili ulu9l ve uluslaEra§ panel, smpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mes|eki olarak eder.

eğitimiyle ilgali kavramlan doğru ve

aynldl
ESER

Eğitim Fakültesi

siyobji aüretmenıiğınin gerektlrdiğl irğretmenlik m6leğinl yapabi|sek yetedi gizlü Ve yazill anlatım b€cerilerini, etkjli ve güÇlü iletiŞim

yeterinc kullanabillr.

ü|te sekreteri



Yaİryll Çrhşmalan

Ara gnav

K§ gnav

ödry

Dsam

Uygulama

Prcje

Yanyd sonu slnavl

Toplam

saylsı süİsi
142
00
24

sayEl l(aü(

0%0
0%0
2 q64o

0%0

Etkinlik

D€rs sürsa

slnlf Dfl Ç. sür6a

ödevler

sunum/s€miner Hazrlama

Ara sınaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyd sonu slnavl

Toplam İş Yükü

Al(Ts x]edlsl

Toplam iş Yaikü saati

I o/o40

o/ol0O

28

0

8

0

0

40

0

12

2

9o

3

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5: Çok yükek
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BALIKESiR üıvivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl

MBN1025 Eleşürel ve Analitik Düşünme

ÖğEnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu Der§in Türü

örgun öğreum Türkçe seçmeli

Bölümıl/Prcgraml Ön Koşul Dersin x@İdinatörü De6i vercn De6ln YaldImcılarl

Biyoloji Öğretmenliğa

ffi

Dc]sin İçc.iği:

düşünınenin kap9ml; dğtirel ve analitik okuma; eleştjrel ve analitik dinleİne; eleştirel ve aGlatik yazma.

Mühendisllk Bllimleri
ı.lühendi5lik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Baıimlera
sağhk Bilamleri
Alan Bilgisi

P05

P06

P03

P19

?2o

P13

P14

P12
P07

P11

P08

P09

P04

P01

P02

P17
P18

P16

slra No Açıklama

P10

P15

Bilişlm Ve iıetişlm teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takıp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir Şekilde yararlanabilir.

Bv;bji eğitüml alannda belirlenmlş bir hedef doğrultusunda bir sürecl çözümleyip ve tagrlayaballr.

aiyolojı oİreunenıiğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler §ığında uygulamaya koyabilir.

İ,İİr-"'ı-*, s'u-.İk;n h; materyalleri *çebillr ya da tendĞl materyal geliştlrip bunlan derslerinde kullanabillr.

işbirliği haıif,de çnhrp, grup çnhşmlaflnda aldlğı 9öH ve $rumluluklan layıklyla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmelgi taki-p ierek, bunıan diğer oğretmen arkadaşlany|a paylaŞabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

Kürel ve toplumgl çerçvede eğitim probıemieının oielııtle gğl*,, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kap$mh bir 4itim verir,

Biyoloji eğiti;iyle il,ilimiunlara auyaaı, gelişme ve değişime açık olarak, bu grunlara çözüm üretebiltrek bfferilerini kullanabilir,

varatıo,eleşirel,yanstggibldüşünmebtrerilerireghipolup,bunlançeşidiöğrenmedurumlannauygulayabilir.
v"ş". iov, tığ.n..ve ilikin olumlu blr tutum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine 9hip olabilir,

aıioıojinın gnanauıir, $rgulanabilir ve delillere dayandınlabilır olduğunu kavrayabilir,

Güvenll sınf ve laborafuar ortaml olu$urabilir. Böylce gerçekle$irileek deney*l çallşmalar iÇin gerekli güvenlak önlemlenni alabilir,

Alanryla llglli karşllaştğl pek çok problemi bllimsl yöntemlerı kullanarak çözebilir,

ederei bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi iıe i|9ııı uıu*ı w uiuslanras panel, *mpozyum, kmferans gibi etkinliklere katııarak kendini msleki olarak gelişğrmeye devam eder,

yeterine kullanabilir.

"a

dır
ESER

Eğitim Fakültesi
sekreterı



Y.nYll Çaİşmalan

Ara slnav

Kü9 9nav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyıl sonu s|navı

Toplam

sıy§ ı(ıtk
0 %.lo

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0/60

0 %60

.16ı0o

Etkinlik

Dgs siır6i

slnf D$ Ç.süEi
ödevler

sunum/seminer Harlama

Ara slnaüar

UygUlama

Laborafuvar

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xİ€dls|

say§ sür6i
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam İş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

aynıdır

Düzeya: 1: Çokdüşük 2: 3; orta 4: Yüksek 5; çok yükek
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BALIKEsİR üıuivınsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adı

BLN1008 Embriyoloji

ÖğEnlm Türü De6ln Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Durumu De6ın Türğ

Örgün Öğretim Türkçe Yok seçmeli

BölOmğ/Prcgraml Ön Koşul DCEin xmrdlnatöıü De6i Veron DĞEln Yardlmcllan
Biyoloji Öğretmenliği Bölüm Başkanl Hatice ToRcU KoÇ

DeEln Amao :

Öğrencilere döllenmiş yumurtadan itibaren in$nln gelaşimini anlatmak
Oeısin İçeıiğl: ' '

üçüncü haftasl, embriyonlk d&)em,feEl dönem,fetal zadar ve p|asnta,konjenital maıformasyonlar

ve Histololi Uygulama Atlasl, Cilt 1, 256 sf., 2013 ISSBN: 9786053350200<BR>Leyla Tapul, Genel Ve
2018, IssBN: 9786059528610<BR>Prof.Dr. Mukadds EşrefoglU, Embriyoloji, baslm ı, istanbul Tlp Kitabevi, 230 sf, 2017, 1IssBN: 9786054949861
düz anlabm, slaytar
slaytlar, embriyoloji adas, ders kibplan

(%40 yanyll+0/060 lİna|)

ırüh€ndlsllk Billmleıl
ılüh€ndlsllk TasanmI
s6yal Bllimleİ

Fen Bilimıeİi
Sağhk Bllimleri
Alan Bilgisi

i l00

Hafta xonu ön Hazıılık

1 Gametogenez
2 oogenez
3 spematogenez
4 fertilizasyon and zigot oluşumu
5 zigotun endometİium içine impıantasyonu

5 embriyogenez
7 embriyonlk gellşlmin lklnci haftasl

8 embriyonik ge|işlmin üçürcü haftag

9 embriymik gelişimin beşirci haftasl

10 organlann gelişlmi

1 1 fetal zarlar
12 pla*nta
13 konjenitalmalformasyonlar
ı4 klinik o|gular re konjenital malfomasymlara devam

oökiimanlar

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

P05

P06
P03

P19

P20

slra No Açlklama

sırc ı{o

P13

P14

P12
m7
P11

Po8

P09

P04
P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

oğrencilerin döııenmiş yumurtadan itjbaren bir fetüsün oluşumuna kadar geçen aşamalar hakknda fikir sahabi olmaslnl sağlamak

Öğrençilerin kmjenital anomaliler hakkında bilgi $hibi olmasil $ğlamak,

Öğr"niiı"rın konjenital anomaliler oluşmama$ içan blrey olarak alabilecekleri önlemler hakklnda bilgi $hibi olmaslnl gğlamak,

çJvre iıaıi6ınin ve y"şam tanıannın konjenital malformas,yonlarla ilişkilerinin farknda olunma$nı *ğlamak

Öğrencileran komozomal anomaliler hakbnda bilqi *hibi olmalannl $ğlamak,

Açlklama

Bilişim ve iletiş|m tekrclojisi ile ilgili gelIşmeleri takip ederelç bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

Biyoloji eğltımi alanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürci çözümleyip ve ta$rlayabilir,

avoloji dretmenliğinin gğektirdiği temeı bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler §lğlnda uygulamaya koyabilir.

İrİİ"nı*r, ğ"r"İ* nuzır ffiteryallen sçebilir rd d; kendiai materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabi|ir.

işbirliği halinde ç:hşıp, grup çahşmlarlnda aldlğl gairry ve srumluluklan |aykryla yerine getirebilir,

sİyoıo]i eğitlmi aİanİndaİi temel gelişmeleri taup eoereı, bunlan oiğg iiğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde Yabano bir dili kullanabilir,

xjrJı vi to4umsı çerçevede eğiİm problffilginln özellikle $ğl|k, güVenlik ve çevİe konulaİlna etİjlerlnin 9öz önünde tutularak kapsmh bir 4itim Verlİ,

Biyoloji eğitimiyle ilgili sorunlara duyarİ, gelişme ve değişime açlk olaralç bu $runlara çözüm üretebiltrek btrerilerini kullanabilir,

yaiatıo, ehEirel, yans|tıo 9ibidüşünme btrgiprine =hlp 
olup, blnlan çeşitli t{renme durumlarına uy,ulayabilir.

yaşam boyu irğrenmeye ilişkin o|umlu bir tufum geli5tirip, öz_düzenlem€ becerilerine ship olabilir.

Biyolojinin §nanabilar, 9r9ulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli sınıf ve laboratua; ortaml oluştuatİıir. Böy|tre gerçekl€$irilsek deney$l çnhşmalar iÇin gerekli güvenlak önlemlerini alab'lir,

Alanıyla ilgili karşilaştğı pek çok problem| bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir ve ge|iştirebilir.

Biyolo;|, biyoloj; eğitiml ile i19ili ulu*ı ve uluslararas panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mesleki olarak

aiyoıoiiöği*menliğinin gmktirdiği öğretmenlik mesleğini yapabilecek yeterli sözlü ve yazdı anlağm becerilğinı, etrıj_l_v9,gı

yeterince kullanabllir. ,r t ii
,{ ,. ,§ ü,"§J,

l' i' ,^,r;ş\
$ı{(-ı}tri i"_\İjıı.4;; l

?"}-,İİiJİfuğ

eder

eğitimiyle ilgili kavfamlarl doğru ve

ESERı,'l 11şi
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Fakülte



BALIKESİR üıivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl

BLN1009 EVrim Teorisi

Öğrcnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi D€Fin staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Tü*çe Fakülte seçmeli

Ön Koşul Dersin xmrdinatörü De6i verĞn D€6in Ya.dlmclları

Biyoloji Öğretmenliği Doç.Dr. SERAP Öz AYDIN

DeEin Amac| :

ve evrimin temel mekaniZmalarlnl kavratmak amaçlanmaktadlr.

DeEln İçs.lğl:

kantlar;-Jrclojik amanlar ve canlı formlarlnln ortaya çklşl; Kütlesel yok olmalar, 8itkilerin evrimi, Hayvanlann evrimi; lnsnln evrimi.

FuüJyma, D.J. 2008. Evrlm. @ri editiiüii: xence A. Palme yayıneü, Ankara.

Ara gnav, Flnal gnau

ırlühendisllk Bilimleri
Mühendi5lik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen BlIimle.i
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafta Konu

1

2

3
4
5

6
7
8
9
ı0
1l
12

13

t4
15

Dünyadaki Yaşamln orijini

Dünyadaki Yaşamln Tarihl

Yaşam Karaya Nagl Geçtj

Dünya zaman içinde Nasıl Değa$i

Evrimin Mekanizmalan ı
Evrimln Mekanizmaıan ll
EvrimIn Mekanizmalan ul
Evrimin Mekanizmalan IV

Ara §nav
Doğal seçllim
Mutasyon Ve Genetik Varyasyon

Türlerin kökenı
ınsanln Evrimi l
ingnln Evrimi lI
final gnav|

slra ı{o Aoklrma
Dünyada @nlllann nasll ortaya çlkğğln Ve çeşiderıdiğini bilir,

Türleşme o|aylannl biıir.

Evrimsl deği$min mekanizmalannl billr.

canhlar aragndaki evrimEl İlişkileri bilir.

oiii|un,n ort yu Qk.a$ sonraslnda üzerinde ğnfulann meydana gelme ve çeşitleome süüreçlerini bilirler

ooğal sıeısiym ve yapay ehksiyon süreç,|erini ve wrim ile olan bağlant§n bilirler

Bir tiir olarak ingnn *rim sğrEini bilider

Evrimin, siyasi Veya dinl bh konu değll bil|msl bir çnl§ma kmusnu olduğunu bilirler,

AlanMa ıgili kar$laşlığı pek çok probleml bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir,

İ,lİH:rffi:lTj#Hffi; "Öİ 
jİ,İ;;;"ila*"İ"**on uı".ınde oıup, buna oöre gerekli planlamalan, etkinlikleri ve uvgulamalan

Milli Eğitlmin Temel Kanunu ve alan lle llgili

ederek bunla( yenileyebilir ve gelişürebilir.

İffiÖffi;İlı.'ıgiıı",ı;'J;.,ı,.ıaranspaneı,Empo,yl,,lif.e,.1:9ib:.:i,,."lii1"_TlT,:}:lilJ

Açlklama

Bilişimveiletişimteknolojisiileilgiligelişmeleritakipederek,bunlardanderslerindeetkinbirş€kildeyara'lanab.lir.
iıvoioiı eğitim'i alanınoa oeılıenmiş oir tıeaef doğrulfusunda bir süreci çözümleyip ve ta$rlayabilir,

aİvolojİ o6."t u"llOlnin gerektirdiği temel bilgi, btr€ri ve futumlan çnğdas teoriler §üında uygulamaya koyabilir,

[rjt-n,ı*., d."Jı"n naztr materyailen ft;uıi, vi aa" ı,enaı-shateryal ge|iştiİip bunlan derslerinde kullanabılir.

işbl,ıigi ı,"ıini. 9ıış,p, grup Pllşmalannda aldlğl görev ve 9rumlulukları laytkryla yerire getirebilir,

Bivoloji eğitimi a|anndaki temel qelişmei;; Lı,ip 
"a",.r, 

bun|an diğer iiğretmen arıadaşıinyıa payıaşabilecek düzeyde yaband bir dili kullanabilir,

Kürel ve toplum$l çerçgeae eğitim piouıemierlnin oiellıı<le tğl*, güvenlık ve çevre konularlna etkjlerinin 9öz önünde tutularak kap*mh bir eğitim Verir,

Eliyoloji 4itimiyle il,ili rcrunlara duyaıi gelişme ve değişime açıi olank, bu orunlara çözüm üretebilsek btreriler,ni kullanabilir,

Yarabo,ele5tirel,yanstğgibidüşünmebtrerilerireshipolup,bunlançeşidii8renmedurumlannauygulayabilir.

'İr"* 
İ, Ot,",İ*re iliakin olum|u bir tutum geli$irip, öz{üzenleme becerilerire *hip olabilir,

iiyolojının sinanabılır, $rgulanabilir Ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayab'lir,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortamı oluştu;;Hlir. Böy'ece çrçekleştiriltrek deneysl çalşmalar iÇin 9erekli qüvenlik önlemlerini alabilir,

öoı
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07
ö08

sln ı{o

m5
P06

P03

P19

P2o

P13

P14

P|2
Po7
Pl1
P08

Po9
Po4

P01

P02
Pr7
P18

P16

P10
Pı5

alanlndaki gelişmeleri sürekla takip

i':
,A

,l,v|uJl' Yl'vtv'l 9Y!9!t 
özlü ve yaziı anlattm b€cerilerini,

Biyobji'öğrevnenığinin gerektirdiği öğretmtrlik mğleğini yapabiltr€k yeterli s

yeterine kullanabilir. +| ı"'
doğru ve

EYrim Teoİl5l

Yanyll

Deİgln Kaynakıan

' 
.ı}"

İ,;",/ıı'"
,ı?,\.lE



Yanyll Çahşmalan

Ara sınav

K§ slnav

ödev

Devam

Uygulama

Poe
Yanyll sonu sınavl

Toplam

saylsl süresi

L43
202
00

202
12
00
00
00
12

sayg ı(at*ı

ı %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 0660

10o

Etİinlak

Ders süresi

sünf Dş Ç. süEi
ödeüer

sunum/seminer Hazİlama

Ara slmüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yany| sonu gBvl
Top|am İş Yaİkü

AKTs Kİedi§l

Toplam İ, Yiikü saati

42

40

0

40

2

0

0

0

2

t26
4

a1
7.

,ş _,|.:;,
]ı j J ; # aynldlr

ESER
Eğitim Fakültesi

sekreteri

Katk Düzeyi; 1: 2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5: Çok yüksk



P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P|2
m7
Pl1
m8
P09

Pu
P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

Bl|iŞim ve |letiŞim teknoloJisi ile l19ll| gelişmelerj taklp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekllde yararlanabilir.
Eliyoloji eğitimi ahnlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.
8iyoloji öğreınenliğinin gerektirdiği teme| bilgi, btreri ve tutumlan çağdaş teoriler ş6lnda uygulamaya koyabilar.

kullanılmag gereken hazlr materyalleri *çebi|ir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan deGlerinde kullanabilir.
işbirliği halinde çahşlo grup çahşmalannda aldü| 9öH ve $rumluluklan laytklyla yerine getirebilir.
Biyoloji eğitimi alanlndaki temel geli§meleri takip ederek, bunlan diğer dğretmen arkadaşlanyla payla5abaıecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.
Küresel ve toplumsl ÇerÇevede eğitim problemlerinin öze|likle $ğhlç güvslik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde hİularak kap$mll bir eğitim verir.
Biyoloji eğitimayle iıgili $runlara duyarll, gelişme ve deği5ime agk olaralç bu srunıara çazüm üretebiltrek bGrilerini kullanabilir.

Yarabo, eleştirel, yansltıcı gibi düşünme b6erihrine ship olup, bunlan çeşidı oğrenme durumlanna uygulayabili..
Yaşam boyu öğrenmeye illşkln olumlu blr tufum gellştirip, öz{üzenleme b€cerilerine shlp olablılr.

Biyolojinln §nanabllir, $rgulanabilır Ve delillere dayandnlabllir olduğunu kawayabilar.

Güvenli smıf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Bi'ylse gerç€kleştirilffek deneY*l çahşmalar için gerekla güvenlik önlemlerini alabilir.
Alanlyla ilg|li karşdaştığı pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yoihyebilir ve geliştirebilir.

8iyoloji, biyoloji dltlmi lle ilgiıı ulusl ve uluslaEras panel, *mpozyum, konferans glbl e*inliklere kahlarak kendini msleki olaEk geıiştlrmeye dwam eder.

yeterince kullanabilir.

ayn,dır

I Programın Öğrenme Çlktlaİl
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Yanyll Çal§malan

Ara $nav

K§ 9nav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayEl süİ6i
00
00
00
00
00
00
00
00
00

sayısl K.tkl

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0,60

0%0
0%0

q6o

Etİinlik

DeE süri
§nüf Dfl Ç.süEa

sunum/seminer Hazdama

Ara sımüar

Uygulama

Laboratuvar

Proj€

Yanyll sonu snavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kredi§l

ToPlam iş Yükü saati

0

aynıdtr
ESER

Eğitim Faküttesi
sekreteri



BALIKEsİR üırivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Dersin DüZeyi De6in st j Durumu DeEin Tüİü

Ör9ün Öğretim Türıçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul De6in xmrdinatörü De6i veren De6in Yaldlmcllarl

Biyoloji Öğretmenliği

DeEin Amao :

Dercin İçriği :

arasmdaki etki|eşım.

ilühendl5llk Bllımleıl
Müh6ndislik Ta§iınml
Sosyal Bilimler

Fen Billmleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

stİa ı,ao

P05

P06

P03

P19

P20

P13

?L4
P|2
P07

Pl1
P08

P09

Po4

P01

P02

P17

P18

P16

Açlk|ama

8ilişim Ve ileüşim teknolojisl ıle ilglll geli§meleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğ|ümi aıanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip Ve tasrlayabl|ir.

Biyoloii öğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, btreri ve tutumlafl çağdaş teoriler lşÜlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmag gereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendls| materyal geliştirlp bunlan derslerinde kulıanabilir.

işbidiği halinde çnl§lp, grup 9l§malannda aldlğl görry ve $rumluluklan lankryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanndaki terel gelişmeleri takp ederek, bunlan diğer i{retmen arkadaşlanyla paylaşabilffek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kür§l ve toplum*l çerçevede eğltim problemlerinin özelllkle tğl|k, güVenllk ve çevre konulaana etkjlerinin 9öz önünde tutularak kap$mh bIr eğitim Verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve ddişire açk olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek brcrilerini kullanabili..

Yaraüo, elğt.el, yanstE gibi düşünme btrerilerine 9hlp olup, bunlan çeşitl| öğrenme durumlarma uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrsmeye il|şkin olumlu bir tutum ge|işdrip, öz{üzsleme becer|ledne $hip olabilir.

Biyolojinin gnanabilir, $rgulanabilir Ve delillere dayandınlabilir dduğunu kavrayabilir.

Goventi slnlf ve ıaboratuar ortaml oluşturabalir. Böyltre gerçekleştiriltrek deneysl çallşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.'

Ahnlyla llgili karşdaştğl pek çok problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyolojı, biyoloji eğitjmi ile ilgili Ulu$lve uluslarara$ parel, §mpozyum, k@ferans gibietkinliklere katllaİak kendini m6lekaolarak geliŞtırmeye devam eder.

yeterince kullanabilir.

P10

P15

nln a

Hastanede Yatan

Yanyll ı(odu

Hastanede yatan



Ya]ıyll Çahşmalan sayH Katkl

Ara 9nav o oh40

Ksa slnav 0 9o0

Ödev 0 o/oo

Devam 0 %0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 %0

Yanyll sonu slnau o 0/060

Top|am o/o10o

Etldnlik

Dec sür6i

slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/semaner Harlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam İş Yiıkü

AKTS K]edlsl

saylsl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sü]6a Toplam iş Yükü saaü

00

AKTS Hesplama

Katkı Düzeyi; 1: Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yüktrk 5:



BALIKESİR üı.ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmen|iği

BLN1010 Hidrobiyoloji

öğrcnim Türü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türü
orgün oğretim

seçmeli

Bölaımü/Prcgraml Ön Koşul DeEln ı(Ordlnatöİa! De6i vercn DaEın Yaİdlmcllan
Biyoloji Öğretmenliği

su, su sistemleri ve sucul cnhlarün özelliklerini ijğrencil€re anlatmak
De6in İç.İlğl i

canİlannln EnıflandlrılmaE, sU ortamlnda besin zanciri, sU kiİ|iliği Ve canlllara eülhrl

. Akman, Y., Ketenoğlu, o., Evİen, H., Kurt, L., Düzen|i, s., Çewe Kirliliği (Ç
A., Denlz Blyolojisine G|riş, Ege Üniversitsi Fen Fakült6i Kataplar serisi ıo: 3ı., ı998<BR,
Demirak

Ankara,
Limnoloja Jüllde Tanyolaç<BR> su Kımya$ Harun Mutluay, Ahmet

Polunin, N. 2008. Aquatic E@systems: Trmds and Global Prospects. cambfidge Unive§ity Pr§, New York,482 pp.

Prof.Dr. Hatie toRcu KoÇ

ilühendislik 8ilaml.ri
İ.l0h€ndıslak Ta3anml
sosyal Blllmle]

Fen Bilimleİi
sağhk Bllimlerl
Alan Bı|gis|

: 100

Halta (onu

ı suyun özelliklsi
2 içsıJlann gnfiandmlmag

3 Göller ve özdlikleri
4 gollsin ekolojik ve limnolojik olaEk $nfiandıdmğ
5 Akarsular
6 akamuların f,zikselve kimya9l özelliklgi
7 Denlzel slstemler
8 okyanus ve özellikleri

9 sU ortamlnda besin zinciri,

ı0 tatlls cnılan
ı1 tat|ls canhlan

ı2 deni2 cnlılan
13 deniz cnhlan
14 sukifliliği w onlllara etkileri

Haz1.1lk Dökümanla.

§İa No

ö01
öo2

Açıklama

suyun cnhllktaki önemıni kavramak

su slstemlerlnin özelliklerinl dğrenmek

sın ı{o

P05

P06

P03

P19

P20

Açlklama

Bi|işim ve ildişim teknolojisi ile ilgili gelışmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

8iyoloji eğiğmi alanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtrj çözümleyip Ve tasrlayabilir,

aıyoıoji oğretmenıiğinin gerektlrdiği temel bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teoriler şğlnda uygulamaya koyabilir.

ı'İİu-n',-ı*İ,'s'"-"İ.;n ;; materyalb; *çebilir ya aa renaıİi materyal geliştirap bunlan derslerinde kullanabilir.

işt rliği halind€ çal9p, grup çahşmlannda aldığ| göH ve $rumluıuklan laykryla yerine getirebilir,

aiyolo;l 4itiri ui"ninaaki terel gelişmelgi taki-p İerek, bunlan diğg dğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde Yabano bir dili kullanabilir,

«JrJı v-e topıumgı çerçevede eğltim problemluinln özelllkle tğllk, güvenlik ve çevre konularlna etkilerinin 9öz önünde futulank kap$mll blr eğitim Vgir,

s|yolojı 
"ğiti.ıvı" 

ilqilisorunlara ouyarlı, gelişme ve değişime açk olaralç bu $runlara çözüm üretebiltrek brerilerinl kullanabilir,

yaiatıo, eleştirel, yansüo gibi düşünme bffi1p6ne *hip olup, büınlan çeşidi a{renme durumlanna uygulayabilir,

Yaşam boyu itrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenlme b€cerilerine $hip olabilir,

Biyolojinin snanabilir, $rgulanabilir ve delillere dayarülnlabilar olduğunu kavrayabilir,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortaml oluşturabilar. Böyltre gerçekleştirilsek deney*l çal§malar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

Alanryıa ılgilI karşllaşhğl pek çok problemi billmgl yğntemleri kullanarak çözebIlir,

ederek bunlan ysıleyebilir ve geliştirebilir.

Bivoloji, biyoloji eğitimi ı|e ilgili ulusl ve uluslanca panel, $mpozyum, konferans gibi etkinliklere katilarak kendini m6leki olarak gelıŞtirmeye devam eder,

yetdnce kuIlanabIllr.

P13

P14

P12

Po7
P11

P08

P09

P04

P01

Po2
Pt7
P18

P16

P10

P15

Fakültesi

Deİrln Kaynakla.l



Yarryılçat§malan

Aİa §nav

Kg slnav

öog
Devam

Uygulama

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam

s.yısl Kattl

1 %ilo

0%0
0%0
o ohl

0%0
0%0
1 %60

q6ıoo

Etldnlik

Ders sürği

slnf Dlfl Ç.5ü6i
ödevler

sunUm/seminer Haırlama

Ara slnavlar

Uy9ulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyll sonu snavl
Toplam İş Yükü

AKTS Kİedl§l

say13l

14

14

z

0

1

Toplam İş Yükü Saati

28

28

10

0

10

0

0

0

10

86

3
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Kath Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: Düşük 3| orta 4:Yüksek 5: Çokyük*k



BALIKESİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

BLN1011 Histoloji

Öğrcnim Türü De6in Dili D€İsin DüEyi DeEin staj Duİumu De§in Tüfİ
Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşu| Dcrsin x@rdinatörğ De§l vcrcn De§ln Ya]dlmGllarl

Biyoloji Öğretrnenliği

Dokulan slaytlarla tanünak, dokuhnn fonksayOlannl, çeşitlerini incelemek.
De6in İçe.|ğl :

Hücre fikrinin gelişmesi, dokulan özel|ikleri Ve fonksiyonlan ile tantmak.

Akay, T.,
slaytlarla dğtek]eyerek düz an|atım şeklinde

Ara slnay (o/o40) ve Final slnay (0/060)

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

:50
l50

xonu

Epitel Doku

Epitel Dokuya devam

Bağ Doku

Bağ Dokuya devam

Bağ Dokuya Devam

Kan Doku

Kan Dokuya devam and Vize

klklrdak Doku

Kemik Doku

Kemik Dokuya deEm
Kas Doku

Kas Dokuya devam
sinir Doku

ön Hazırlık Dökümanla.

sinir Dokuya Devam ve Finaı

A9k|ama

Kendi ghlp olduğu doku çeşideri ve fonksiyonlan hakklnda bilgi sahibi olur,
sıİa ı{o

o01

sln ı{o

P05

Po6

m3
P19

P2o

P13

P14

P12
m7
Pl1
P08

P09

P04

P01

P02
P17

P18
P16

P10

P15

Açlk|amı
Bilişim ve |leüşim teknolojlsl ile ilgili gelişmeleri takip ede€k, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

Biyoloji eğitimi alanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve ta$rlayabilir,

iivoioii oğretmenliğinin gerektirdidi temel bilgi, bseri ve tutum|an çağdaş teoriler lşlğında uygulamaya koyabilir.

iİi"-i,ı**il'Öii""-nr# materviııeı rçeuıir ya dj kendisi'materyal geliştirip bunlan derslerind€ kulıanabilir.

İşblrliğl hafn;e çahşlp, grup çalışma|arında aldül görev ve smluluklan ıaykryla yerire getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanındaki temel gelişmeleri takip Jeret, bunları diğer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir d,li kullanabilir,

KürelVe toplum$l çerçevede eğitim probl€mlerinin özellikle $ğlık, güvenlik ve çevre ionularlna etkileranin 9öz önünde tutulaEk kapgmh bir eğitim verir,

sroloiiJfirıy," ıgıioiunıa,a auyaıi ge|lşme ve deöi§lme açık olarak, bu sorunlara çözüm üretebilcek bffirilerini kullanabilir,

varat,o, elşıreı, yan§tlq gibıdüşünme btrerllerine ship olup, bunlan çeşitll ğürenme durumlanna uygulayabilir,

Yaşam boyu iığrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geıiştirip, öz-düzenleme becerilerine $hip olabilir,

Biyololinin ınanabilir, $rgulanabllir ve delillere dayandnlabil|r olduğunu kavrayabi|ir,

Güvenli sınıf w laboGtuar ortaml olu5tu6bilir. 8öyl* gerçeu€ştıriltrek deneysl ç2hşmalar için gerekli güVenlik önlemlerini alab'lir,

Alanlyla ilgili karşllaştüğl pek çok problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebili,,

ederek bunhn ysileyebilir ve gelişürebillr. 
^|^__L ^^|l_+|._^.,_ i_.,,m dAr

Şffiİ:;İ;Ü[ffi;İ,'"'unİ,İr]r'r"İ 
"" 

,rrıararası paneı, rempozyum, küferans gibi etkinıiklere kat{arak kendini mslekl olarak geliştlrmeYe devam eder,

^+Lili !,^ ^ii.lii lla}i.im hfArlleİini hivoldii el

' ,

ıdlr
R
Fakültesi

yeterince kullanabilir.

Hlstoloİ

Adı

Mühendislik Biliml€ri
Mühendislik Ta9nmı
sosyal Bilamıe.

ı
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|2
13



YıİıYll Çahşmabn

Ara slnav

Ke slmv

ödev

Dryam

Uygulama

Pmje

Yanyil sonu §navl

Toplam

sayı3| ı(ad(

1 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

q610o

Etkinlik Sayısı Sü]6i
Ders süresi 14 2

slnlf Dly Ç. süEi 14 2

ödevler 14 5

sunum/seminer Hazrlama 0 0

Ara slnavlar 1 4

lJygulama o 0

Laboratuvar 0 o

Prcje 0 0

Yanyll sonu 9nau 1 4

Topıam İş Yükü

AKTS Kredışi

Toplam iş Yiikü saati

28

28

7o

0

4

0

0

0

4

134

4

Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükrk 5; Çok yüksek



BALIKEsiR üııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yanyıl Kodu

3 GKN1Oı6 İn$n İllşkileri Ve ıletişim

Öğrcnim Tüıü De6in Dili D€Ean Düreyi De6in staj Du.umu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/PrcOraml Ön Koşul De§ın xm.dinatörü De6l veren DeEln Yardımcllafl
Biyoloji Öğretmenliğa

Deİsin Amacl :

DeFin İçeriğl i

ilişkllerde benlik sunumu. lsbnbul: varlık v'yınlan<BR>Çelen, N. (2oo7). Bir dönüşüm süEi: Ergenlik ve ginç yetişkin|lk.
(1997). ınsn ılişkileri. Ankara: lmge Kitapeü

Mühendislik Bilimleri
tiühendislik Ta9nml
sosyal Billmıer : 100

fĞn Bilimleri
sağhk Bllimlerl
Alan Bllgisl

1

?
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

t3
14

Hafta Nonu

P13

P14
P12

m7
Pl1
Po8

P09

P04

POL

P02

P1,7

P18

P16

Kişilerara$ ilişkilerin Tanln ve slnıflandlnlmasl,

Yakn llişkller, Özel olan Ve olmayan İlişkller,

Kişilerara$ ilişkilerle İlgill Kuramsl Yaklaşlm|ar (pslkanaıitik, bağlanma, çağdaş tsriler)

Kişilerarasl İlişkilerle ilgili Kuram$l Yaklaşımlar (sosyal psikolojik yaklaşmlar, bilişsel kuEmlar)

Gelişim*l süreç olarak Kişilerara9 ilişkiler (Bebeklik Ve Çtrukluk Dönemleri)

@llşim*l süreç olarak Klşilerarasl ilişkiler (Ergenllk ve Yeüşkinlik Ddnemleri),

KişaleĞrag İlişkilerde Etkili olan Faktörler

Ara sınav
c|nsiyet, cinslyet Rolleri ve Kişilerarag ilişkiler de Kendinl Uyarlama Ve K€ndini Açma,

Bağllllk ve Bağlanma. Karfl cinsle Duygusaı İlişkiler,

Aşk, Bağİllk ve Güç. E*ili İletişim B§erileri

iletlşim Hatalan

AEklam.
Bil|şim ve iletlşlm teknolojlsi lle llgil| gelişmeleri taklp ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

iivoloji 
"ğıtır] 

uı"n,na" ueıirıenmiş oır neaef doğrulfusunda bir sürEi çözümleyip ve ta$dayabilir,

avoİojİ OÜr"t n.nllglnin gerektirdiği temel bilgi, b€ceri ve tutumlan çiğdaş toriler ışğ|nda uygulamaya koyabilir,

[ii"n,,ir"rig,"i"i"n İ,azr materyaııeri i|eııiiva ajıenaĞıhateryalgeliştirip bUnlan deElerinde kullanabilir.

işblrıiqi ııaıinie çışıp, grup çaİşmalarlnda aldlğl görry ve $rumluluklan layıklyla yerine getirebilir,

Biyoloji eğiümi alanlndaki temel gelişmeleri taı<i-p ederek, bunlan diğer aiğretmen arkadaslanyla paylaŞabilecek düzeyde Vaband bir dili kullanabilir,

Kür*l Ve toplumsal çerçevede eğltim probtemlerinin özellikle sğlık, güvenlik ve çevre ionulanna etkilerinin 9öz önünde tutu|arak kapsamh blr egitjm verir,

aayolojı 
"ğıurıvı" 

ıgıigiunıara ouyarıı, gelişme ve değişime açli olarak, bu srunlara çözüm üretebiıtrek b*rilerini kul|anabilir,

yaiauo, elğtireı, yanstcı glbi düşünme b«erllerine 9hip olup, bunlan çeşidi irğrenme durumlanna uygulayabilir.

viş. bov, oor*r"ve ilişkin olum|u bİr futum geliştirip, öz-düzenleme btrerilerine $hip olabilir,

Biiolojinin §;anabilir, 9rgulanabilir Ve delillere dayandlnlab'lir olduğunu kaVrayabilir,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortamı oluşturabilir. Böyİre gerçekteştiril§ek deneysl çal§malar iÇin gerekli güvenlik ön|emlerini alabilir,

Alanlyla ilgili karşlaştğl pek çok probleml bllimseı yöntemlerl kullanarak çözebillr,

ederek bJnlan yenileyebi|lr ve geliştirebilir. bli ^lAak dA|i§tiİmNe devam eder.

sın İ{o Agklama

uygular

ö02 Rehberlik hizmetlefini sunarken m6leki etik kurallan € yasal yükümlülükleri bilir, gelişmeleri takip eder Ve bu ÇerÇ€vede m6leğini icra eder,

sın ı{o

P05

P06

P03
P19

P2o

P10
P15

trffi,H:Üruh:§İİJ',Üİ,'rİl'Jİ7" ;rrıa.ras paneı, *mpozyum, konferans gibi etkinıikıere katııarak kendini msleki olank geliştirmeve devam eder,

^,ti|ffiL wa}Ani d7İ'i vF va7lll anlahm tEeril€rini, e*ilive suçlü ileti§im b€cerile,ifıbiyoloji eğitimiyle ilgili kavramlarıdoğru ve

ffi;İffiffi;;;;;;*;Ü, ağ;renıık msıeğinı yapabiı*k yeterıi stizığ ve yazılı anlahm bceril€rini, etkili ve giiÇlü ileti§im

yeterine kullanabilir.

aynldlr
EsER

Eğıtim Fakültesi

',ı' '|"'
1-',

,;,,

iı
'rİ 

,;
li -1lı
\.,

i\ \.

sekreteri

Insn





Yarryll Çallşmalan

Ara slnav

K§ slEv

ödev

Dryam

uygulama

Proje

Yanyil sonu slnavl

ToPlam

sıYH Katkl

t40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
I 0/o60

q6ıoo

Etkintik

Ders sürsi

§nf D$ Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazdama

Aıa slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS K]edlsl

sıyı.l siirği
142
00
L43
00
15
00
00
00
110

aynıdır
SER

28

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

Fakültesi
sekreteri

Katk Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: Düşük 3:orta 4: Yükrek 5: Çokyüksk
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BALIKEsİR üıuivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

8iyoloji Öğretmenliği

Yanyll Kodu Adl

MBN1027 Kapsayg Eğatim

Örgün Öğretim

Bölümü/Prcg.aml Ön Koşul Derin ı(O]dlnatiiİii DeFi Veİen De6in Yaİdlmolarl

Biyoloji Öğretİnenliği

DeEin Amacl ;

Dcrcin İçriği :

ı.liih€ndlsllk Bıllm|er|
İt{ühendis|ik Tasnml
so.yal Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleİi
Alan Bilgi5i

P05

P06

P03

P19

P20

slra No

P13

P14
P12

n7
P11

P08

P09

Pü
P01

P02

P17

P18

Pı6

P10

P15

Açlklama

Bilişlm ve lletiş|m teknolojlsi lle llgili geli5meleri takip ederek, bunlardan deElerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Blyoloj| eğitlmi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda blr sürsi çözümleyip ve tagrlayabilir.

Biyoıoji (üretmenliğinin gerektirdiği temel bilga, beceri ve tutumlan çağdaş tsriler şülnda uygulamaya koyabalir.

Alanl ile i|gilibir konuda bilim*l araştrma yapma yeüsine İhip olup, bunu rapor halinde suübilir. Araşbrma $nudannl öğrğcilgi, meslektaŞlaİ Ve toplumla paylaŞabilir.

ku-|hnılmas gİrelen hazır materyalleri *çebilir ya da kendisl materyal gellştirip bunlafl derslerinde kullanabilir.

işbarliği halinde çahşD, grup çal§malannda a|dlğl görev ve sorumluluklan laykryla yerine getirebilir.

ayoıojı 4ıtimı aıanındaki temej gdişmeleri takip ederek, bunlan diğg t$retmen arkada$anyla paylaŞabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

rdrj ve topıumgı çrçevede eğit|m problemiğlnın özellik|e $ğlık, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsamİ bir eğitim verir,

Biyoloji eğatimiyle ilgili $runlara duyarll, ge|işme ve değişime açlk olaEk, bu sorunlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabi|ir,

yaratE, ele§tirel, yanstn gibl düşünme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşidi öğrenme durumıanna uygulaydbilif.

yaşam boyu iürenmeye llişkln olumlu bir futum geliştirip, öz{üzenleme becğilerire $hip olabilir.

Brobjifüin gnanabilir, sorguhnabi|ir ve de|illere dayandnlabalir o|duğunu kawayabilir,

Güve;ll sınf ve laborafuar ortamı oluşturabilir. Böylee gerçekleştirlltrek deney*l 9hşmalai iÇln gerekla güVenllk önlemlerini alabilir.

Alanryla ilgIli karşilaştğl pek çok problemi bilim$l yöntemlgi kullanarak çözebi|ir,

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ılgili ulu$l ve uluslaraBsl panel, smpozyum, konferans 9ibi etkinliklere kahlarak kendini mesıeki olarak geli§tjrmeye dğam eder,

yeterince kullanabilir.

ayn,dır

KaP*yld Eğitim

Öğrcnim türii DeEin Dill Dersin Düzeyi Dercin Staj Durumu DeEln Tüİü

Türkçe



BALIKEsiR ü ı.ıivr nsirrsi
Necatibey Eğıtim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

MBN1036 Karakter Ve Değer Eğitimi

Öğrenim Türü DeEln Dill De6in Düzeyi DeEın staj Durumu Dersin Türü

Desin İçcriği :

Türk eğiüm ve karakter ve

l{ühendlsllk 8lllmleri
Müh€ndislik Ta$nml
sosyal Blllmleİ

Fen 8ilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

slra ı{o Açlklama

P05

P06

P03

P19

P20

Pı3
P14

Pı2
n7
P11

P08

P09

P04

P01

m2
P17
Pı8
P16

P10

P15

Bllişim Ve il€tişlm teknolojisi lle |lglli ge|lşmeleri takip ederek, bUnıardan derslerinde etkin bir ş€kilde yararlanabilir.
Blyolojl eğltimi alanlnda belirlenm|, bir hedef doğrultusunda bir sürej çözümleylp ve ta$rlayabilir.
Biyoloji (üretnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, b€ceri ve futumlan çağdaş teoriler şlğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllma$ gereken hazr materyalleri *çebillr ya da kendisl materyal geliştirip bunlan derslerlnde kuılanabilir.

işbirliği halinde çil§lp, grup çal§malannda alddl göEv ve gumlu|uklan laytkryla yerıne getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer tEretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabılir.

Kürffil Ve toplumsl çerçevede eğiüm problemlğinin özellikle sğlllç güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mİ bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiy'e ilgıli $runhra duyarll, gelişme ve değişime agk olarak, bu mrunlara çözüm üretebilEek btrerilerini kullanabilir.

Yarabo, eleştİrel, yan$ho gibi düşünme bsgilerine $hip olup, bunlan çeşidi tiğrenre durumlaflna uygulayabilir.

Yasam boyu öğrenmeye lllşkin olumlu b|r tutum geli$irip, öz{üzenleme becer|lerine 9hip olabilir.

Biyolojinin $nanabilir, 9rgulanabilır ve deıillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenıi slnf ve laboratuar ortaml oluşturabllır. Böylffi gerçekle§tirilrck doeysel çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilglıi karşllaştığl pek çok problemi bilim*l yöntemleri kullanarak çözebilir-

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ih ilgili ulu9lve uludanE$ panel, *mpozyum, konferans 9ibi etkinliklere katılarak keMini m6lekiolarak geliŞtirmeye devam eder.

yeterine kullanabilir.



YanYıl Çahşm.lan

Ara gnav

K§ slnav

ödw

Dryam

uy9ulama

Proje

Yarryıl sonu s|navl

Toplam

s.yl§l Katkl

0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

l)ö10o

Etkinlik sayg sürcsi Toplam İş yükü saa6
De6sür6i o 0 o

9nüf Dş Ç. süresi o o 0

000
sunum/seminerHazlrlama o o 0

Araslnavlar 0 o 0

Uygulama o 0 0

Laboratuvar 0 o O

Proje 0 o 0

Yanyll sonu §navl o 0 0
İşYükü 

o
{(rs ıc€dd 
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çlktılaflna Katkllan

Katk Düeyi: 1; Çok diişük 2: 3: orta 4: Yüksk 5: Çok yük*k



BALIKESİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

MBNl028 Karşla§trmah Eğitim

Öğrcnim tüıü DeEin Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Türü
Örgün Öğretim Türkçe

seçmela

Dccin içĞriği :

,--'-'-'''' ,' ' 
'

Matematik ve Temel Bilimler : Eğitim Bilimleri : 100
Mühendislik Bilimleri :

MühĞndislik Ta$nml :

sosyal 8ilimler i

Fen Bllimleri :

sağhk Bilimleri :

Alan Bilgisi :

slİa ı{o Açlklıma
P05 Biıişim ve ileüşim teknoıorısi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir ş€kilde yararlanabilir.

P06 Biyoloji eğitımi alanmda belidenmiş b|r hed€f doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.
P03 Biyoloji iiğretmenljğinin gerekirdiği temel bilgi, b€ceri ve tutumlan çağdaş teoriler §ülnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmtr| gereken haar materyalleri sçeb|lir ya da kendlsi materyal geliştirip bunlafl derslerinde kullanabilir.

P13

P14

P12
P07

P11

P08

P09

P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

işbir|iği halinde çahşlp, grup çallşmalannda a|dül göB ve sorumluluklan laylkryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederelç bunlan dıJer oğretmen arkada§lanyla paylaşabilEek düzeyde yabano bir dili kullambilir.

Küreselve toplum$lç€rçevede 4itim problemlennin özellikle 9ğllk,güVslik Ve çevre konularma etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mh bir eğit|m verir.

8iyoloji eğiümiyle ilgili $runlara duyarlı, gelişme re değışire agk olanIç bu $runlara çdzüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir.

Yarağo, eleştirel, yaNğo gibi düşünre btrerilerine 9hip olup, bunlan çeşidi irğrenre durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz-düzenleme becerilerine $hlp olabilir.

Barclojinin gnanabilir, $rgulanabilir ve ddillere dayandmıabılir olduğunu kawayabilir.

GüVenll sınf ve laboratuar ortaml oluştuEbilir. Böyltre ggçekl€ştriltrek deneysl çal§malar için gerekli güvenlak önlemlerinl a|abilir.

Aıanlyla ilgili karşilaşrtığl pek çok problemi bilimsd yöntemleri kullanarak çözebilIr.

edffik bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğiümi ile ilgili ulu$l ve uluslararası panel, emporyum, konferans gibi etkinliklere kaİlarak kendini meslel{ olarak geliştirm€ye dryam eder.

yeterin@ kullanabilir.

D€Ean Kmİdinatörü

Eğitirn Fakültesi



Yanyll Çal§malaİl saylJ Natkl

Ara slnav 0 %40

K§a sınav 0 %0

ödev o o/Do

Devam 0 %o

Uygulama o o/o0

Proje o %0

Yanyll sonu slnau o %60

o/o10O

Etkinlik sayısl süİ6i Toplam iş Yükü saata

Derssürsi o 0 0

gnıf Dlfl Ç. süresi 0 0 0

ödevler 0 o 0

sunum/seminerHazlrlama 0 0 o

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama O 0 0

Laboratuvar 0 0 o

Proje 0 0 o

Yanyil sonu 9navl 0 0 0

Toplam İş Yükü o
AKTS K.edlsl o

Katk Düzeyi; 1: Çok düşük 2; Düşük 3: orta 4: Yükek 5:
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BALIKEsİR ünivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

GKN1019 Medya okuryaarİğl

Öğrcnim Tüıü DeEin Dili De6ln Düıeyi De§|n staj Durumu De6ln Tü.iı
Örgun Öğretim Türkçe seçmeli

86lümü/Prcgraml Ön Koşul D.Eln ı(m]dlnatöİll DeEı ve.en De6in Yardlmctlarl
Biyoloji Öğretmenl|ği

D€Ein Amacl :

Bu de§in amao, medyanln eleştirelbahş aç§lyla analiz edilm6i, anlaşlma$, yorumlanmafl ve üretilmsine yönelik bilgi Ve beerilerin kazandlnlmacdlr.
De]s|n İçerlğl:

ürünlerin, haberlerin na$l üretildiğini anlaylp benzer çahşmalar yapabilmek

ı4ühend|slik Bllimleİl
ılühendislik Ta9nml
sosyal Bilimleİ : 100

Fen Billmleİi
sağlık Bilimleri
Alan ai19isi

Hafta Konu ön Hazıılık Dökümanlar

6

7

8

9

t0
1ı
12

13

14

Medya okuryazad|o nedir?
Medya ve diğer bilgi kaynak *rvisleri ile eRileşime geçmk
Medya okuryazarllğl iiğretim ve iiğrenme, p€dagojik yak|aşlmlar ve aktiviteler

Habeder, medya ve bilgl etiğa

Haberlerin ve m§jlann üretilme aşama|an

Televizyon ve film msajlannln analizi

Medyanln Di|i

Reklamcdlk

sosyal ikna etme dili

Yeni medya teknolojileri

Etkileşimli çoklu ortam araçlan - dijital iletişim

ınternetjn avantajlan Ve zararlan

Altematif medya

Medya ve Kür*l Köy

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04

Açlkıama

Medrd okuryaErlğlnl, önemini ve hayattaki bağlantthnnl anlayabilmek

Medya okuryazarhğlnln fonkiyonlannl Ve pedagojik yaklaşmlannl anlayabilmek

Medyay eleştirel baklş a9sryla analiz edebilmek

Medyadaki ürünlerin, habederin na9l üretildiğini anlaylp benzer çahşma|ar yapab'lmek

slra ılo Agklama

P05

P06

P03

P19

P20

Pl3
P14
P12

Po7

PlL
P08

P09
P04

Po1

P02
P17

P18

P16

Elillşim ve lleüşim teknolojisl lle llgili gelişmeled bkIp ederek, bunlardan derslerlnde etkin bir Şekllde yaradanabılir.

Biy;ıoji eğitiml alanında belidenmlş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tasdayabilir.

ayobjı öğr*menlığlnin geĞktirdiği temel bilgi, beceri ve tufumları çağdaş teoriler §ığıMa uygulamöya koyabilir.

ıuiıan,lması g-ereı,en naar materyall€ri *çebilir ya da kendisi materyal geliştirip bUnlan deGlerinde kullanabillr.

İşblrliğl halinde çilışlp, grup çalşmalannda aldığl görev ve $rumlulukları layıkryla yerine getirebilir,

ayoloji 4itimi aıanındakl temeı gelişmeleri taı<lp eaerek, bunlan diğer iiğretmen arkadaşıanyla paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dili kuılanabiıir,

Kjr;l v; top|um$l çerçevede eğiğm problemiğinin özellikle 9ğİk, güvenlik ve çevre konularlna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mh bir eğitim verir,

Biyoloji eğltlmiyle llgili srunlara duyarİ, geli§me Ve değlşime agk olarak, bU $runlara çözüm üretebiltrek becerilerini kullanabilir.

vaiauo, eleştirel, yan§üo 9ibi düşünme bserllerine ghip oıup, büınlan çeşidl öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu irğrenmeye ilişkln olumlu bir tufum gellştirlp, öz-düzenleme becerilerine 9hip olabilir,

Biyolojinln gnanabilir, 5orgulanabilir ve delillere dayandlrdabillr olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnf ve labonfuar ortaml oluşturabilir. Böylffi gerçekleştiril6ek dseysl çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanryla ügili karşıaş!ğl pek @k problemi bilimsel yöntemıeri kullanarak çözebilir,

edrei bunlan yenileyebilar ve geliştirebilir.

Bıyoloji, b|yoloji eğlğml ile |lgill Ulu$l ve uluslararası panel, smpozyum, kohferans qibi etkinliklere katllarak kendini meslekj_olarak_gel,i,],]j§lİl11,1rdİ;

eiyonjl'tüietmenıığinin gerektirdiği iiğretmslik mğleğini yapabilrek yeterli sözlü ve yazh anlatlm becerilerini, etkili,re€_üÇlü iletiŞim ryrvnl blyobri

Yeterinekullanabilir' 
/'jt,ı:;.,Hr

P10
P15

ilgili kavramlan doğru Ve



Yanyll Çallşmalan sayH Katkl

Ara sınav L Vo4O

K§a slnav 0 o/oo

ödev 0 o/oo

Devam o yoo

Uygulama o o/oo

Proje 0 0,60

Yanyıl sonu Sınau 1 0/o6o

Toplam o/o1OO

Etkinlik saylst sürĞsi Toplam İş Yükü saati
Ders süresi 14 2 28

s|nf Dşl Ç.suGi o 0 0

ödevler y 3 42

sunum/seminerHazlrlama o 0 o

Araslnavlar 1 5 5

Uygulama o 0 0

Laboratuvar 0 o 0

Proje O O 0

Yanyil sonu slnavl 1 l0 10
Toplam İşYükü a5
AKTS K.edis| 3

Katk Düzeyi: 1: Çok dü5ük 2; Düşük 3; ortr 4: Yükrek 5:
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BALIKESİR üıııivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Oğretmenliği

Yanyll xodu (redi
Mslek Bihisiseçmeli 1

Öğrcnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi De.sin staj Durumu DaEin Tüİü
orgun ogretim Torkçe Fakülte Yok seçmeli

De6in Amacl :

Desin İçcriği :

işbirliğinin sğlanma9.

ı.lühendi§lik Bilimleıi
ı.{ühendi§lik Ta9rıml
Sosyal Bilimleı

Fen Bilim|eİi
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

slra No Açlklama

P05

P06

P03

P19

P2o

P13

P14
P12
P07

Pl1
P08

P09

P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

Bilişim ve ileti$m teknolojisl ale ilgili gelişmeleri taklp ederek, bunlardan derslğinde etkin bir §ekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğltlmi alanlnda bellrjenmiş tir hedef doğrultusunda blr sürtrl çözümleyip ve ta*rlayabilir.

Biyoloji öğreğnenliğinin gereKirdiği temel bilga, beceri ve hİıJmlan çağdaş tmril€r şülnda uygulamaya koyabilir.

kullanllma§ qereken hazlr materyallgi *çebllir ya da ksdlsi mate.yal geliştinp bunlan derslerinde kullanabilir.

işbidiği halinde çahşlp, grup çallşmalarında aldül görev ve mmluluklan layklyla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diijer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilEek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir.

Küresel ve toplumsal çerçevede eğ|üm problemlerinln özellikle $ğllk, güVenlik Ve çevre konuhrna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mh bir eğitim verir.

8iyoloji 4itimiyle ilgili $runlara duyar|l, gelişme ve değişire agk olaElç bu $runlara çrizüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir.

YaratE, eleştirel, yanstn gitİ düşünme btrğilerire 9hip olup, bunlan çeşidi ijğrenre durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkln olumlu b|r tutum geliştirip, öz{üzenleme beceril€rine ghlp olabilir.

Biyolojinin gnanabilir, $.gulanabİlir ve delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenl| cnlf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylffi g€rçekleştirilffek deney*l çnhşmalar için gerekli güven|ik önlemlerlni alabilir.

Alanlyla ilglli karşilaştığl pek çok probleml bilimsel yöntemleri kullanafak çözebillr.

ederek bun|an yenileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyolojİ eğiimi ile ilgala ulugl ve uluslanra$ pare|, smpozyum, konftrans gibi etkinliklere katlarak kerüini msleki olarak geliŞürmeYe devam eder.

yeterinĞ ku|lanabiİr.

Bölümü/Prcgramı Ön Koşul D€Eln xmİdinatöİü De6| veren DĞEln YardImclla.|

Prc9İamın



Y.nyll Çallşmalan

Ara slnav

K§a slnav

ödev

Dryam

Uygulama

Proje

Yarlyil sonu slnavl

Toplam

sayBı l(ad(

0%0
0%0
0 060

0%0
0%0
0 060

0%0
960

Etİinlik s.y|s| sürerı Topıam İş Yükü saa6

Dsssür6i 0 o o

slnf Dş Ç. sürsi o o 0

ödevler o 0 0

sunum/seminerHaldama 0 0 o

AraSınav|ar 0 O O

Uygulama 0 O 0

Laborafuvar o o 0

Proje 0 0 O

Yanyı sonu slnau 0 0 0

Toplam İşYükü o
AKTS Kİedlsl o

aynldlr

Eğitim Fakültesi

De§İn Öğrenmğ Çlkİla.İnln Pıog.amln Ö'ğrenme Çıktılarlna Katkrarl

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Çok yüksk



BALIKEsiR üıııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

MBN1029 Mikro Öğretim

Öğrunim Türü De6in Dili DeEin DüzGyi D€6in staj DurumU De§in Türü

Örgon Öğretim Türkç€ seçmeli

Bölümli/Prcgramı Ön Koşul D€6ln xmİdinaüiİü De§i vercn DeE|n Yaldlmcılarl
Biyoloji Öğretmenliği

DeEin Amacl :

De6in iç.riği :

sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katk§l; tafihi *rlere ship gkma; oünyada ve Türkiye'de çağdaş müzsilik.

Mılh€ndlsllk Blllmleİl
Mühendislik Ta$nml
sosyal Blllmler

Fen B|llmleİl
sağlık Bilimleri
A|an Bilgisi

slİı ı{o

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P12
n7
P11

P08

P09

Po4

P01

P02

P|7
P18

P16

P10

P15

Açlkl.ma
Bilaşim Ve iletlşim teknolojisi lle llgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde eRin bir şekilde yararlanabilir.

Biyoıoji eğitiml alanlnda belirlenmiş bk hedef doğru|tusunda bir süred çözümleyip ve ta*rlayabilir.

8iyoloji öğretmenliğinin gerektirdiği temel bilga, bğceri ve tıİumlan çağdaş teoriler §Ülnda uygulamaya koyabilir.

ı.jıanıı.ası gİreko hazr materyalb;i reçebilir ya da kend|s| materya| geliştlrip bunlan derclerinde kullanabilir.

İşbirliği halinde çil§lp, grup çal§maıarlnda aldlğl 9öH Ve $rumluluklan laykyla yerine geürebilir,

gıyoıo]ı eğltimı aıanındaki temel gelişmeıeri takip edereIç bunıan diğer oğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

xtireseı v-e topıumgı çerçevede eğltim problffilerinin özellikle sağİk, gğVenlik ve çevre konulanna etkllerlnin 9öz önünde tutuhmk kapgmll blr eğitim verir,

Biyoloji eğiti;iy'e iıgilismnlara duyar|1 gelişme ve değişime agk ola6k, bu grunlara gizüm üretebiltrek brerılerini kullanabilir,

varatıo, eleştirel, yan§bo gibi düşünme bcerllerine $hip olup, bunlan çeşidİ oğrenme durumlarlna uygulayabillr,

Yaşam boyu isrenmeye ll|şkin olumlu Hr tutum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir,

Biyolojinin s.nanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli 
'mf 

ve laboratuar ortamı oluştunbilir. Ek y|rc gerçekleştirihcek deneysl çalşmalar iÇin 9erekli güvslik önlemlerini alabilir,

Alanryla llgill kar9daştğ| pek çok problemi bi||msl yöntemleri kullanarak çözebilIr,

edtrek bunlan yenileyebilir ve geliştirebiıar.

Biyoloji, biyoloıi eğitimi ale ilgili uluglve uluslarara$ pane|, smporyUm, konferans gibi etkanliklere kahlarak kendini mgleki olaEk geliŞtirmeye dwam eder,

yeterince kullanabilir.

i:
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ıi
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L
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',ü:: §oltım Faküıtesi
ililğü*$.?i§,,

..?llllt" Sekreterİ

De§ Yapls|



Yanyll çahşmalan sayH xatkt

Ara slnav 0 %40

K§a Sınav o 060

ödev o o/oo

Devam o %o

Uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yarıyıl Sonu Sınavı o %60

Toplam 
%,lOO

Etkanlik

Ders 5ür6i

§nıf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/semaner Hazdama

Ara slnavlar

[Jygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu snavl

Top|am İş Yükü

Aı(Ts Kİedlsl

say§ sü]6i
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam İş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

_.\
,)

;.l
i{

:t
?1

aynldlr

jm Fakültesi

2: Düşük 3; orta 4: Yükek 5: Çok yükek



BALIKESİR üı,ıivensirrsi
Necatibey Eğ[im Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

MBN1031 okul D|5ı oğrenme ortamlarl

Öğrcnim Tüİü Decin Dili Dersin Düzeyi D€Ein staj Durumu D€6in Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe Fakülte seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul o€rln ı(Oİdinatörü DeEi Veren Da6in Yardlmclla.l

Biyoloji Öğretmenliği

DeEin Amaca i

Desin İçeriği:

doğal ortamlar vb.); okul dlş öğrenme alan ve ortamlannln geliştirilmesi; okul dlfl dğrenme etkinliklerinin planlanmasl, uygulanmasl Ve değerlendirilmesi.

Mühend|sllk B|llmleİl
ılüh€ndislik Ta$nml
sosyal alllmlar

Fen Bllimleri
sağllk Bilimle.i
Alan Bil9isi

slra No Açlklama

P05

P06

P03

P19

P2o

P13

P14
P12
P07

P11

P08

P09

n4
P01

P02

Pt7
P18

P16

P10

P15

Bilişlm ve ll€üşlm t€knoıojisl lle ilgili gellşmeleri takip edrek, bunlardan derslerlnde etkin blr şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğ|t|ml alanlnda belirlenmlş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.

Biyoloji iüretmenliğinin gereKirdiği temel bilgı, becsi ve tutrımlan çağdaş teoriler §ülnda uyguhmaya koyabilir.

kjlanılres glreken haar materyalleri seçebilir ya da kendis| mateİyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbirliği halinde çahşlp, grup çalışmalannda aldlğl görev ve sorumluluklan laylklyla yerine getirebilir.

aiyob]ı eğitimı alanındaki tem€l gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer öğretrnen arkadaşlarryla paylaşabilcek düzeyde yabano bir dili kullambilir.

rdrJı ve topıumsaı çerçevede eğitim problemlerinln özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konuhnna etkilerinin 9öz önünde tutularak kaP9mh bir diüm Verlr,

Biyoloji 4itimiyle ilgili $runlara duyadl, gelişme ve değişime açlk olaralç bu $runlara çözüm üretebilffek btrerilerini kullanabilir.

ToplUmJ gelişmeleri yakında izle}€rek; ioplumgl ormluluk bilimine ghip olur. Bu bilinçle ya§adğl $syal çğre için flekj etkinlikler ve projeleri planlaylp uygulayabilir,

Yarabg. ele§tjrel, yan§bo gibl düşünme bserilerlne ghip olup, bunlan çeşldi iiğrenme durumlarna uygulayabilir.

yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bk tutum gelişt|rip, öz_düzenlffie becerilerine $hip olabllir.

eğfmoeııiyoıoji eğıtımınde ölçme ve değerıodıhe ııe ligıli temel kamm, yöntem Ve teknikleri bilerek, ders/konuya uygun ölçme araçsereçlerini hazrlay|p uyqulayabilir,

Biyolojinin gnanabilir, sorgulanabilir Ve delillere dayandlnlabilir oıduğunu kaVrayabilir,

Güvenli gnıf ve laborafuar ortaml oluşturatilir. Böylee gerçekleştiriltrek dtreysl 9hşmaıar lÇin gerekli güvenıik önlemhrinl alabilir,

Alanlyla llgili karşlaştül pek çok probleml bllİmsl yöntemleri kullanarak çözeblllr,

edgek bunlan yeni|eyebilir ve geliştirebilir.

8iyoloji, biyoloji eğitimi ile i|gili ulu$l Ve uluslarara$ panel, sempozyum, k6feran5 9ibi etkinlıklere katılarak kendini mesleki olarak geliŞtirmeye dsam eder,

yeterince kullanabilir.

aynıdr
R

okul

Yanyll Adl

Çlktılaİİ



Y.rıy|| Çal§m.lan sayısl xatkl

Ara slnav 0 %40

l(e slnav 0 060

ödev o %o

Dryam 0 %0

Uygulama 0 0,60

Proje 0 %0

sonu slnau 0 %60

o/o1OO

Etkinlik saylsl süresi Topıam İş Yükü saati

De6sür6i 0 0 0

gnf Dfl Ç. süEi 0 0 0

Ödevler o 0 o

sunum/seminerHaıdama 0 0 0

Ara9naüar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o
AxTs Kİedısi o

, ijİ ,;ii ,i ; ,ıııio"
., l.'.:ı,i.. lFqet*v rı'.., . 

.,_ 11;,_:1*f 

". 

F,l"kUlte
. ! ı ı: ill,' .a ,-,a(r'r. "' .rış.\ "l,.''. '.,lJ ğtii' --:-.

Katk Düzeyi; 1: 2:Düşük 3: orta 4:Yük*k 5; Qkyüksk



BALIKEsİR üııivrnsirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

8LN2ı.05 organik Kimya

ÖğEnim İürü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgğn Öğretim Türkçe Fakülte

Bölümü/Progıamı Ön Xoşul De§ln ı(Ordlnatöİü De§i vercn oeEın yardlmglan

Biyoloji Öğretmenliği

DeEin İçedğl:
Yapl ve özellikler, smdandlma ve isimlendlrc, sttrmizmğ|er, reaksiyonlann aynml, elektrofilik reaksiyonlar, alkenhr, alkollğ, eterler, epokitler

Yüz yüze

Vize (o/o40) ve Final (0,660)

ı,lühendlslik Bilimlerl
İ.lühendi§lik Ta9flmı
sosyal Bilimler

Fen 8ilimleri
sağllk Bilimlefi
Alan 8ilgisi

|70
:30

Hafta Konu

ı organik kimyaya giriş

2 Alkanlar
3 Alkanlar
4 sikl@lkan|ar
5 Alkoller
6 Alkoller
7 Alken yapEl
8 Alks rğksiyonlan
9 Alkin yapsl
10 Alkin Halidler

1ı Rrksiyonıar
|2 Arenler Ve Aromatikllk
13 sterskimya
14 stefeokimya

Hazlr|lk DökümanIar

sln İ{o Açlklana

Öoı Bu deGin sonunda tiğremiler organik kimyanln terellerinı kavrayaEk organik tepkirelere daha proİ6ymel bar bak§ elde edtreklerdir,

slra No

P05
P06

P03

P19

P20

P13

Pı4
P12
P07

Pl1
P08

P09

P04
P01

P02

P17

P18
Pl6

P10

P15

Açlklamı
Bilişlm ve iletiş|m teknolojisi ile l|gili güelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir Şekilde yaraİlanabilir.

Biy;ıoji eğiumi alanında belirlenmiş bir h€def doğrultusnda bir sürsi çözümıeyip ve tasrlayabılir.

sıyoıoji i,ğretmenıiğlnin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlafl çağdaş teoriler ışlğnda uyguıamaya koyabilir.

Alanl ile ilgili bir konuda bilimsl aEştma yapma yetisine ship olup, bunu rapor halinde sunabilir. AGştrma sonudarlnl öğrencileri, meslektaşlan ve toplumla paylaşat'llr,

İİİun,ı."., g;;"İ"n nazır materyalleri *çebilir ya d; kendi;i materyal geliştirip bunlan dğslerinde kullanabi|ir.

İ$irliği halinde çahşıp, grup çalışmalannda alddl 9öm ve smluluklan hytkry|a ygine getirebilir,

F1i}.ıoji 
"ğitj.ı 

ul"nİndaki temd gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer aiğretmen arkadaşlanyla paylaşabiltrek düzeyde Yabang bir dili kullanabilir,

xJrJı vi topıum*ı çrçğede eğitim prob|emierinin özellikle gğllk, güvenlik ve çare konulanna etkilğinin 9öz önünde tutulaGk kap$mh bir eğium verir,

Biyolo;l eğitimire ilgilİsorunlara duyarlı, gelişme ve değlşime açık olarak, bu srunlara çözüm üretebiltrek btrerileiinl kullanabllir,

ya;atg, ele5tlrel, yangtn glbi düşünme bgerllerine *hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşamboyuiiğrilmeyeilişkinolumlubirfufumgeli*irip,öz{üzmlemebssilerire$hipolabilir.

Öğrenme, itreüm ve biyoloji pmgraml ll; ilgill temel kavEmlan aqklayabillr. Öğrmmeöğreüm kuramlannln biyoloji dğrenmetÜretme sürederi üzefine etkjsinl tarbŞabillr,

Bayolojİnin gnanabilir, sgulambllir ve delillere dayandrlhbillr olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snıf ve laborafuar oİtamı oluşfuEbilar. Böyl€ce gerçekle5tirilgek deney*l çal§malar için gerekli güvenlik önlemlerini alabi|ir,

Alanlyıa ilgili karşllaşüğ| pek @k problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenlleyebilir ve geliştlrebilir.

Biyololi, biyoloji eğitimi ile ilgili uıu$l ve uluslaİarası panel, semporyum, konferans gibi etkinliklere kablarak kendini msleki olarak geliŞtirmeye devam eder,

r
'.{.
ı!l aynldır

i..

],i ,.,

' :,i

yeterince kullanabilir.

EsER
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Eğitim Fakültesi
sekreteri



Yadyl| Çal§malan

Ara slnav

KH slnav

ödev

Deam

uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

sayıJ Kaü(

l oh4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

Etkinlik sayls| sü]esi Toplam iş Yükü Saati

Ders süresi 14 2 28

slnf Dlfl Ç. sürsi 14 2 28

Ödevler 14 2 28

sunum/semınerHaıdama 0 0 0

Ara slnavlar 1, 4 4

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu 9navl 1 4 4

Toplam işYükü 92

AKTS Kİedısi 3

Fakültesi

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çokyükek



BALI KEsiR ü ı,ıivr nsirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

l(odu

MBN1032 Öğrenme Güçlüğü

Öğrcnim Tü.ü De6in Dili Dersin Düzeyi Dersin staj Durumu DeEin Tü.ü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgram| Ön Koşul De§in ı(oordinatörü De6l vercn De6in Yaİdlmcllarl

8iyoloji Öğretmenliği

Desln İçcıiği ;

matffitik bğgilgini d6tekleme; akademik olmayan btrerileri desteklere.

İtlühendl3llk B|llmleİl
ılühendaslik Ta$nml
sosyal Billmle.

Fen 8lllm|erl
sağhk Bilimle.i
Alan Bilgisi

sl]a ilo Agklama
P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12
P07

Pl1
Po8

P09

Po4

P01

P,o2

P17

P18

P16

P10

P15

Bll|şlm ve iletl$m teknolojisl ale ilgili gellşmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojıeğitiml alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda blr sürtrl çözümleyip ve tagrlayabilar.

Biyoloji aüretsnenllğinin gerekirdiği temel bilgi, becgi Ve tufumlan çağdaş teoriler §ğlnda Uygulamaya koyabilir.

kullan|lmag gereken hazlr materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal ge|iştlrlp bunlan derslerinde kullanabilir.

İştidiği halinde çnllşlp, grup çnhşmalannda aldlğl göB ve mmluluklan layıkyla ysine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğg tiğretmen arkadaşlarryla paylaşabilecek dü.eyde yabano bir dili kullanabilir.

Kürffil ve top|umgl çerçevede eğitim problemlğinin özellik]e 9ğhlç güvenlik ve çevre konuhnna etkilerintn 9öz önünde tutulaEk kap$mh bar eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle algili $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olarak, bu srunlara çözüm üretebıl4ek bffirilerini kullanabilir.

Toplum$l oelişmeleri yakMa izleyerek, toplumgl $rm|uluk bilirin€ $hip olur. BU bilinçle yaşadlğl gsyal çevre için rleki etkinlikler ve prjeleri planlayp uygulayabilir.

Yaraho, eleşürel, yansıbo gibl düşünme b«erilerine 9hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlarına uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkİn olumlu tİr futum geli$irip, öz{üzenleme becğilerine $hip olabilir.

Biyolojinin §nanabiliı sorgulambilir v€ delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenll snıf ve laboEfuar orbml oluştunbilir. Birylrc gerçekl€ştjrilecek deney*l çihşmalar için gereui güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilgi|l karşllaştğl pek çok problemi billmsl yöntemled kullanarak çözebilir.

ederek bunlafl yenileyebalir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l Ve uluslanE$ panel, *mpozyum, koferans gibi etkinliklere katılarak kendini mgleki olarak geliştirmeye devam eder.

yeterince kullanabilir.

'}:

nln aynldır

Eğitim Fakültesi

Kredi

ESER

sekreteri



Ya.lyll Çallşmalan saysl xatkl

Ara slnav 0 o/o4o

K§a slnav 0 o^0

Ödev o ono

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 o/o0

Proje o o/oo

Yarıyll sonu slnavl 0 9o60

Toplam o/o10o

Etkinlak saylsl sür6i Toplam iş Yükü saati

Derssüresi 0 0 0

s|nlf Dlfl Ç. sürsi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazlrlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu snavl 0 0 0

Toplam işYükü o
AKİS Kıedlsi o

ESER
Eğitim Fakültesi

sekreteri

Düzeyi; 1: Çok dü5ük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yük$k



BALIKESİR üıivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl T+u

MBN 1006 Öğretim i|ke ve Yöntemleri

Öğrcnlm Türü DeEln Dili Dersln Düzeyi De6in staj Durumu DeEln Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe

8ölılmaı/P]ogİaml Ön Koşul Dersin (ooİdinatiirii De§l ve.en DeEln Yardlmcllarl

8iyo|oji Öğretmen|iği

De6ın Amad :

Öğreüm ilke ve yöntemleri dffii ih algili temel kavramıan açlklayabilme.
oesin İçeıiği:
Öğretim ilke Ve yöntffileri, prognm geliştirme, program geliştirme modelıeri, Öğretim yöntem Ve teknikleri, Ö3renme modelleri

ve yöntemleri sanatl", Ankara: Pegem Akademi
Yayınohk.
Yaiz yüze

@kbn s€gİı€|i Est

ilüh€ndislik Bilimle.i
ı,ialhendisllk Tasanml
sosyat Billmler

Fen Bllimleri
sağhk BilImIeri
Alan Bi|gIsi

Hafta

1

2

3

4
5

6

Konu ön Hazlrllk

Teme| kavnmlar
hogramlann aşamah snfamag
ProgEm gdiştrme modelle.i Program gellştimenin planlanmas

Öğretim phnlan, plan yapmanln gereklilaği v€ önemi

Pro96m tasanE hazlrlama
Öğretim yontm ve teknikleri_temel kavramlar (stEteji_yöntem_teknik) Öğretim süatejileri (sunuş

Yolu-Buluş Yolu-Araşüma lncdem)
Öğretim yöntmle.i (anlabm, tarüşma, örnek olay vb.)

Ara slnav

Herlendim
Öğretim tekniueri (soru Bap, benzetin, beyin fır0nas vb)

Öğreüm teknlkleri ($ru cryap, benzetin, bey|n fırtnasl vb)

öğrenme modellerl (tam öğrenre, pfognmh öğrenme vb)

Dökiimanlar

7

8
9
10

11

|2
ı3
14

İn ilo
ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07

Açlklama

Öğretim ilke ve yöntemleri dersi ile ilgili temel kavramlan açlklayabilme,

Eğitimde plan yapmanln öneminin Ve gerekliliğİnin farklnda olabilme,

Aıanlyla ilglli blr konuda ders planl hazdayabilme

Öğretim stratejilerinin özelliklerinl açlklayabilme.

Öğretim yöntem ve teknaklerini aç|klayabilme.

Öğretimde yöntem ve tekniklerini alanlyla ilgilı bir konu anlatımlnda kullanabilme,

oğrenme modeller|ni ve temel özelliklerınl açıklayabllme,

slİa llo Açlklama

Bilişim ve iletiş|m teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip edefek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

giyoıojı eğitim] abnında betirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir,

aİvJojİ oğ,etmenllğlnin gereldrdiği temel bilgi, beceri ve hıtıJmlan çnğdaş tsriler §üında uygulamaya koyabilir,

ıŞİr'"',-l,*İ's'.-;;İ"-t 
"İİİ 

mtervİııeı seçoıı, ya dj kendisi'materyal ge|iştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbırliği halin-de plışıı grup çihşmalannda aldığı görev ve orumluluklan ıaykryla yerine getirebiıir,

Blyololl eğitim| alanndakl temel gelişmeleri takii jerek, bunlan dağer iiğıetmen arkada§lanyla paylaşabilecek düzeyde yabanğ biı di|i kullanabllir,

Kür*l v€ toplumsl çerçwede eğitim problemieınin ozeııikıe sağlılç güvmlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kap$mh bir eğitim verir,

giyo|orl eğumıyıe ilgıircrunlara auyarlı gellşme ve d€ğişire agk olaralç bu srunlara çi,züm üretebiltrek bserilerlni kullanabillr,

yaiatıo, eleştirel, yansıbq 9ibi düşünme becerilerine ship olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

vuş". ioy, tiğr"nr"ye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz-düzenleme becerilerine 9hip olabilir,

Biyolojinin gnanabilir, $rgulanabilir ve detillere dayaMnlabilir olduğunu kavrayabilir,

GüVenli gnıf ve laboratuar ortaml olusüJnbllir. fİry'hce gerçeklertjriltrek deney*l çaİsmalar için gerekli gÜVenllk önlemlerinl a|abillr,

P05

P06

P03

P19
P20

P13
P14

P12

w
Pl1
P08

P09

Po4

P01

P02
?11
P18
P16

P10

P15

",,"'-""'*
1{, ı,;^'r}i;,;ıl,g1i'rı^';,} ;;; .,,i ;l 

6i,iiJe 
_E 

Sj 
? 

"ı. 
J ı,".i

, . .; ;:, lll"ffiİJıĞ"s"ı,.,"te,,

aiyoıojitiği"vn"nıığinin geEkğrdiğl iığretmenlik msleğlni yapabilrek yeterli sözlü ve yaz|h anlaİm

yeter|ne kullanabilır.

(.,-_ '/r,] 1h(""-'.t!, ..)
' -'-''j _",



Yarıyll Çahşmalan saylsl xatk|

Ara slnav 0 Vo4o

Kısa slnav o o/oD

Ödev o o/oo

Devam o yoo

uygulama 0 o/o0

Prore 0 o/o0

Yanyll sonu 9navl o 0/o60

Toplam o/o1O0

Etkinlik saylsl sür6i Toplam İş Yükü saati

Ders sürsi 14 3 42

9nlf Dıfl Ç. süresi 14 3 42

Ödevler 14 3 42

sunum/seminer Hazlrlama 14 1 14

Araslnavlar I 2 ?

lJygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu 9navl l 2 2

Toplam işYükü :ı44
AKTS Kredisa 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükgk

Faküttesi
sekreteri



BALIKEsiR üı,ıivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adl

MBN1033 Öğretimi Bireyselleştirme Ve [Jyarlama

Öğrcnim Tüıü DeFin Dili Dersin DüzĞyi Dercin Staj Durumu DeEin Türii

Örgün Öğreüm Türk9e Fakülte seçmela

Bölümü/prcgraml Ön Koşul D.6ln x@rdlnatö.ğ De6l vercn D€rln Yaİdlmcllarl

Biyoloji Öğretmenliği

ffi
Desin İçcıiği :

gnfiannda bireyselleştirme ve uyarlama örneueri.

ilühendIslik B|llmlerl
ı.iühendislik Tagnml
sosyal Bilimler

Fen Biliml€ri
sağhk Balimleİi
Aıan Bilgisi

slİa ı{o

P05

P05
Po3

P19

P2o

P13

P14

P12
Po1

P11
P08

P09
P04

P01

P02

PL7
P18

P16

Açlklama

Bllişlm ve lleti$m teknolojisl ile ilgili gdişmeleri takip ederek, bunlardan ders|erinde etkin bir Şekilde yararlanabillr.

Biyolo;ı eğıtiml alanında bellrlenmiş bk hedef doğrultusunda blr sürtri ç6zümleyip ve ta$rlayabilir.

aıvoıoji oğramenıiğinin gerektirdiği temel bilgi, bEeri ve tutumlan çağdaş teori|er §ğlnda uygulamaya koyabilir,

ir]iu-n,ı*.id*&in tuzır materyalleri *çebilir ya d; kendiai materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir,

işbirliği halinde çalışıp, grup çahşmalannda aldlğl 9öp ve $rumluluklan laykyla yerire getirebilir,

aiyoıo]ı eğıti.l a'İunİndaki temel gelaşmeleri taıı-p İereı, bunlan diğg oğretmen arkadaşlanyh paylaşabilsek düzeyde Yabano bir dili kullanabillr,

Koresel ve toplum$l çerçoede eğitim |roblemlerinin özelllkle gğlık, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutulaEk kap$mll bır eğitim verjr,

aıyoıo;l 4ıtlmiyıe ıgiıimrunlara duyarl1 gelişme ve değişime a.k ola'k, bu ,runlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir,

vaiato, elştrel, yanflbo glbi düşünme btrerilerine 9hip olup, bunlan çeşiüi aiğrenme durumlanna uygulayabilir.

v"$m loy, og,enr"ye ilı;kİn olumlu bk tutum gdiştirip, öz{üzenleme becerilerlne $hip olabilir,

si-yolojinin gnanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandrllabilir olduğunu kavrayabi|ir,

Güvenli sınf ve laboratuar ortamı oluşturabılir. Böyls gerçekleştiriltrek deneysel çnhşmalar iÇin gerekli güvenlik önlemlerini alabiliI,

Alanlyla ||gili karşilaştğl pek çok problemi bilimsel yöntemlsi kullanarak çöZebilir,

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştırebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgill ulu*ıve ulus|ararcsı panel, *mpozyum, kmferans 9ibietkinliklere katılarak kendini msleki olarak g€li§ürmeye d*am eder,

yeterince kullanabi!ir.

P10

P15

t-\-
ö
*



Y.nyll Çal§malan

AIa slnav

KE §nav

ödev

Dwam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

ToPlam

sayısl x.tİı
0 %4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%@

Etkİnlik sayEl sür6i Top|am iş Yükü §aati

Derssüresi 0 0 0

sınf Dfl Ç. sürsi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaırlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

ProJe 0 0 0

Yanyd sonu slnavl 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS xİedlsl 0

ln aynldlr

Katkl Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: 3: orta 4: Yüksek 5: Çok yük*k

Fakültesi

, ;;
--,, ,/



BALIKEsi R ü ı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

Parazitoloji

Öğrcnim Türü DeEin Dili DeEin DaıEyi DeEin staj Dğrumu De6in Türü

Örgün Öğretim Turkç€ Fakülte s€çmeli

Böıümal/Progreml Ön Xoşul oe6ln roordinatiirü De6ı Veaen DeFin Ya]dlmct|arl

Biyoloji Öğretrn€nliği Prof.Dr. Gülendam TÜMEN Dr. oğr. Uyesi Taner ÖzcAN

De]sln Amacı :

mücadele, korunma ve tedavi yöntemıeri konulannda bilgilendirmektir.
De§ın İçeİlği :

çoğalmalannl ve bulaşma ydlannl bilar. +Paraziter z@nozlan oğrenir. 5+araziter hastatklarda teşhis, tedavi ve genel korunma yöntemlerini dğrenir.

1_ ToPARI,AK, M., VURUŞANER, c. Veteriner Parazitolojiye Giriş, AktifYaylnclllk, Istanbul, 2006. 2. GuRALP, N. Genel Parazitoloji, Ankara Univ.Baslmevi, Ankara, 197(

3. SAYGI, G. Genel Panzitoloji (2.Bask), E$af ofst Matbaac|l|k, sivas, 1999. 4. souLSBY,E.J.L, Helminths, Artropods and Protozoa of domesti@ted animals, 8ailiera

Tnda|l London, 1986.
1. ToPARLAK M., VuRUŞANER, c. Veteriner Parazitolojiye Giriş, Aktjf Yaymcillk, lstanbul, 2006.
2. GÜRALP, N. Genel Parazitoloji, Ankara Üniv.Baslmevl, Ankara, t970.
3, SAYGI, G. Genel Panzitoloji (2.8a5kD, E$af of*t Matbaaclİk, savas, 1999.

4. soULs8Y,E.J.L. Helminths, Artİopods and Protozoa of domesticated animals, 8ailiera Tindall London, 1986.

Çoktan segTEli - Yazlll slnav

Hühendl5lIk al||mIeri
ı,lüh€ndlslIk Tasnml
sosyal Blllmler

Hafta

1

2

3

4

5

6
7
8

9

(onu on Haııİllk

kaynak kltapların tanltml, paraıitolojinin konusu, tanlml, Türkiye,de paraziter hastallklar $runu ve

Parazitolojinin geçmişi

Parazitlerin ve parditer hastrİklann isimlendirilmsi, paraziüsmu$n çeşideri (commen$lızm,

Mufualizm, symbiorc, Phorsis)
Konağln tanlml, çeşitleri Ve parazit-konak ilişkileri

Parazitizmin kajkeni, paraitlefin gelişme şekilleri, protoz@n, helmint ve arbopodla,da üreme ve

çoğalma
parazitlerin konak üzerine etkiıeri

Paraziter hastallklaE karş oIganizmanln gösterdlği rğksiymlar

Paraziter hastaİklarda bağl$kl|k, preimmünite, anaflaki ve allerji

Ara9nav ve $rularln değerlendirilm6i

Paraziter hastal|klarda görülen smptomlar, yayıl§ Ve fulaşm yollan, prognoz ve tedavi şekilleri ile

koıunma ve kmğd metotları
paraziter z@nozlar
Parazitlerin yayilşna eüi eden çevrEl fakttrlef

Paraziter hastalıklarda teşhis metodlnn (cnİ hayvanda, ölü hayvanda)

D§k alma teknikle.i ve dışkl muayene yöntemlerinin anlatlmas

Deri, kan, idrar ve balgam muayene yöntemlerinin anlablmasl

Açlklama

Temel parazitolojik terimler, parazitler ve parazitef hastaıklann isimlendirilmesi

Konak-Pareit ilişkileri

Artropod, Helmint ve Prctozmnlann gelişme şekilleri, bulaşma|afl Ve çoğalma yollan

paraziter zmnotik hastallklar

Paraziter hastal|klarda teşhis, tedavi ve korunma yöntemle.i

10

t1
12

13

14

hıdiı

Faküttesi

slra ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Fen Bilimled
sağhk BilImleri
Alan Bilgisl

sl.a ılo
P05

Po6

P03

P19
P20

P13

P14

?|2
P07
Pl1
P08
p09

P04

P01
P02

P11

P18
P16

P10
P15

Açıklama

Bllişim Ve iletişim teknolojisl ile ilglll gelişmeleri taklp ederek, bunlardan dersleriMe ed{n bir Ş€kilde yararlanabilir.

Biyoıoli 4ltiri 
"l"n,nda 

bellrlenmiş bir h€def doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve tagdayatilir.

ayoıo]ı tıiramenıığlnin ger€ktirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdnş teoriler ışüında uygulamaya koyabilir.

ı.uİıa-nıımsı ğeten nazır materyalleıi *çebilir ya d; kendlai materyal geliştirip bunlafl dersleiinde kullanabilir.

lşbir|lği halinde çahşlp, grup çal§malannda aldığl göreV ve $rumluluklan layklyla yerine getirebiıir,

siyoıo]l d,ti.ı ul"nİndaİi temel gelişmeleri t"ıı-p ea"r"ı, bunlan dÜer atreknen arkada5lanyh paylaşabilsek düzeyde Yabano bir dili kullanabilir,

Kürel w toplum$l çerçwede eğitim problemierinin özellikle *ğllk, güvenlik ve çsre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kap$mll bir eğitim Verir,

Biyoloji eğitimiyle algili $runlara duyarll, gelişme ve değişime açlk olaralç bu sorunlara çözğm Üretebiltrek btrerilerin, kullanabilir,

yaiatıo, elştirel, yanstg gibi düşünre bfferilerine *hip olup, bunlan çeşidl iürenme durumlanna uygu|ayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye lllşkin olumlu blİ tutum geliştlrlp, öz{Ozenleme bEerllerlne $hip olabIllr,

Biyolojinln gnanabilir, sorgulanabillr Ve d€lillere dayandrılabilir olduğunu kavrayablli,,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylre gerçekleştirilrek dseysel çihşmalar için gerekli güvslik önlemlerini alabilir,

Alan|yla ilgili karşllaştğl pek çok problffii bilim*l yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebillr.

Biyoloji, blyoloji eğiümi ile ilgili ulugl ve uluslaEn9 parel, gmpozyum, konferans gibi etkinliHeİe katlarak kendlni mğleki olarak qeliŞUrmeye devam eder,

yeterİnce kullanabilir.

Panıltolojl

Yanyll xodu Krcdi



BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Oğretmenliği

Kodu Adl

GKN1021 sanat Ve Estetik

Öğrcnim Türii De6ln Dil| DeEln Düzeyi De6in stai Durumu D€Eın Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

8ölümü/ Programl Ön Koşul Deİsln x@rdinatörü De§i veren DeEin Yaİdımcllarl

Biyoloji Öğretmenliği

E;fi7;_
dünyada ve Türkiye,de $naün gelişimi, snabn külhırle ilişkiltri, 9nat eğitiminde tarihi mekanlann kullanlm ve müzelerin önemi.

Desln İçer|ğl :

j,4od-;asanatnöyk(isii Lynton, Norbed. Remzi Kitabevi, çevirenler: cevat
Buyurgan, Ufuk, Pegem Yaylnollk, Ankara, 2012. <BR>sanata Giriş. Mülayi

Remzi Kitabevi, Çeüri: Bedrettin ciimert, inanbul, 1992<BR>Qgdaş Türk l
auyugan, ufuk, pegem vjyınoıiı, ıntara, 2012. <BR>Sinata Giriş. Mülayım, bebuk. 8ilim feknik Yaylnev|, istanluJ, 1994. <BR>sanatln Öykosü, Gombrich, E.H.

neiıızi«iüoevi, çeviri: Bed;ettin ciimert, istanbul, 1992<aR>çğdaş Türk sanab, Tansuğ, s€zer. Reml Kitab€vi, Istanbul, l986. <BR>Güzelliğin Tarihi. Eco, lJmberto.

oogun ritup, i""ni, Ali cevat Akkoyunlu, İstanoui, zooo. <gnisanai Kavramlarlna.Giriİ].F,Pyl tylu. B€ta'Yaynlan, İstanbul, l983.<BR>sanat ve Estegk kuramlan.

ı.iühendis|ik Bİlimle.i
Müh€ndlsllk Ta9nmt
sosyal Bilimleİ

ffi;;;'Nğffi;; 
';;,i,k;iŞ;6i 

iggz<aı>uygarıık Tarihi. Taniııi, server, ııkımiitabevi, i;anbuı, 2006.

Fen Bilamleri
sağ|tk Billmleri
Alan B|lgi§i

Hafta Konu

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

|4

sl6 l{o

P05

P06

P03

P19

P20

sanat ve samuar, gnat ve Kültür ilişkisi

sanat ve Eğitim lıişkisi

sanat ve yaratıohk

sanat Felsefsl, Estetlk

sanat ve Estetik kuramlan

sanat El€9tirisi: Bir sanat Eerini tanıma. 8etimleme,çözümlemeYofum_Yargl _ Değerlendirme

sanat Tarihl - ilkçağ tarih önesi, İlkçağ Anadolu, Mezopotamya, Msır gnab

Ara $nav
9mt Tarihi - ilkçğ Yunan ve Roma sanatlan

sanat Tanhi - ortaçağ, Doğu Roma sanab, Romanesk ve Gotik Üdup, Ysiülağ ve Rih§ns
Bamk
sart Tarihi -18.ı.9 yy. $nafu ve Modernlzm

Tüİtlye.desanabngelişimlGiınümüzdegnatanlayşMüzeVemüzetürlefi,MüzeEğitimi
Eğiümde Müzel€rden Yanrlanru Yöntemlgi

Flnal

Açlklama

Bir 9nat eserini eleştirebilir
Dünyada Ve Türkiye'de gnatln gelişimini bilir

sanat Eğitimi ve Eğatim ilişkisini kavrar

sanat türlerinı iürenir.

!,
|,

ayjli

EsER
Eğitim F

akülte

sl]a ı|o
ö01
o02
ö03
ö04
öo5

P13

P14

P|2
n7
P11

P08

P09

P04

P01

P02
P|7
P18
P16

P10

P15

AEklaffi
Bili5im ve iletişim teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde e*,in bir ş€kilde yararlanabilir,

aıyoıo1 eğitimi aıanırıaa belirlenmiş bir h€def doğrultu$nda bir sürsi çiirümleyip ve tagdayabilh.

iiyoiojı oğr"tmenıığinln gğektirdlğI temd bilgi, b6eri Ve tufumlan çnğdaş torlhr §ülnda uygulamaya koyabllir,

iuji"-n,ı*., g-;.i"n nazır materyalleri *çebilir ya d; kendi;i materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir,

İşbirliği haliride çhşıo grup çatlşmalannda a|ddl 9öE ve smmluluuan layrkryla yerire getirebilir,

8irclojl eğiüml alanmdakl temd gdişmderi taı<ii eaereı, bunlan diğer tiğretrnen arkadaşlanyla paylaşablıecek düzeyde yabano bIr dlll kullanabillr,

Kür§l ve toplum$l çerçvede eğltlm problemier|nin öiel|lkle sağlık, güvenlik ve çvre konulanna etkjlerinin 9öz önünde tutulaEk kapgmh bir eğitim verir,

iıyoıojı uğiurivıu ıgiliprunıara auyarıi gaişme ve d€öişire a,k o|a.k, bu *runlara çözüm üretebiltrek bffrilerini kulhnabilir,

vuiuto, 
"ıştir"ı, 

yansıtn gabi düşünme b€csilerine 9hip olup, funlan çeşidi lığrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşmboyuoğrenmeyeilişkinolumlubirtutumgellştrip,öz{üzenleneb€cerilerine$hipolabilir.

Brobjinin snanabilir, $rgulanabiıir ve delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Guven|i slnf ve laboratuar ortaml oluşturablllr. 8öyime gerçıkleştirilecek deney*l çallşmalar iÇin gerekll güvffilik önlemlerini alabllir,

Alan,y'a ilgi|i karşlaştğl pek çok problml blllmsel yöntmleri kul|anarak çözebl|lr,

ederek bunlan Yenileyebilir ve geliştrebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l ve uludanE panel, smpozyum, kmfsans gibi etkinliklere katlarak kendini mesleki o|arak geliŞtİrmeye devam eder,

yeterine kul|anabilar.

sanat ve Esteük konusunda temel kavramlan öğrenlr.

sanat ve lstetik

Yarıyı|
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Yanyll Çal§malan sayısl xatkl

Ara slnav 1 o/"4o

Kı9 Sınav 0 o/o0

Ödev 0 %0

Devam 0 9o0

Uygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yanyll sonu gnavl l 0/660

Toplam o/otgo

Etkinlik saylsl sü.esi Toplam iş Yükü saati

DeE sür6i 14 2 28

slnf Dfl Ç. süresi 0 0 0

Ödevler t4 3 42

sunum/seminerHazlrlama 0 0 0

Araslnavlar 1 5 5

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu 9navl 1 10 10

Toplam İş Yilkü E5

AI(TS Xıedlsl 3

nln aynldlr
ESER

Eğitim Fakültesi-Sekreteri

(atkllarl

düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükek



BALIKEsİR üıtivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

GKN1034 satranç

Öğrenlm Türü DeEin Dili D€İsin Düzeyi DeEın staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe seçmela

Bölümğ/Pİogİaml Ön Koşul DeEln (mrdlnatörü De6l vercn Deısin yardlmcllarl

Prof.Dr. sAMi ÖzGÜR

De§in İçe]iği ;

ve tasrlama, satranç turnuva organizaslonu yapma, satranç oynama

Yaylnlarl
Yüz yüze, uygulama

Vl2e (0/5,10) ve Final (%60)

tlühendlslık Bllimlerl
Mühendislik Ta$nml
sosYal Bilimler 40

Fen 8ilimleri
sağlIk Bilimleri
Alan Biloisi

:40

Hafta Nonu ön Hazırlık

1 Modern satranca giriş ve satranç dünyas hakkında bilgilerveme, satranç bilgi$yadan ve satranç
oyundlarlnln tarlhçesi

2 9trenç tumuvalarının organize edilmci ve çhşaokları okullardaki $tranç 4itlmi
3 Teknikhri, btrerileri, bilgigyar ve ya.İm bilgilerinan $ü-dnç oyunu problemlerini çiİmeleriyle ilgili

bilgielde edilmği
4 Teknikteri, bserileri, bilgi*yar ve yazhm bi|gilerinin $Eanç oyunu prcblemlerıni çiimeleriyle i|gili

bilgi elde edilmsi
5 Verilere erişip analiz edebilmek için deneyl€rin ta$rlanmag Ve yönetilm6i
6 Verllere erişip anallz edebllmek lçin deneylsin ta$rlanmas Ve yönetilmsi
7 gtrançtumuvalannlnorganiza9yonu

8 Ara gnav

9 satrançtumuvalannlnüganizasyonu
ı0 satranç oynama
11 satEnç oynama
12 satnnç oynama
13 satranç oynama
|4 satranç oynama

Dökiimanlar

sl.a ılo
ö01
ö02
ö03
ö04

Açıklama

Bilgigyar, bilgisayar yaıllmlan gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri, a6çlan, gğçek ya$m stranç ownunda kaEihsilan prob|emleri Çönede kullanabilme becerisi

Verilffi analiz edebilme, ddeİlsdirebilre, diley yapma ve tagdama becerisi

satEnç turnuva organizasYonu yapma b€ctrls|
satnnç oynama b*risi

slra No Açlklama

P05
P06

P03

P19
P2o

P13

P14

P12
Po1
Pl1
P08

P09

Po4

P01
P02
P17
P18
P16

P10

P15

Bilişim ve iletişim teknolojisl ile ilgili gelişmeleri bkip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğiuml alanlnda beladsmiş bk hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve tagdayabilir.

Biyoloji oğretmenlığinin gerektirdiği temel bilga, becgi ve tutum|afl çağdaş teoriler ışğlnda uygulamaya koyabaıir.

Alanl ile ıl9ili bir konuda bilim*l anştma yapma yetisine 9hip olup, bunu rapor halinde sunabilir. Areştlrma $nudannl i8rencilgi, meslektaşlan ve toplumla paylaŞaLİ|ir.

kullanllmag gereken hazır materyalleri sçeblllr ya da kendisi materyal geliştirip bunlan de§lerinde kuılanabilır.

işbirliöi hallnde 9hşlp, grup çiİşmalannda aldül göreV ve $rumluluklan laykıyla yerine getirebilir.

Biyolojİ eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer itretmen arkadaşlanyla paylaşabile€ek düzeyde yabanq bir dili kullanabilar.

Kürel ve toplum$| çerçevede eğitim problmlginin özetlikle 9ğİlç güvenlik ve çevre konularına etkilerinin 9öz önünde tutulaİak kap$mll bir eğitim Verir.

Biyoloji eğltimiyle ilgili $runlara duyarlı, gellşme ve değişime agk olaEk, bu $runlara çözüm oretebiltrek bmrilerini kullanabilir.

Yaratn, eleştirel, yanstn gibi düşünme becerllerine ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlarlna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştlrip, öz{üzenleme b€cerilerine ghip olabilir.

8iyo|ojlnln 9nanabilir, sorguıanabilir ve dellllere dayandlnlabilir olduğunu kaVrayabilir.

GüVenli snıf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylre gerçekJeştiriırek deneysl çahşmalar için gerekli 9üVenlik önlemlerini alabilir.

Alan|yla ilgi|i kaİg|lastül p€k çok problemi bilimel yöntem|eri kullanarak çözebilir.

edsek bunlan yenileyebiıir ve geli5tirebllh.

Biyolojl, blyolojl eğitiml ile ilgill UluglVe uluslaEras pare|, sempozyum, küferans giLİ etkin|lkıere kablarak kendini mglekiolarak devam eder.

Biyolojl aüretmenliğintn gerektirdiği iiğretmenlik msleğinl yapabiltrek yeterll sözlü ve yazlh anlahm becerilerini, etkili Ve 9üÇlü
yjter|ncelullanabılir. 

, -]rl,f*i:_,::t§
biyoloji ilgili kavramlan doğru ve

hın aynıdır
ida ESER

Eğitim Fakültesi
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ülte sekreterı

D€r§ln xaynakıaİı



Yı]ıyll Çalşmalar
Ala slnav

K9 slnav

öary

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayEı Kıtİl
0 0,640

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

.ı6ı(Xı

Etıinlik

Ders sür6i

9nf Dfl Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazlrlama

Ara §naüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu sıBvl
Toplam İş Yükü

AKTS ıftedls|

saYısl sorği
142
143
143
00
l2
00
00
00
L2

Toplam iş Yükü saaü

28

42

42

0

2

0

0

0

2

ıı6
4

AKİs H§dam. İF.lği

DĞEin

Ka*t Düzeyı| 2; Di8ük 3: orta 4: Yükek 5;



BALIKEsİR ü ırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakü|tesi

8iyoloji Öğretmenliği

Kodu

BLN2104 sitoloji

Öğrcnim Tüıü De6in Dili Dersin Düzeyi D€6in staj Durumu DeGin Türü

8ölOmü/Prcgramı Ön Koşul DeEin Nsİdlnatö.ü De6i vercn DeEin Yaİdlmc|larl

Biyoloji Öğretmenliği

DeEin AmaQ :

oerin İçcıiği :

membmnlannda taşnlm özellikleri, hücre organellerinan yap ve işlevleri ile hücre biilünmsidir,

Robert E. Hausman
Yüz yüze, düz anlatım, sunum ve ta]tşma

Mze (%,t0) ve Final (%60)

Mühendislik Bilimleri
Mijh€ndisllk Ta9nml
sosyal 8llimler

Fen Bilimıeİi
sağllk 8ilimleri
Alan Bilgisi

Konu Haa.llk

sitoloji, hücre biyolojisi ve tarihçe.

Biyolojide ölçme birimleri ve hücrenin gsel yapl§. Prokaryotik ve ökaryotik hücreler,

Hücrenan kimyagl yapısı. İmganik ve organik roddder.

Biyolojik yapllan anceleme araçlan.

Hü€renin ircelenmginde kullandan kimya$l Ve diğğ teknik|er.

Blyolojik sistemlerde temele yap birimıeri.

Hüğe zan, hü,ğede tİlgi akşnln tmd özellikltri.

Hücre içi zar sitemı Ve sitoplazma. Endoplanik retikulum.

Hücre iskehti ve hüğ*l hareketbr

Golgi kompleki
Mitokondriler
Plastidler ve kloroplast
Ribozm, lizdm ve gtrioller

Çekirdek, krcmozomlar, hücre bölünmesi ve hücre döngüsü.

DökümanIarHafta
1

2

3

4
5

6
7

9

.10
11

,12
13

ı4

sln ı{o

ö01

Açlklama

canhlarda hücre yapısl Ve organelleri ile hücre bölünmğini bilir,

slİa l{o Açlklama

P05

P06

P03
P19

P20

P13

P14

P12

P07

Pl1
P08

Po9

P04
Po1

P02

P|7
P18
P16

P10

Pı5

Bilişim ve iletişlm teknolojisi ile llgili gellşmeler| takip €derek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

gıyoıoji eğıtıml aıanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sğrsi çözümleyip ve ta$rlayabilir.

eryoıo]ı oğretrnenıığınin gereKirdiği temd bilgi, beceri ve tufumlan çağdaş tsriler şğ|nda uygulamaya koyabilir,

ıuİİ"nı*., q';"İ"n nazır materyalleri *çebilir ya d; kendi;i maeryal geliştirip bunlan derlerlnde kullanabilir.

İşbirliği halinde 9hşlp, grup çnlşffilannda ald|ğl 9ö@ ve gumluluklarl layıkryla yerire getirebilir,

aiyoıojı eğiumı aıanınaaki temel gelişmeleri taıl-p İereı, bunlan dağer dğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde Yabano bir d'li kullanabilir,

Kürgl ve toplurcl çğçeede eğitim problmierinin özellikte sğlık, güvenlik ve çevre konularlna etkj|erinin 9öz önünde tutuıarak kap$mh bir eğitim Verir,

Biyoloji eğitimiyle ilgili sorunlara duyarlı, gelişme ve değlşlme açık olarak, bu orunlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir,

yaratıo, eleştirel, yanstn gibi düşünme btrerilerlne shlp olup, bunlafl çeşitli öğrenme durumlarna uygulayabi|ir.

Ya9m boyu oğroreye ilişkin olumıu bif tutum geliştirip, öz{üzenleme bEerilerine ship olabilir,

Biyolollnln snanabllir, 9r9ulanabilir ve dellllere dayandlnlabillr olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snf ve laborafuar ortam o|uştuEbilir. Böylre gerçekleştiriltrek d$ey*l ghşmalar için gerekli gÜvenlik ön|emlerini alab,lir,

Alanlyla ilgili karşllaştül pek çok prob|emi bilimsel yöntemlga kullanarak çözebilir,

ederek bUnlan yenileyebllir Ve geliştirebilir.

İ;;,, İ;jİHi]]Ü ,ıgİ,",,lr'r;İ ," ,ır.larara$ panel, smpozyum, konferans gibı etkinliklere katilarak kendini mğleki ola€k oellştirmeye devam eder,
h,a;lai^i hn,^hii A}

aıyoıojl öğietmenlüinin gerektirdiği öğretmenlik msleğini yapabiltrek yeterli sözlü ve yaıll anlatm becerilerini, etkili ve güÇlü iletiŞim

yeterince kullanabilir.

biyoloji eğitimiyle ilgili kavramlan doğru ve

ğitim Fakültesi
sekreteri

i" 'i
"!\.*

sitoloji

Yarıyıl Adl



YarıYll Çallşmalan sayıJ l(atkl

AIa slnav o oh4o

K9 Sınav 0 o/o0

Ödev 0 9o0

Dryam 0 YoO

uygulama 0 o/o0

Proje 0 9o0

Yanyıl sonu slnav 0 %5o

ToPlam o/olo0

Etkinlik

De6 §irği
slnıf Dş Ç. süffii

ödeüer

sUnum/semlner Hazr|ama

Ara s|naüar

tJygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyd sonu slnavl

İş Yükü

AKTS Kredisi

sayısı süİ6i
142
142
142
00
13
00
00
00

28

28

28

0

3

0

0

0

3

9o

3

2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5:



BAtIKEsiR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adl

MBN1034 sürdürülebilir Kalknma ve Eğitim

De6in Dilİ De]sİn Düz€yi De6in staj Du]umu DeEin Türüöğrcnlm Türü

Bölümü/P]ograml

Tü*çe Fakülte

Ön Koşul Dersln l(O]dinatörü De6i Vercn De6in Yardlmcllarl

Desin İçeriği ı

l ıı.Eln ı(.vmklan
xaynaklarl

tiühendisllk Bilimlerl
Mühendislik Ta$rlmı
s6yal Bilimle.

Fen 8i|imleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

slİa l{o Agklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P|4
P12
w
Pl1
P08

Po9

P04

P01

P02
Pt7
P18

P16

P10
P15

Bilişim ve iletişlm teknolojlsi ile ilgill gelişmelerl takip ederek, bun|ardan derslerinde etkin bir Şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğitiml alannda bellrl€nmlş bir hedef doğrultusunda b|r sürtri çözümleyip ve ta$rlayab|llr.

Biyoıoji irğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teori|er §ğlnda uygulamaya koyabilir.

*gjİ*ı.us, glr"İ"n tazır materyalleri *çebilir ya d' kendisi materyal geliştirip bunları derslerinde kullanabilir.

işbarliği halinde çahşD, grup çnlşmalarlnda ald|ğl görev ve $rumluluklafl laykryla yerine getirebilir.

aiyoıoji .ğıtımi u]unindaii temel gelişmeleri şkp eaerek, bunlan diğer oğretmm arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabanğ bir dili kullanabilir,

xıirJı v-e topıumgı çrçwede eğitlm pİoblemierinin özellikle gğhk, güvenlik ve çryre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsamh bir eğltlm verir,

Biyoloji eğiti;ife ilgilİmİunıara duyarlı, gelişme ve değişime açk olanlç bu rcrunlara çiizüm üretebiltrek bffiilerini kullanabilir,

yaiatıo, eleşürel, yansüq gibi düşünme becerilerine ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu blf tutum geliştirlp, öz{üzenleme becerilerine ghip olabilir.

eğıtimaerıvoıoji eğiumlnde ölçme ve değeıendıme ıe ilgıı temd kav6m, yontem ve teknakleri bilerek, derrkonuya uygun irçme araç{ereçlerini hazdayp uygulayabilir,

8iyolojinin gnanabilir, $rgulambilir ve delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabi|ir,

Güvenll snf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böyl$e gerçeklertiriltrek deney*l çallşmalar iÇin gerekli güYslik önlemlerini alabiliİ,

Alanlyla lhill karşllaşbğl pek çok probleml bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan ysileyebilir ve geliştirebilir.

Bryoloji, bıyobj; eğitimi ile ilgili ulu*l ve u|uslarara$ panel, emporyum, konferans gibi etkinliklere katılarak kendini msleki olarak gellŞüimeYe devam eder,

yeterince kullanabilir.

ldlr

Eğitim Fakü|tesi

KfediYarıyıl



Yarryll Çallşmalan sayl§l x.tkı

Ara Sınav O Vo4O

K6a 9nav 0 o/o0

Odev 0 %0

Devam 0 %0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyıl sonu slnavl 0 9o60

Toplam o/o1oo

s.yFl süresi Topıam İş Yükü saatiEddnlik s.yFl süresi Topıam lş Yükü saati

De6sürsi 0 0 0

slnlf Dfl Ç. süresi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazlrlama 0 0 0

Araslnav|ar 0 0 0

lrygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyıl sonu §navl 0 0 0

Toplam İş Yükü o

AKTS Kİedisi o

Fakültesı

2: Düşük 3: orta 4: Yaksk 5l Çok yüksk



BALIKESİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adl

GKN1035 sürdürülebilir Yaşam için Eğitim

örgln Öğretim

De6in Dili

Türkçe

De]sin Düzeyi De§in stai Durumu Dgrsin Türü

Yok seçmeli

Ön Koşul D€§in x@.dinatörü DeEi veİen De6in YardtmcllarlBölümü/Prcgraml

Biyoloji Öğretmenliği
Dr. Öğr. Üyesi BuRcu GÜNGÖR

cABBAR

DeEln Amacl :

Gelffek nğillere daha iyi bir qezegen blrakmak amacly|a sürdürülebilif Kalklnma Amaçlanh|n gerçekleştirilmesi için eğitimin önemini fark etmek.

Derin İçeılği :

sKA ve eğitim konusunda çeşitli etkinlikler yapmak.

sürdürülebilir Kalklnma için Eğitim ( UNicEF/UNEsco)

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9rlmı
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

Hafta Konu

1

2

3

4
5

6
7

9

10

11

t2
13

14

sürdürülebilir Kalknma Nedir? Ne değilidir?

sürdüfü|ebilir Kahnma Hedeneri (1-3)

surdürülebilir Kalkünma Hedefleri (4,6)

sürdürülebilir Kalknma Hedeflen (7-9)

sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (1G12)

sürdürülebllir Kalkınma Hedefled (13-r5)

sürdürüleblk Kalkınma Hedeneri (16-17)

Nitelikli Eğitim ipudan

ödevlerin sunumu

ödevlerin sunumu
5ürdürülebilir Yaşam için eylem planl hazırlama

yantıq drama ile sürdürülebilir yaşam

Yaratn drama ile sürdürülebilir yaşam

G€rel değerlendirme

sln llo Agklama

öo1 sürdürüleb|lirkalklnmahed€flerinibilir.
Öo2 Eğitimin sürdürolebillr kalkınma idn önemini fark eder

slra No Açlklama

P05

P06
P03

P19
P20

P13

P14

P|2
Po7

Pl1
P08

P09

P04

P01

Po2

P17

P18

P16

P10

P15

Bilişim ve ileüşim teknolojisi ile ilgili gelişmeld bkıp edrek, bunlardan derslerinde etkin bir ş€kilde yararlanabilir.

Biyoloji eğıtimi alanmda belirlsmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayatılir.

aıyoıoii tiğretmenıiğinln gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler Eığında uy,ulamaya koyabilir.

tliimıri" g-erei"n t aar materyalleri *çebilir ya d' kendisi materyal geliştirip bunlan deGlerinde kullanabilir.

işHniği halinde çal6lp, grup çahşmlannda ald|ğl görry ve $rumluluklan layıkryla yerine getirebilir.

aıyoıoji eğltlmi aİanınaaki temel gelişmelerı takip ederek, bunlafl diğer ijğretmen arkadaşlaıryla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili ku|lanabilir,

xtirj i topıum-ı çerçwede eğ|tim probhmlğinin özellikle gğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde futularak kapgmh bir eğitlm verir,

Biyoloji 4iti;i/e llgilİoİunıara duyarlı, gellgme ve değişime açk olanlç bu orunlara çözüm üretebiltrek bserilerini kullanabilir.

yaiatıo, eleştirel, yan,tg giti düşünme bggilerine ghip olup, b.nlan çeşitli öğrenme durum|anna uygulayabilir.

yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumıu bir tutum geliştirip, öz_düzenleme becerilerine ship olabilir.

Bayolojinin 9nanabilir, 9r9ulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kaVrayabilir,

Güvenli snf ve labontuar ortaml oluşfuEbılir. Böylre gerçekleştinlrek deneysd çahşmalar için gerekli güvenlik önhmlerini ahbilir,

Alanryla ilgili karşllaştğl pek çok problemi bllimsel yöntemleri kul|anarak çözebilir, _l^_._i_L| ^ö|i_6a|al .iiraLli l,L

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir. ,_j_ _,_
Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu$l ve uluslararası panel, sempo.yum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mesleki olarak eder.

avoıo]i $ietnenıığınin ger€ktirdiği atretmmlik İngleğini yapabal€cek yğerli si'zlü ve yazh anlatım b€cerilerini, etkili ve 9üÇlü iletiŞim

yeterlne kullanabilir.
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n aynldır

doğru ve



Y..ryll Çaİşmalan

Afa slnav

kısa sınav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yarryd sonu slnav|

Toplam

sayH Katkl

O Vol

0%0
2 ok4o

10 o/o20

0%0
0%0
l q64o

q,5lOO

Etıinlak

De§ süresi

slnf Dfl Ç. süEi
ödeüer

sunum/seminer Hazrlama

Ara 9navlar

Uygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş Yükü

ArTs ıOedlsl

Sayısı Süresi

142
102
210
210
00
00
00
00
12

Toplam iş Yükü saati

28

20

20

20

0

0

0

0

2

9o

3

.>
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ır.
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Katk Düzeyi: 1; Çok düşük 2: 3: orta 4: Yük*k 5: @k yük$k
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BALIKESİR üıtivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

GKN1036 Tübi Biu(ilerin Etki Ve Kullanlşl

Öğrenlm Türü DeEin Dili Dersın Düzeyi De§in staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkç€ Fakülte seçmeli

Bölümü/Prcgıaml Ön Koşul Der5in xmrdlnatörü D€6l vercn De§in yardlmcllart

Biyoloji Öğretmenliği

ffi
T|bbi ve amaük bitkilef hakknda genel bılgiıer sunmaktr.
D€6in içer|ğl :

l'"oinbYn'k|"" , - , . , ,=r,, , ,,, , ,,, , I

Kaynaklarl
Power po]nt sunumu, odeV

Ara gnav ve Final

Muhendislik Billmleİl
ı.|ühendislik Ta9nml
sosyal Bilimle]

Fen Billmleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafta (onu

1

2

3

4
5

6
7
8
9

10
t1
12

13

14

Tlbbi Bitkilerin Tarihl Gelişimi

Tıbbi bitkilerin önemi

Bitklsel droglar ve nbbi bitkilerln gruplandrllmasl

Tlbbi bitkilerin ekolojik istekleri

Tıbbi bitkilerin kültüründe temel prensipler

Tlbbi bitkilerin kurutulmasl ve $klanmasl
Tlbbl bİtkllerden yararlanma

Droglar
sekonder bitki maddeleri

Tlbbl bitkilerin etki ve kullanlllş yöntemleri

Tlbbi bitkllerin etki ve kullanllş yöntem|eri

zehlrla bile5ikler içeren hbbi bitkiler

Ekonomik değeri olan tbbi bitkiler

Ekmomik değeri olan bbbi bitkil€r

Tlbbi bittilerin yetriştirilmgi, ha$dl Ve toplanmaslnl

Tlbbi bitkalenn kUllanlm şekilleri

slra No Açlklama

ö01
ö02
ö03
ö04

Türkiye'deki bitki çğiuiliği
Tlbbi ve aromatik bitkilerin nelerdir

;;;oŞ;; 1,6";;İ*, ortu., oırştrr"uilir. Böyltre gerçekteştiri|trek deneyel çal§malar için gerekli 9üvslik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgili karşilaştğl pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ı.aııl iğiti,;ın r"ra xanunu ve alanı ile ilgili yönetmelik ve mewuatn bilincinde olup, buna göre gerekli planlamalarl, etkinlikleri

ederei bunlan yenıleyebilir ve gellştirebilir.

B|yolol|, biyoloji eğltimi lle ilgili ulu$l Ve uluslaEE§ panel, *mporyum, konferans oibl el'!'i::::-::'_"]_:,1l3İji"l_:İ:l
ı..1

sl6 ı{o

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P|2
Po7

Pı1
Po8

P09

P04

P01
P02

P17

P18
P16

P10
P15

Açlklama

Bilişim ve ileti5im tekmlojisi ile ,lgili gelişmelgl takip edeek, bunlardan dersler|nde etkin bir şekllde yararlanabilir,

aıyoıoli dltımi aıanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda blr sür4i çözümleyip Ve tagrlayabilir,

ai;dı dretmenıiğınin gmktirdiği temel bilgi, becgi ve tüumlan çağdaş teoriler şlğlnda uygulamaya koyabilir,

;rİİ;;,İ.;Ö;İÜ;;'mateıvİııgi *çoıir ya di kendiii materyaı gelıştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

İşbirliğl halınde 9hşıp, grup çn|ışmalannda aldül göB ve $rumluluklan layklyla yerine getirebiıir,

aİyoıoji 4itiml 
"İanİndaİi 

temel gdişmdği taıip eaerer, bunlan diğer aiğretınen arkadaşlanyla paylaşabiltrek düzeyde Yabano bir dili kullanabilir,

Kürel ve toplum*l çerçevede eğitim problemierinin özellik|e sağllk, güvenlik ve çwre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmll bir eğitim verir,

B|yolojieğfi;l/e ilgilircrunıara duyarlı, gelışme ve değlşime açık olarak, bu sorunlara çözüm üretebiltrek btreıilerini kullanabilir,

yarauo, eıJşureı, yansibq 9ibi düşünme btrği66ne ,hip olup, b,nlan çeşitli iiğrenre durumlanna uygulayabilir,

y"ş, Loy, oğ*n."ye ilişkin olumlu blr tutum gellsür|p, öz-düzenleme becerilerine $hlp olabilir,

BğobJlnin snanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandlrllabi|lr olduğunu kavrayabilir,

gerçekleştirebilir, alanlndaki gelişmeleri sürek|i takip

i{,.il.
.. .., ;lL^ -^-

§ih.ffiküıtesj

aiyoıojiöği"t 
"nliğınin 

gğeKirdiği t ğretmenlık m6leğini yapabi|cek yeterli gizlü ve yazill anlatm

yeterince kullanabilar. 't'ün",t
-V, ,l'ğ

eğitimiyle ilgili kavramları doğru ve

ırbbı B|tkiler|n Etk| ve ı(ullanışl

Yarıyd Kodu



Yanyll Ça|lşmalar|

Ara slnav

K9 s|nav

ödev

DeVam

uygulama

ProJe

Yanyll sonu §navl

Toplam

Etİinllk

Ders sür6i

slnf Dş Ç. sürsi

ödevler

sunum/seminer Haarlama

Ara §navlar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyil sonu slmvl

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedlsı

Toplam İş Yükü saati

aynıdır
EsER

gıtim Fakültesi
Sekrg{g1|

sayısı süİesi

143
142
310
00
15
00
00
00
ı10

saYFı (atİl

t %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0 o/o0

1 %60

lı6ı0o

Katk Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4; Yük*k 5;
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BAtIKEsiR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adı

MBN1007 Türk Eğitim Tanhi

Öğrcnim Türü De§in Dili DeEin Dai4yi De6in staj Durumu DĞEin Tiirü

8ölümü/Programı Ön Ko9u| Dcrsan xsıdinatörü DeEi vercn De6in Yardlmolan

Eğitim tarlhimizdei onemli gelişmeleri ve kişileri dönem*l o|arak ircelemektir.
Desin İçeriği i _.

Yüz Yüze

yazıll slnav

ı.iOhe.dislık Bllimlerl
Mühendlslik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen BııImleri
sağhk 8ilimleri
Alan Bilgisi

Hafta Konu

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

|2
13

L4

İslamiy€t Öncesi Turk Eğltim Tarihi (Hunlar, Göktürkler Ve Uygurlar

islamiyet sonE$ Türk Eğltim Tarihi (Karahanlllar)

İslamiyet sonrag Türk Eğfim Tarihi (selçuklular ve Anadolu Beylikleri)

osmanh Dönemi Eğitim Tarihi (1299,1776)

osmanll Dİineml Eğitim Tarihi (1776-1839)

osmanll Dönemi Eğitim Tarihi (1776-1908)

Ara slnav
osmanll Dijnemi Eğitim Tarihi (1908-1918)

Kurtuluş sava$ Dönemi (1919-1922)

cumhuriyet üjnemi (Tevhidi Tedri$t Kanunu)

cumhuriyet D|iinemi (1923,1938)

cumhuriyet Döneml (1938-1950)

cumhuriyet Dirnemi (1950'den günümüze)

cumhurlyet cİinemi (Program geliştIrme 9llşmalan)

slİa No Açıklam
Türklerin Müslüman o|madan öncekl eğitim slstemlerini tanır.

ilk müslüman Türk deüeterinde eğitimin genel özelliklerini bilir,

osmanh eğitim sistemini dönemlere göre inceler.

cumhuriyet dönemi eğitim sistemlnl tanr.
Öğretnen yetiştirme sürtrina tarihsd olarak inceler.

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

sln ı{o

P05
P06

P03

P19

P20

Açlklama

Bilişim ve il€tişim teknolojisi ile ilgili geli5meleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir Şekilde yararlanabilir.

Biy;bji eğitimi aıanında belir|mmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtrj çözümleyip ve ta,dayabilir.

aıyobji oğretmenıığinin gmktirdlğı temel bil'i, beceri ve tutumlafl çağdaş teorile. ışğında uy,ulamaya koyabilir.

İrjİu-nı*., g';.;ı"n ıazır materyalleri rçebilir ya d' kendlsi materyal geliştiıip bunları dersleiinde kullanabilir.

ışbirliği hallnde çnırp, grup pl§malannda aldlğl görry ve $rumluluklan layıkryla yerine getirebilir.

sjyob]ı eğitiml aianındakl temel gellşmelerı taııp edereı<, bunları diğer itğretmen arkadaşlarıyla paylaşabilecek düzeyde yabanq bir dill kullanabI|lr,

rjrj v! topıumslçrçrvede eğ|tim problemirinın özetlikıe *5lilç güvenlik Ve çsre konulanna etkiıerinin 9öz önünde tutulaİak kap9mll bir eğitim vgir,

Biyoloji eğitl;iyle ilgilİsoİunlara duyarl1 gelişme ve değişlme açık olarak, bu mrunlara çözüm üretebilsek bserilerini kullanabilir,

yaiatıo, eleştirel, yans|tıo gibi düşünme bserilerine ship olup, bunlan çeşidi öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz_düzenleme beceıllerine $hip olabilir.

Biyolojinin gnanabilir, $rgulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli sınıf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böyltre gerçekleştiriltrek deneyrcl çnhşmalar iÇin gerekli güVffilik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgili karşllaştlğl pek @k problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlaf, yenaleyebilir ve geliştir€bilir.

Biyoloji, biyoloji eğitml ile ilgali ulugl ve uluslarara$ panel, smpozyum, konferans gibi etkinl.klere katllarak kendini msleki oP!ffl,İ!lT1_"_9İllilİl.lşulllğYğ uğvol|| ağ.

becerilğini, biyo|oji eğitimiyle ilgi|i kavramlan doğru Ve

Pı3
P14

P12

P07

Pl1
P08

P09

P04

P01

n2
P|7
P18
P16

P10
P15 arcıo1ı'oğret 

"nıığinin 
g*ktirdlğl öğretffilik rcİeğını yapabllrck y€terli sözlü ve yaai anlabm becerilğinl, etkili ve gff-ıl€ti$İı becerilğinl, biYoloii eğye,teıinceiuııanauıır. 

,rt,.,,.l,'.Ş,1..l'o[ffi§''
Jınm ıFakğ|lg.;
şekreteri

Örqün Öğretim Turkçe



Yaİrill Çal§m.lın
AIa slnav

K§ 9nav

ödev

Devam

uygulama

Prcje

Yanyll sonu slnavl

ToPlam

say§ xatkl

L %40

0%0
0%0
0%0
0 0,60

0%0
ı %60

10o

Eddnlik

Ders sürsi

slnıf D9 Ç. §jEi
ödeüer

sunum/seminer Hazrlama

Ara gnaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu slmv|

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedisı

sayEl sü.6i
142
143
00
00
l10
00
00
00
110

Top|am iş Yükii saati

28

42

0

0

10

0

0

0

10

9o

3

Katk Düzeyi: 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k



BALIKEsİR üı.ıive nsiresi
Necatibey Eğitim Fakü|tesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu

MBN1035 Yetişkin Eğitimive t|ayat aoyu Öğrmrc

Öğrcnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul o€6in xoİdinatörü De§ı vercn DeEin Yaldlmct|arl

DG6an iç.İlğl:

yakla$m ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu irğrenmenin amacl, kap$ml ve tarihsl gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu iiğrenme uyguıamalarl.

ılOhendEllk Blllmle]l
Mühendislik Tasanml
sosyal Blllmle.

Fen Bıllmleri
sağhk Bilimleİi
Alan Bll9i5i

sıİa No Agklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P|4
P72
w
Pl1
P08

P09

Po4

P01

Poz
P17

P18

P16

P10

P15

Balişim ve lletişim tekmlojlsi ile ilg|ll gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yarar|anabilir.

Biyoloji eğitimi alanında b€lldtrmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözğmleyip ve ta*rlayabilir.

Biyoloji arğretsnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, b€ceri ve tufumlan çağdaş tmriler şülnda uygulamaya koyabilir.

kuİlanılması gerjken hazır materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal gell5tirip bun|an derslerinde kullanabllir.

işbirliği halinde çal§lp, grup çahşmalannda aldlğl 9öH ve $rumluluklan layklyla yerine getirebilir.

alyon]i 4itiml alanındaki temel gelişrelgi takip ederek, bunhn dağg iiğretmen arkadaşlany|a paylaşabilffek düzeyd€ yabano bir dali kullanabilir.

xiireseı vi topıumsaı çerçevede eğltim problemlerinin özellik]e $ğlık, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapümİ bir eğitim verir.

Bayoloji eğitimiyle ilgili $runlala duyar|l, gelişme ve ddişime agk olaEk, hl $runlara çğzüm üretebıltrek bfferilerini kullanabilir-

Yarato, ele§tirel, yan$bcl gİbi düşunme btrerileİine sahip olup, bun|an çeşiÜi öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu tiğrenmeye |lışkin olumlu bir tutum geliştirip, öziüzenleme b€csilğine $hip olabilir,

Biyolojinin snanabilif, sor9ulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli snlf ve laboEtuar ortaml oluşturabilir. Böy|re gerçekleştirilrek dffieysl çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla alglli karşİaştül pek ç!k problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

edeİek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyo|oji eğiumi ile ilgili ulu$l ve uluslararasl panel, *mporyum, konferans 9ibi etkinliklere katllarak kendini msleki olarak geliŞtirmeye dwam eder,

yeterine kullanabilir.

ayn|dır

Pıogıamın İİğıenma ÇıKda]ı



YanYll Çallşmalan saylsl Katkl

Ara slnav o yo40

K$a slnav 0 o/o0

Odev 0 o/o0

Devdm 0 %0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yarıyll sonu Snavl 0 0/060

Toplam o/o1oo

Etkinlik saylsl süresi Toplam İş Yükü saati

Derssürsi 0 0 0

§nf Dlfl Ç. süresi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazdama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yarlyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o

AKTS Kredlsı 0

aynıÜr

Eğitim Fakültesi

1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4i Yük*k 5:

i:
ö



BALIKEsİR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yanyll Kredi

BLN2103 zooloji Laboratuvan 1

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€rsin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türü

ör9ün Öğretim Türkçe

8öıilmü/Programl ön Koşul Dcİsin K@İdİnatöİai De6l vcrcn DeEln Yardlmcllarl

omurgaslz canlllann çeşidiliği ve gruplarlnln kavranmasl
D€Eln İçeİlğl :

omurgasz hayvanlarln özellikleri

Ara slnav (o/o40) Ve Final snavl (% 60)

Mühendislik Bilimleİi
ı.lohendisllk Ta$rımI
sosyal B|l|mleİ

Fen 8ilimıeİi
sağllk Bilimleri
Alan ai19asi

:40
:60

Hafta
1

2

3
4
5

6
7
8

9
10

xonu
prctozoan kültürü hazdanmasl
Protozoa'ya ait baı türlerin inelenmesi
Porifera'ya ait bazl türlerin incelenm6l

Trematoda'ya ait bazl türlerin ince|enm6i

cestoda'ya ait bazl tüderin incelenmesi

Examination of some sptrimens Belonging to Nematoda

Roüfera'ya ait baa türlerin inelenmği
Molluffi 'ya ait bazl türlerin incelenmesi

chelicerata'ya ait bazl tüderin incelenmği

crustacea !e ait baz türlerin in@lenmesi

Myriapoda'ya ait bal türlerin incelenmesi

Insecta'ya ait ba2l tüderin ircelenmesi

Echinodermata'ya ait bazl türlerin inclenmesi
Echinodermata'ya ait bazl türlerin incelenmgi

11

12
13

14

sln ıı|o Agklama

Öo1 omurgaslz gİuplanil taklm düzeyinde tanıyabilir

Öo2 sık karşlaşilan omurgasız gruplannın genel öze|likleri bilir

slra No Açlklama

P05

P06
P03

P19
P20

P13

Pı4
P12

m7
Pl1
P08

P09

P04

Po1

P02

P17

Pı8
P16

P10

P15

Bilişim ve iletaşim tekrc|ojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğitjmi alannda belirl€nmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çtzümleyip ve tr9rlayabilir.

Blyobj| öğreşn€nliğinin gerektirdiği temel bil,l, beceri ve tufumlan çağdaş teoriler şüında uy'ulamaya koyabilir.

1jİ-6u., d'"r"İ"n tazır materyalleri seçebilir ya d' kendisi materyal qeliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

İşbirliği halinde çihşlp, grup çalşmalannda ald{l görev ve grumluluklafl ıaykryla yerine getirebilir.

aİyoıo]l .ğitimı a]"nİndaİi temel gdişmeleri taı<ip eaeret, bunlan diğğ tiğretmm arkadararıyla pay|aşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

İııre*ı ,İ topıu.saı çerçevede eğitİm prob|emlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konulanna etkilerlnin göz önünde tutularak kaPsamll bir eğitim verir,

Biyoloji eğitimlyle algiligrunlara duyar|ı, gelişme ve değişime açk olaralç bu $runlara çözüm üretebiltrek breralerini kullanabilir.

yaratıo, elştirel, yan$ıq gibi düşünme bserilerine ship olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu (ürmmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştifip, öz{üzenleme b€cerilerine ghip olabilir.

oğrenme, öğretim ve biyo|oJi programl ll; ilglli ter| kavrmlan agktayabilir. Öğrometüretim kuramlannln biyoloj{ aÜrenmeitretme süreÇleri ürrlne etkis'ni tart§abilir,

Biyolojinin snanabilir, $rgulanabiıir ve delillere dayandınlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnf ve laboratuar,ortaml oluşturabilir. Böylece gerçeueştiriltrek deneysl çal§malar için gerekli güVenlik önlemlerini alabilir.

Ahnry|a ilgili karşilaştğl pek çok problemi bilimsl yijntemleri kuııamrak çözebilir,

ederek bunlan yffi i|eyebilir ve geli5tirebilir.

Eİyoloji, tiyoloji eğitimi ile ilgili ulugl ve uluslararesı panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendıni mğleki olarak qelaŞtirmeye devam eder,

elyoıoji'dğietmenıiğinin gerektirdiği oğretmenlik mesleğini yapabiltrek yeterli sözlü Ve yazlll anlatlm becerilerini, etkili ve 9üÇlü iletiŞim biyoloji eğitimiyle ilgili kavramlan doğru ve

aynlolı
ESER

Eğitim Feküftesı

yeterince kulıanabili..

sekreteri

Laboratuvai 1
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Yanyll Çallşmalan saylsl xatkl

Ara 9nav 0 o/o40

Ke Snav O o/o0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 %0

uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnavl 0 %50

Toplam o/o1o0

Eüdnlik

Ders sürği

slnlf Dfl Ç. sü6i
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara gnavlar

uygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş YükO

AKTS xrrdlsl

sayEı

14

5

0

0

1

0

0

0

1

!ıiıİcaı

2

2

0

0

2

0

0

0

2

Toplam iş Yükü saati

28

10

0

0

2

0

0

0

2

42

1

aynldlr

İçeılği

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: 3; orta 4: Yüksek 5: Çokyüksek



BALIKEsiR üı.ıivn nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

BLN2102 zmıoji ı

Öğcnim Tüİü DıFin Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgijn Öğretim Türkçe

Bö|ümü/Pİogİaml Ön Koşul D.rsin xmrdlnatöri| De6i vercn De6in Yardtmcllan

Biyoloji Öğretrnenliği

omurgaslz hayvanlardaki çeşidiliği Ve gruplan anlamak
De§ln İça.iği:
Bu deE omurgaslz hayvanlan inceler.

Düz anlağm ve slayt sunumu, yoz yüze

An slnav (o/o40) ve Final s|navı (% 60)

Mühendl5lık Blllmlerl
Mühendis|ik Ta$nmı
sosyal 8iıimler

Hafta
1

3
4
5

6
7
8

9

10

11

t2
13

|4

l(onu

Nomenclature, simetri, sdlom kavraml
protostomia ve Deusterostomia
protoz@nlar

Porifga
Radyalsimetrili hayvanlar
Yalano sölomlu hayvan|ar

s(rlmlu hayvanlar
Gastopoda
Bivafuia ve cephalopoda
Arthrcpod çğltlıl|ği Ve gruplan

Myriapoda

ın*cta
Insecta
Echioodgmata

Fen Bilimleİi
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

l40

:60

slİa l{o AEklama

Öo1 Taklm diieyinde omurgagz canhlan tanryabilir

öo2 lnsanda pamzit olan omurgasEların yaşam döngülerin| ve korunma yöntemlerini bilir

slrc No Açlklama

P05

P06

P03
P19

P20

P13

P14

P\2
w7
P11

P08

P09
P04

P01

Po2

P17

P18

P16

P10
P15

Balişim ve iletişim teknolojisi ile algili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde eRin bir şekilde yararlanabilir.

Biy;bji eğitimi alannda belirl€nmiş bir hedef doğrultusunda bir sürffi çözümleyip Ye tasrlayabilir,

aıyoıoji drehenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve hıtumlan çağdaş teoriler §ğında uygulamaya koyabilir.

krii*hio g".rai"n taar materyatb; sçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan deElerinde kullanabilir.

İşbiniği halinde çahşıp, grup çihşmalannda aldığı görev ve orumluluklan laykryla yerine getirebilir,

uyoıojı eğitimı aianındaki temel gelişmeleri taııp edereı, bunlan diğer (tretsnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dıli kullanabilir,

rıirJı vi topıumsı çerçevede eöitim problemierinin özellikle tğhk, güVenlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kapsmİ bir eğitim verir,

Bayoloji eğitimiyle ilgiligrunlara duyarlı, gelişme ve değişim aqk olaralç bu sorunhra çtizüm üretebılffek beerilerini kullanabilir,

Yaiatn, eleştirel, yansüq gibi düşünme btrerilerine ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir,

yaşam boyu tığrenmeye ilişkin olumlu bir futum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine ship olabilir.

Biyolojinin Enanabilir, $rgulanabllir ve delillere dayandrılabalir olduğunu kavrayabilir,

Güve;li snıf ve laboratuar ortaml oluşturabi|ir. Bdylğe gerçekleştirilsek d€neyel çal§malar içın gerekıı güvenlik önlemlerini alabi|ir,

Alanlyla llglll kar§llaştül pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunhn yffiileyebilir ve geliştirebilir.

yeterince ku|lanabilır. ./7

ldlr
ESER

F

yeterince

sekreteri

zooloil 1

xodu



Yarry|l Çahşmalan sayl$ Katkl

Ara sınav 0 o/o40

K§a 9nav 0 o/o0

ödev 0 o/oo

Devam 0 YoO

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnau 0 qo50

Top|am o/otoo

Etİinlik

Ders sür6i

slnf Dş Ç. süGi
ödevlg

saylsl süraİ ToplımİşYüküsaa6

L4342
|4228
14342
000

Ara9naüar | 4 4

t4Edam o o o

LaborafuEr 0 0 0

Prğe000
Yanyd sonu $mu t ,ı 4

ToclımlşYükü ı2o
Al(Ts xİrdı.a a

Katkı Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4i Yüksek 5:



P05

Po6

P03

P19

P20

slra No Açlk|ama

P13

P14
P12
N7
Pl1
P08

P09

P04

P01

P02

P17

P18
P16

P10

P15

Bilişim ve il€ti5im teknolojisl ih ilg|lı gellşmelgi takip edre& bunlardan derslğinde etkln bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğ|tlmi alanlnda bellrlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtr| çözümleyip ve ta$rlayabilir.

Byoloji aiğretnenliğinin gerektirdiği temd bilgi, b€ceri ve tutumlan çağdaş teoriler §|ğlnda uygulamaya koyabilir.

kul|anlıma§ qereken hazlr materyalleri sçebiliİ ya da kendisi materyal ge|aştirip bunlarl derslginde ku|lanabilir.

işbirliği halinde çahşıg grup çal§nalannda aldül görw ve sorumluluklan layıkryla yerine getarebilir.

Biyoloji eğitimi alanındaka terel gelişne|eri takip ederek, bunlan diğer iiğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilar.

Küres€l ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özeılikle sğllk, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsamll bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiy|e iıgili $runlara duyarll, gelişme ve değişire agk olaElç bu $runlara «izüm üretebiltrek btrerilerini kullanabilir.

Yaratp, eleştirel, yanslho gibi düşünme becerilerire $hip olup, bunlan çeşitli iürenre durumlarına uygulayabilir.

Yaşam boyu irğrenmeye llişkin olumlu bk tutum gellştirip, öziüzenleme becerilerine $hlp olabilir.

Eğ:fimde/biyoloji eğitiminde ölçme ve değerlendire ale ilgili teme| kamm, yöntem ve teknikleri biltelç deG/konuya uygun ölçme araÇ,gerçlerini hazlrlaylp uygulayabilir.

Biyolojinin snanabilir, sorgulanabilir ve delillere dayandlnlablllr olduğunu kawayabilir.

Güven|i sınıf ve laborafuar ortaml oluşturabilir. Eİiylre gerçekleştirilecek deneysl çal§malar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilgil| karşlaştül pek çok problffi| tİllmsl yöntemleri ku|lanarak çözebılir,

edsek bunlan yenileyebalir ve ge|iştirebilir.

BiyoloJi, blyoloji eğltimi ile ilglll ulu$lve uluslaransı panel, *mporyum, konierans gibieRinliklere katılaİak kendlna msleki o|arak geliştirmeye devam eder,

yeterince kullanabIıir.

ESE
Fakültesi

sekreteri



Yarryıl Çal§mal.n
Ara slnav

Ke slnav

ödev

DeVam

Uygulama

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam

sıvg l(.tl(ı

0%0
0%0
0%0
0%0
o%o
0%0
0%0

Etldnlik

Ders süresi

slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazırlama

Ara greüar

Uygulama

LaborafuVar

Proje

Yanyl| sonu gnavl

Tophm lş Yükü

AKTS K.ed|sl

s.yEl §ı]ğı
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam iş Yükü saati

ffi

Fakültesi
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BALIKESİR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Biyokmya

Öğrcnim Tüİü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in stai Durumu DeEin Türü

ön Koşul D€rsin x@.dinatörü De6ı veren DeEln YaİdlmcllarlBölalmü/Pbgraml

Biyoloil Öğretmenllği

ffi
canll hücrelerde bulunan baa makomoleküllerin yap|, kjmyasl reakiyonlan Ve fonklyonlannln öğrenÇilere kavrablmasl

oesin içeriği:

Vize (%40) ve Final (%60)

ıilühendislik Bilimle]i
ılühendisllk Tasanml
sosyal Bıllmle]

Fen Bilimleri
sağlık Bilimleİi
Alan Bilgl§i

Haılrllk DökaımanlarHafta
1

2

Biyokimya ya giriş, Gnhlığının kimyasal elementıeri, Gnhllkta enerji kavraml,

Makromoleküllere (proteinler, poliskkarider, nükleik asider, lipid ve zarlar) genel bakış, canhlğln

temel biriml olan olan hücreye genel bakış

suyun özellikleri ve bunun biyoloiik aqdan önemi (polar oluşu, sudaki hidrcjen bağıarı, çIrzücülüğü,

nonpolar bileşiklerin suda çözülemeyişi, nonpolar etkileşimler, suyun nüklmfilikliği, iyonlaşması ve

önemipH)
Amino asitler ve proteinlefin primer yapllan

Diğer amino asiüer ve amino asit tiirev|eri, Proteinlerin amino asit içeriği, protein sflaşirma
teinikleri, analitik teknikler, amino asit dizileme tekniği

Proteinleran üç boyutlu yapilan ve fonksiyonlan (protein yap§ının dört *!iyesi, proteın yapllannl

u"iiı*" ,*otlun, peptıd grubunun konfomasyonu, alfa heliks, b€ta iplik]eri ve b€ta yaprağl,

düğümler Ve döngüler)

Proteinlgln tersiyer yapsl, qütemer yapl, protein denatürasyon ve remtürasyonu, pfotein

kaüanması ve stİblliİe;i, İolİajen ve fibröz proteinler , miyoglobın ve hemoglobin, antikorlar)

Enzimlerln özellikleri (ffizimlerin 6 s|nfı, kimyasl kinetik, enzim kinetiği, Michaelis Menten e5itliği,

iitulitiı, *ıit ı-t, K;,nin ifadsi, çoklu substrat reakiyonlannın kinetiği, tersinir enzim kinetiği,

atıntiştımsuz enzlm kinetiği, allost ik enzimler, enzim aktjvit6|nin düzenlenmesi, çoklu enzim

kompleksıeri ve çok fonksiyonlu enzlmler)

Enzamlerin mekanizma9 (Mekanistik kimyanln terminoloiisi, katalistlerin geçjş durumunu stabilize

eaışı, enzimatlk kataıısterin kimya*l modlan, diffuzyon kmtrollü Eksiyonlar, enzimatik

kataiıstlerin bağlanma modlarl, lizozim, *rin proteazlann özellikle,i)

Kenzimlerve\4taminler(kenzimlerinsnfiandlnlmasl,ATPvediğernüklstidkosubstratlarl,NADP
ve ııo, iıo ve rıııı, ko;nzim A, taamin pirofosfat, pridok$l fosfat, biyotin, tetİahidrofolat,

kobalamin, lipemid)
Lipld vitaminlerlne genel baklş, ADE( ubikinon, protein koenzimleri, sitokromlar

karbohidrasar (karbohidradarda kiral özelllkli olanlar, aldoz ve ketozlann slklik yaprya dönü§ümü,

mono$kkaritlerin konformaslonu, mono$kkariderin türevleri, ditkkarider ve diğer glikosider,

poliskkaritler, 9likokonjugatler)
Lipid|er ve Erlar (lipidlgin yapl$l ve fonksiyonel çeşit|iliği, yağ asideri, triaçil9li*r@ler, glisro

fosfolipid|er, 5ifin9olipldler, stemidler)

Dı,erönemlilip.dler,b.yolojikDrlar,lipidçifttabakagvearlanndinamikyapdan,zarproteinlerinin
üç slnlfl, zarlarda ta$nma, hücre dlşl slnyallerin iletimi

4
5

6

7

8

11

12

13

14

10

sln 
'{o 

Aqklam!

slİa llo
P05

P06

P03

P19

Pzo

Pl3
P14
P17
P07
Pl1
P08

P09

Po4

Po1

P02

P17

Pı8
P16

Açlklama

Bilişim ve ileti§am teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde ed(in bir şekilde yaradanabilir,

Bv;bji eğltlmi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda blr sürsi çöZümleyip Ve ta$rlayabilir,

sıyobji iığretmen|ığınin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tıfiJmlan çağdaş tsrihr §ğında uy,ulamaya koyabilir.

ii§iiltffH#;;;,#;;;;;;;;;,;;;;;;;iliu,iu,apor naıına" sunabiıir. Araştırma sonueıannl6öreıfııeri, T*s:9r::_l:rilİİİt11'^ll;
wlclNnlln! ylnrİll v

ı,f,İu-",l*g d*"ı,"n nazır materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabalir

işbirliği halinde çİşıp, grup çil§malannda aldığlgörev ve $rumluluklan layıkryla yerine getirebilir, ,r" , \khİ7'J| .iJ.__,.. I
aiyoıoji egıtimi aıan,ndaki temel geıişmeleri taı<ıp ederek, bun|afl diğer 

'iğretmen 
arkadaşlanyla paylaşabileEek düieydğybP"t 

!'f_,7.,lr"'Pi:]"l,.,_ ..^_,_

Kür§l ve toplum,ı çerçevede eğitjm probıffiİginin özellikle *ğhk, güvenlik ve çevre konulanna etkil*jİintgöz jlül9".}'ür:Ef,_!İ|''İ!'bir eğitim verr,

;İ"ffi Ş#fi:'İ,İffi;?Ö; gelşme ve de{işime açıı oıa.aı, ou ,İıİıara-etıztim ,,eteoiı$ığ1.1ı; 1,ıı"ü,|§l.,lılPflg: ^ _^ _ .
Topluffil gelişmeleri yarında izıeyereı, ioplumgl grumluluk bilircine $hip olur. au bilinçle yaşadığıpsyai çqfiepfl'msıet'fit{ff'fuP*ri planlaylp uygulayabilir

Yarabo, ele§tirel, yan9b6 gibidüşünme becerilerine $hlp olup, bunlan çeşdi öğrenre.9"iT|l,nu {?,y"q*,l, 
,^i^^^r,^ j, ,Eaii,nj F akııltesı

Yaşamboyuatrenmeyeilişklnolumlutirtufumgeliştlrip,öz{üzenlemebecerile.ire$hloolabilir. ts, :- ı\cual}Uğy-}-YHllJır ! L'!'!'''*'
Eğitimde/bıyolojı ditiminde ölçme ve değedffdime i|e ilgili tmd kavEm, yiintem ve 

r.5"i|l," 
o":,-y.:l{Pi*İ^İl:§eşffi,F"*§§"li:IJl,,*g;li5İilil

Öğrenme, iığretim ve biyoloji programl ile ilgilı temel kavramlan açklayabilir, o_ aü . l
ffi;ffi;;Jnauıi;;Ö;İ;;;;İÜİ.oİvunJ,nıuuıı,oıa,grnrıu*uyuoıi,. ... l'r.., ".._._,__,_,",ol, r,
Güvenli slnlf ve laboratuar ortaml oluştuEbilir. Böyltre gerçekleştirilrek deneysel çahşmalar için gerekli güvĞİılik.önlerhıellnl aıa[||,

hl|ia.al w^^hl.d kıillrnrr^k.örehilir '!i--.:; , : .
Alanlyla |lgili karşllaşuğl pek çok problffil bilirel yönt$ild kullanarak çözebilir, 

-"a"l-_,; i,:; ,

ederek bunlan ysileyebilir ve gellştirebilir.

D€İ5ın loynaklar|



P10

P15

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile iıgili ulugl ve uluslararag panel, sempozyum, kmfgans gibi etkinliklere katlarak kendini msleki olaEk ge|iştirmeye devam eder.

yğterince kullanabilir.



Y.nyll Çaİşmaıan

Ara slnav

K§a slnav

ödry

Devam

uygulama

ProF

Yarryd sonu §nau

Topırm

sayısl ıotİl
l %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

9t1oo

Etkinlik saylsl sü]esi Toplam İş Yükü saati

Ders sür6i 14 3 42

slnf Dl$ Ç. süresi 14 2 2a

Ödevler ı4 2 28

sunum/seminerHazlrlama 0 0 0

Araslnavlar | 4 4

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yany|l sonu snavl 1 4 4

Toplam İşYükü 106

AKTS Kredlsl 4

Eğitim Fakültesi

1:Çokdüşük 2:Düşük 3:ortr 4:Yüksk

aynldlr



BALIKESİR üıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adı

MBN1008 Eğitimde Araştrma yöntemleri

Öğrcnlm Türü Demin Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe zorunlu

oesin İçılğl :

uühendisllk Blllmlerl
İ.lühendl9llk Ta9nml
sosYal Billmler

Fen Bilimleri
sağhk Billmleri
Alan Bllgisa

slra No Agklama
P05

P06

P03

P19

P20

Pl3
P14
P12
w
P11
P08

P09

P04

P01

P02

Pl7
P18

P16

P10

P15

Bilişim Ve iletişim teknolojisl ale ilgili gellşmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğitim| alanında belidqmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.

Biyoloji dğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri Ve tutumlan çağdaş teoriler §dlnda uygulamaya koyabilir.

Alanl ile ilgili bir konuda bilim*l aEşbrma yapma yetisine *hip olup, bunu rapor halinde sunabilir. AEştrma $nudannl öğrscileri, mecektaŞlan ve toplumla payıaŞabilir.

İuİıanılması gİreken tıazır materyalleİl *çeblllr ya da kendisi materyal gel|ştirlp bunlan deslerinde kullanabi|ir.

ışbirliği halinde çalışlp, grup çil§malannda aldül görev ve ffimluluklan |aykryla yerire getirebilir.

Biyoloji €ğitimı alanındaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer öğretmm arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

KJr;l v; toplum$l çerçwede eğlüm problemierinin özdlikle *ğllk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinln 9öz önünde tutularak kapsmh bir eğitlm verir,

Biyoloii eğitimiyle ilgilimrunlara duyarlı, gelaşme ve değişime agk olarak, hJ $runla.a çozüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir.

yaiato, eleştirel, yansığo 9ibi düşünme bğerilerine ghlp olup, bunları çeşidi öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu iiğrenmeye ilişkln olumlu bir tutum geliştirip, öz_düzenleme b€erilerine $hip olabilir.

8iyolojinin 5lnanabilir, soIgulanabilir ve delillere dayandlnlabilar olduğunu kavrayabilir,

Güvenli gnf ve laboratuar ortaml oluşturabalir. Böylffi gerçekleştirilffik deney*l çnl§malar için gerekli güvenlik önlemlerinl alabilir.

Alanryla ilgil| karşilaştğl pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullamrak çözebili,,

ederek bun|an ytrileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyolojİ eğitimi ile ilgili u|u*l ve uluslararas panel, smpozyum, konferans gibi eBinliklere kablarak kendinj mcleki olarak geliŞtirmeYe devam eder,

yeterine ku|ıanabilir.

Eğıtimde Anştma Yöntemlerı



Yanyll Çahşmalan

Aİa slnav

K§a slnav

ödev

Dryam

Uygulama

Proje

Yarlyll sonu gnavl

Toplam

s.yırı xıd(
0 oh4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

.N,1oo

Etkinlik sayısı sü]6i Toplam

Ders sür6i 0 0

s|nf Dlşl Ç. suİsi 0 0

Ödevler 0 0

sunum/seminer Hazdama 0 0

Ara 9navlar 0 0

Uygulama 0 0

Laboratuvar 0 0

Proje 0 0

Yarryll sonu slnav| 0 0

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedlsi

aynldlr
ESER

Fakültesi
sekreteri

2: Düşiık 3; orta 4: Yüksek 5:

f-.ı.ı' ,l
ş ;-.'i'i ^-,);'-J

,? ... t. \\-, j :".:; '..n,..:ş!Şİ11

;:;; jİ;"H

.ı§ §,



sı]a ı{o Açlk|ama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P|2
P07
P11

P08

P09

P04

Pol
P02

P|1
P18

P16

P10
P15

Bilişim ve iletişim teknolojisi ile ilg|li gelişmeleri taklp ederek, bunlardan derslginde etkin bir ş€kilde yararlanabiıir.

Biyoloja eğitimi alanlnda belidenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve ta$rlayabilir.

Biyoloji ijğretmenliğinin gerektirdıği temel bilgi, beceri Ve tutumlan çağdaş teofiler şığlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllma§ gereken haar materyalleri sçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan deEleriMe kullanabilir.

işbirliği halinde çnhşlp, grup çallşmalannda aldül gög ve $rumluluklan layklyıa yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunları dağer dğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kürel ve toplum$l çerçNede eğiüm problmlerinan özellikle $ğİk, güvenlik Ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde hjhJlarak kap$mh bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarl|, gelişme ve değişime açlk olaralç bu $runlara çözüm üretebiltrek berilerini kullanabilir.

Yarabo, eleştirel, yansıbo gibi düşünme btrerllerine ghip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye iıişkin olumlu blr tutum gellştirlp, öz{üzenleme becerilerine ship olabilir.

BiyolojanIn cnanabilir, 9rgulanabillr ve delilıere dayandlnlabilar olduğunu kavrayabilir.

Güvenli §nıf ve laboEtuar ortaml oluşturatİlir. &iiy|re gerçekle*irilcek deneysl çalşmalar için g€rekli güVenlik önlem|erini alatİlir.

Alanlyla llgill karşllaştül pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilar ve geliştirebilif.

Biyololl, b|yolojl eğitiml ile ilgili ulu$l ve uluslararasl panel, smporyum, konferans glba etkinliklere kaİlarak kendini msleki o|arak geli§tirmeye devam eder.

yeterince kullanabilir.

aynıdlr
a ESER
Eğitim I

İİhl* sekreterı



Yıİryıl Çat§malan

Ara sınav

Ks gnav

ödry

Devam

uygulam

Pmje

Yarryil sonu gnavl

Toplam

sayH Katkl

0 o/.0

0 060

0 0/60

0%0
0 0^0

0 o/o0

0%0
oho

Etkinlik saylsl süresa Toplam iş Yükü saati

Derssüfsi 0 0 0

slnlf Dlfl Ç. sursi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/semin€rHazırlama 0 0 0

Aragnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu §nav 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS Kredlsl o

ayn|dr
ESER

ğitim Fakültesi
sekreteri



slra No Açlklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P|2
P07

P11

P08

P09
P04

P01

P02

P17

P18
P16

Bilişim ve iletişim teknolojisi ile ilgili gelişmelerl takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğltimi alanmda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve ta$rlayabllir.
Biyoloja oğretmenliğinin gerektirdiği temel bilga, beceri ve tutumlan çağdaş teori|er şğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmasl gereken hazlr materyalleri *çebilır ya da kendisi materyal geli§tirip bunlan deGlerinde kullanabilir.

işbirlaği halinde çahflp, grup çalşmaıannda aldlğl gög ve $rumluluklafl laykryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğ|timi ahnındaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer iiğr€tmen aİkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Küresel ve toplum$l çerçevede eğiüm problemlerinin özellikle sağlllç güvenlik ve çevre konularma eüalerinin göz önünde tutularak kapümİ bir eğitim Verir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyadl, gelaşme Ve değişime açlk olaEk, bu $runlara gizüm üretebiltrek brerilerini kullanabi|ir.

Yaratn, ele§tirel, yanstrcl gibi düşünme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu (ürenmeye illşkin olumlu bir tutum geli$irip, öz-düzenleme becer|lerlne ship olabllir.

Blyolojinln rnanabilir, 9rgulanabilir ve delillere dayandlnlabiliİ olduğunu kawayabilir.

Güvenli slnf ve laborafuar ortam oluşturabilir. Eİrylre gerçeklğtirilffek deneysl çalşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ll9lll karşilaştğl pek çok problemi bilim$l yöntemlerı kullanarak çözebllir.

ederek bunhn yOihyebilir ve gelaştjrebilir.

Plo BiyoloJi, blyoloji eğitimi ile llglli ulu$l ve ulslanE9 pand, semporyum, kmferans giti ettinliklğe katlaEk kendini mğleki oıarak geliştirrEye dryam eder.

yeterince kullanabllir.



Yanyll Çaİşmalan sayH xatkl

Ara gnav 0 %0

K§ slnav 0 %0

Ödev 0 o/.0

Devam 0 %0

uygulama 0 0/60

Proje 0 0/o0

Yanyll sonu sınau 0 yoO

Toplam oho

Etkinlik

Dss sür6a

s|nlf Dş Ç. süffii

ödeüer

sunum/seminer Hazrlama

Ara s|navıar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyl sonu snavl

ToPlım İş Yiıkü

AKTS rİedlsl

sayısl süİ6i
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam İş Yükü saaü

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Mikobiyoloji

Öğrcnlm Tü]ü DeEin Dill Deİsin Düzeyi DeEin staj Duİumu De6ln Tü]ü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölalmü/Prcgramı Ön Koşul D.Eln ı(Ordinatiirii De6l ve.en De§|n Yardlmcılarl

düzenlenmsi, Bakterilerde gen aktarlml, Genetik mühendisliği, Bitki ve hayvanlara gen transferi DNA çoğaltlımag.
Desin İçeriğl ı

Mlkrobiyoloji De6 Kitabı cilt - 1

Ara slnav, Final gnav|

Mühendisllı Blllmleİi
ılüh€ndlslik Tasanml
sosval Bilimlcr

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

8

9

10

11

12

13

|4
15

Mikrobiyolojiye giriş

Mikobiyal hüğelerin kimya$l yapllan

Mikrobiyolojlde temel yöntemler

Mikrobiyal hüge
Mikrobiyal beslenme ve enerji metaboıizmasl

Mikobiyal genetik

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji

Mıkrobiyal slnİıandıma ve çeşitlilik
Ara sınav
Mikrsrganizmalar Ve in$nlar arasndaki etkil€şim ve etki

Antibiyotikler Ve kemoterapi

Mikr@rganizmain$n iıişkileri Ve bağlfl klk

Kllnik mikroblyoloji

Makroorganizmalann çevredeki ed{lğimleri ve önemı

Dönem $nu gnavl

slra No Açlklama

Öğrercihr prokaryotik hücreler ve virüslerin çeşiüi özellikleri konulannda detayl| bilgi $hibi olacklar

Bakteri gnfandlmasl konusnda bilgi $hibi olaGklar

aukt.,il"ınblyot.ınolojlVegenetikmühendisllğlndekullan|mlarlkonularlndabilglsahibiolacklar

ö01
ö02
o03
ö04
ö05

Mikr@rganizma-insan-çevre ilişki|eri konulannda bil9i 9hibi ola@klar

Mikrobiyolojinin gün@l konulafl hakhnda bilgi sahibi ola@klar

slİa No Açlklama

P05

P06

P03

P19
?20

Pl3
P14

Pt2
P07

P11

P08

Po9

P04

P01
P02

P17

P18
P16

P10

P15

B|l|şimveiletlşimteknolojislileilgillgelişme|eritakipederek,bunlardand€rslerindeeddnbiİş€ki|deyararlanabilir.
aiyoloiı 4ıtimi aıanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve ta$rlayabilir,

iivoio]ı oğrernenıiğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teoriler §ğlnda uygulamaya koyabilir,

ir]L-n,-ı.".i d.""i"n t azr materyalb;i seç;blıır ya dj ıendıiı,materyal geli§tirip bunlan deElerinde kul|anabilir.

işbirllği halin-de ç:İşıp,grup çaı§malannda aldığı görw ve orumluluklan layıklyla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitmi alanınoaıı t.meı g"ıışm"ıeri taı<ıi iereı, bunlan diğer ogretmen arkadaşıanyla paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dill kullanabilir,

Kür*ı ve toplum*l çerçeveoe eğitim prouıemierının özellikle *ğlık, güvmllk ve çevre konulanna etkileİinin 9öz önünde tutularak kapgmll bir eğ't'm verir,

ar"ı"ji"ğir;ıy. ıgıiorunıara auyaıı, gelişme ve d$i5ime.açık olarak, bU $runlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir.

vaiatıo, eıeştireı, yansıt.ı gibi düşünme becerilerine *hip olup, bunlan çeşiui öğrenme durumlanna uygulayabalir.

v"ş. boy, oğ.n."ye illjkın olumlu bir tutum geliştlrıp, öz,düzenleme becerllerine $hip olabilir,

al-yoloJınin snanabılir, sr9ulanabllir Ve delillere dayarünlabilir olduğunu kavrayabilir,

Goven|i sınıf ve laboratua; ortam| oluşturabilir. 8öyice gerçekle$iriltrek deneyreı çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

Alan|yla ilgili karşllaşuğl pek çok problffii bilim*l yöntemleri kullanarak çözebilk,

ederek bunlan yflleyebilir ve geliŞtirebillr, 
.in( nihi etLinlikleıe katılaraı kendini Jeki Jrak qeliştirmeye dwam eder.

iıyoıo;ı, bıyoıoii eğitimi ale algili ulu*l ve uluslararası parel, smpozyum, kdferans gibi etkinliklere katılarak kendini 9

,{{İr.iiw"]
yeterince kullanabilir.

Fakülte Yok zorunlu

Dökümanlar



Ya]ryll Çalşııalan
Ara slnav

Kg §nav

öoa
DeVam

Uygulam

Proje

Yarryil sonu gmu

ToPıam

sayı§ ı(.tİl
1 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0/60

1 %60

q/ol0O

Etİinlik

Ders sür6i

slnıf D$ Ç. süEa

ödevler

sunum/semIner Haırlama

Ara sınavlar

[Jygulama

tiborafuvar

Poe
Yanyİ sonu §navl

Toplam İş Yükü

AKTS K]edlsl

sayH sür6i
!42
00
00
810

00
00
00
l2

Toplam İş Yükü saati

28

0

0

80

2

0

0

0

2

ll2
4

Fakültesi

1: Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yükek 5:



BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

Mikobiyoloii Laboratuvarl

Öğenlm Tüİü DeEin Dill Dersin Düzeyi De§ln staj Durumu DeEln Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/PrcgramI Ön Koşul Dersin kmrdinatörü De6i Veren DeEin Yardlmc!larl

Biyoloii Öğretmenliği

5GfiT*-i_
koşullan ve kural|annln anla$lmasl
DeEan İçeİiği:
Mikrcbiyoloji labaratuvannda kullanilan ekipmanlar hakklnda gene bilgiler, Mikmrganizmalann nitel ve nicel analizleri

t4ı, ı,ıadıgan,:. M, Martnko, J, Parker. Br(k Biology of Microrganims, Prentice Hall, N.J.1997 Hogg, s. Esential lv

Bilgehan, H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağşkl|k Bilimı, 10. Baskl, 8anş Yaylnlaİ Fakülteler Kitabeva Bornova, Izmir, 2002

öz-çıiı<, i. eeneı Mikrobiyoioji ÜygulamjKllavuzu, Yayn No:2, 3. Bask, sDü ziraat Fakültsi Isparta,2009

Çotuk, A. Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Yöntemleri, Nobel Yaymlan, 2003

Gücin, F, Dülgg, B. Gerel Mikrcbiyoloji Laboratuar Kllavuzu, D€rs notu, BuE, 1995

ı.lühendislik Bilimle.i
Mllhendlsllk Ta$nmt
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimle.i
sağhk Bilimleri
Alan 8ilgisi

Ara sınav, Yarryll 9nu s|navl

t
2

l,aboratuvar ekipmanlan ve ciha/aaı

B6iyği hazdam re aşılam, bakt€filerin morfolojik inelenrci ve 9f küı(ir elde etre yöntemleri

Bakterilerde Basit boyama, G6m Boyama

Kapsül Boyama, Endogpor boyam
Maya ve Küf mantarlannln mffo|oJik re dto|ojlk lnelenmğl
Al9 ve PrctozG gruplannln arwfolojik lııcelenm€sl

Mikroorganizmalann boyutlannln ökiimü
Dkekt mlkoskotik saylm; Breed Metodu, Thoma Laml

phk külttir m€todu

Anüb|yogEm
Topnk ve su mikobiyolojisine giriş

B6ln mikrcuyolojisine giriş

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fizikel ve Kimya$l metoüar i|e mikorganizmalann kontrolü

Fiziksl Ve Kimya$l metodar ile mikrOrganizmalann kontrolü

stra l{o Açlklama

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

Mikrmrganizma boyama yöntemlerlni bilir

Kültiir ortaml hazlrlama Ve mikroorganizma izolasyonunu b'lir

Mikrmrganizmalan boyutlandlrmaslnl bilir

Mikroorganizmalannmorfolojilerinivetantmlaylğözelliklerinimmikovemakro9örüntüleryardlmilebel.rlemesinibilir
Materyal kültivaslonu, deteminasyon ve identitkas,yonunu çrçekleştim6ini bilir

Mıkrorganizmaıira karşl sidal Ve statik önlemıg, kriterler ve uygulamalan bilir

slra No

P05

P06

P03

P19

P20

P10

P15

A9klama
Bıllşımveilet|şlmtekmlojlsiileilgiligelişmeleritakipederek,bunlardanderslerlndeetkinbirşekildeyaradanabiliİ.
iivoıoiı 

"oi 
i.i uıunroa ueıırıenmış uır neaef doğrultusunda bir sürsi_çözümleyip Ve taTl",:_b|ll:^.._ 

,.^..__,,,.

il;;;;; ü;#;;";; gseatiroıji temeı uııgi, 6meri ve tutumıarı çağdaş teoriıer ışüında uy,uıamaya koyabiıir.

lr,,nr Ah,lvnıın Aörptim §trateii. Vöntem ve teknikll

İİl""j.,İ#r'n'J",'#İ."n'"], ;;;;;İ ;;İİ;;yu o"- ı,"naiİı'..t"ryaı geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir

İşbirliği hallrie çalışıp, grup çil§malaİlnda aldlğı görev ve sorumluluklan laykryla yerine getirebilir,

§İljl"3İ lğİ|lİİ"TlİX;#İ:,#';f#|#;ÖE'",",İ,"İ",, İ,g", 
"g,",,." ",**şı",ıyıa 

payıaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,
.^ _^..-^ L^^.J-_^5 6sil6.inih 

^^, 
Anaindc tıtrıllarak kaogmh bir et

İll,:3lİ"H#:l;İ§"6: ffi,iŞ;İ,1"ffi;fi;;ğiİ.;;;;;İ,k;" ç"*" ionuıunn, 
"iııı",inin 

9öz önünde tutu|arak kapsmh bir eğitim verir,
!^_^-i^;^i L. Jl:^2hiIi.

P13

P14

P12

Po7

P11

P08

P09

P04

P01
Po2
P17
P18

P16

;ffi; l;ffi:,ÜÜffi;;;;;;; ,"[şme ve değişime agi oıaraıç bu rcrunıara çözüm üretebiltrek brerilerin. kullanabilir,

varatn, elğtirel, yansıtlcı gibl düşünme btrerilerlne ghip olup, bunlan ç€şitli öğrenme,durffilarlna uygulayabilir.

v"şi ilv, og-."ye ilijkin olumlu bir tutum geliştirip, öz-düzenleme becerilerine 9hip olabilir,

:;r#rŞfi#iHl:;}il]#H:;Jğ:H:il;;:il:',i#ffi;,,,il ri"". * 
".ikleri 

bilerek, ders/konuya uygun ölçme araç-gereçlerini hazırlayıp uygulayabilir,

_|.-^16 hilJ^|^ii fi rpnme-iiilretme sülederi üzerine etkisini tartlŞabilir,
a3:§l"Jlyr',!?fJ:Tffiff;f::[Tl#;J}f;;;i#;,i,Ö,;^.*.ğretimku6ml;nnlnbiyoıojitığ,Jn."-6ğ,"t,esüreÇeriüzerineetkisinitartlşabilir,

uygulamaları

Fakültesi

alanlndaki gelişreleri sürekli takip

il-yolojınin s-nanauııir, 9rgulanabilir ve delillere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnf ve labo.atuar oüm| oluşturabilir. Bdyle gerçeueştiriıecek deney*l çahşmalar lÇin gerekli güvenlik 0nlemler|ni

sekreteri

algali kavramları doğru ve

MlkEbiyoıorl ı,ibo]atuvan

Yarryll

DökümanlarHafta xonu

Biyoloji, biyoloii eğitimi ile ilgili uluil Ve uluslararag panel, *mporyum, konferans gib' etkı

aivoı.ıioğr"tr"nıgınin gerektirdiği öğretmenlik m6leğini yapabılsek yetedi gizl' Ve yaz|lı

yeterince kullanabilir.



Yaİıy|l Çalşnalan
Ara 9nav

K§ slnav

ödev

Devam

Uyguıama

Proje

Yanyıl sonu 9navl

Toplam

sayEı xatkl

t oh4o

Etkinlik

De6 sürsi
gnlf Dş Ç. süEi
ödeVler

sunum/semıner Haarlama

Ara 9navlar

Uygulama

Laborafuvar

Poe
Yanyil sonu 9navl

Top|am İş Yükü

AxTs Kredl§i

Toplam iş Yükü saati

0%0
0%0
0%0
0 060

O o/o0

1 %60

06ıoo

aynlclıt
SER

say§ sür6i
|42
00
00
00
15
00
102
00
ı10

Düzeyı: l: 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5: Qk yüksek



BALIKESİR üruivensirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu

l.,18N1005 Öğretım Teknolojileri

Öğrcnim Türü De6in Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/Pİogİaml ön Koşul Ders|n xmİdinatö.ü DeEl vercn DeEİn Yardlmcllan

uygulamak.
oeEln İçerlğl:

v5it, ıl., ııev, N., özmen, H., Altun, T. ve Akylldlz, s. 2013, Öğretim Teknolojileri ve Materya| Tasanml, süzer Kitabevi Yaylnevi, Trabzon, 246 ryfa.

Ara slnav, Final 5lnavl

ilühendIsllk Billmleri
ı,lühcndlslık Tasanml
sosyal Bilimler

Hafta (onu

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

oğretim llkeleri, Öğretim materyallğl geliştirmede uyulacak kurallar,

Etkili iiretim ve biyolojide etkili iiğretim modelleri

Biyolojide kavram öğretiml

Biyoloji (tretiminde kavram harirdlan

Biyoloji öğretiminde bilgi ve zihin haritalarl

KavEm değişlm metinlerl

Anlam Çaizümleme Tablolarl
Kelime ilişkilendirme tğtleri
Araslnav
Yapllandlnlmlş 9rid
Çahyna yapfağl

Biyoloji iiğretiminde hikaye ve oyun şarkl gelişürme ve uygulama

Bivo|oji (üretlminde "Öğrenme Ha|kasl" tğretim modeli

Biyoloji Öğretlminde'"rahmin-Gözlem,Aç*lama crGA)" öğretim modeli

Final slnau

Fen Bılimleri
sağhk 8lllmleri
Alan Bilgisi

sln llo
ö01
ö02
ö03
ö04
öo5
ö06

Açrkl.ma
iüretm llkelerl hakklnda bilgl $hlbl olur

oiyolojıae tığretim materyallari geliştimede dikkat edilrek husushnn iarhnda olur

biyoloji eğitiminde eRili öğretim ve moddier hakhMa bilgi $hibi o|ur

biyoloja öğredminde kulb;ilablltrek çeşidi irğretim materyalleri geli*irebilır ve dslerinde uygulayabilir

başkalanyla iletişim ve birıakte çihşma becerilerini geliştirebilir

sln ı{o

Po5

P06

P03

P19

P20

P13

P14

?|2
Po7

Pl1
P08

P09

P04

P01
P02
P17
P18
P16

P10
P15

Açlklama

Bılişim ve iletişim tekrclojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunıardan derslerinde eRin bir şekilde yararlanabilir,

Biyioji eğitimi alanında belirlenmi§ bir hedef doğruhusunda bir sürsi çözümleyip ve ta$rlayabilir,

İİvoloji tiğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler şığında uygulamaya koyabilir,

ixiA}ifr +rA+Aii V^nıcm Ve tpknikli

LıJtantlm,., 
^ArAkAn 

he,lr metcNalleri gebilir va d; kendai materyal geliştirip bunlan deElerinde kullanabilır,İ,İi""j,iu#J,,niii#""n":;,iilĞ;;li;i;;il;v:J oJ ı""oiii *t",)/al geliştirip.bu;bn deElerinde kullanabilır.

işbirliği halinie çİşıp, grup çahşmalarlnda aldlğl görev ve $rumluluklan layıkryla yerine getirebilir,

Biyolojİ eğitimi alanlndaki temel gelişmelerı tatı-p ierek, bunlan diğer oğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kuılanabilir,

Küre*l ve toplumgl çerçevede eğitim problemierinin özellikle $ğllk, güvenlik Ve çwre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmll bir eğ'ğm verir,

iivoıoii"ğıtı.ıy" iıgıimrunlara auyarlı, gelişme ve değişime agi olarak, bu rcrunlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabilir,

varatn, eleştirel, yan§tğ gibi düşünme btrerilerine 9h'p olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabiıir,

vaşa. uoyu oğren.eye ili;kin olumlu bir tutum geliştlrip, öz_düzenleme becerilerine 9hip olabilir.

ŞİlİrŞfi"T;:ffiH;;İ;HÖ;H;ffi;',İr;ff;;",".l ru"", *,"r"ikıeri biıerek, der'/konuya uygun ölçme araç-oereçlerini hazlrlaylP uvgulavabilir,

hn,^hİi Airanmr^irptmp çiire.leri üzefine etkasini tartEabilir.
İlTgH,'&",:İ;-J:H"fH;f:f,H;;;'#;;';o';;;,İ;';"".e-öğretim kuramıarının biyoıoji öğrenmeöğretme süreçleri üzefine etk'sini tart§abilir,

ai-yolojinin ınanabılır, 9rgulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnf Ve laboratuar ortaml oluşturabilir. göyltre gerçek]eştirilsek deney*l çalşmalar iÇin gerekli güvenl'k

Alanlyla ilgili karşdaştığl pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

Mi|ll Eöit;ln Tmel Kanunu ve alanl lle ilgili yönetmelik ve mewuabn bilincinde olup, buna göre gerekl,

ederei bunları yenileyebilir ve geliştlrebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgill ulu$l ve uluslarara9 panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak

sıyoıo]i'i'ğretmenİğlnin gereKirdiği aüretmenlik mğleğini yapabiltrek yeterli sözlü ve yaah anlatım

alanlndaki gelişmeleri sürekli takip

devam

biYoloji

aynıdır
EsER

.ş
i!)

]ı

,*

gıtim Fakültesj
şekreteri

yeterince kullanabilir.

ilgili kavramlan doğru Ve

TeknoloJi leİi

Yarıyıl Adı

Fakülte Yok zorunlu

Dökümanlar

fo.'a !F ,ı'.'."

*:r" ynt,--.



Yanylı Çallşmalan sayısl xatkl

Ara 9nav l %40

Kıs Sınav 0 %0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yanyil sonu slnavı | 0/o6o

Toplam o/o100

Etkinlik

De6 sür6i

§nıf Dş Ç. sü6i
ödeüer

sunum/s€miner Hazlrlama

AIa slnavlar

uygulama

LaborafuVar

Proje

Yanyil sonu §Evl
ToD|am İş Yükü

AxTs Krcdlsı

saYlsl

14

10

10

10

ı
0

0

0

1

sü]esi

3

2

2

2

2

0

0

0

2

Toplam iş Yükü saati

42

20

20

20

2

0

0

0

)

1o6

4

Katk Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5: ÇokYüksk



BALIKESİR üıtivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

8LN2203 zooloji Laboratuvan 2

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü

örgün öğretim Türkçe zorunlu

Bölümü/Prc9Iaml Ön Koşul DeFin xoordlnatörü De6l vercn DeEln Yardlmcllaıl

Biyoloji Öğretmenliği

DeEln Amad l
sistematik ve tak$nminin öneminin kavranmas, omurgah hayvanlann sistematikteki ysıeri, ekolojileri hakkmda bilgi $habi olmak
Derin İçe.iği:

ve sistematiği, Kuşlarln genel özellikleri-slstematlği Ve Fosil Kuşlar ih Memelihrin genel özellikle.i Ve sistematiğini incelemek

Kuru ü.1., 2oo7, omrgali Hayvanlar sistematiği, Palme Yaylnc|İk, Ankara<BR>Exotıc spsis in the Aegean, Mamara, Black, azov and caspian seas.Yuvenaly zaitsev,
Bayram Öztürk, 265 sf, Tüdav Yaylnlan<BR>Adas of Exotic spsies.Vo|.I.Fishes, Daniel Golani, Lidia orsi Relini, Enric Massutj, and Jean-Pierre Quignard, cıEsM, 2002

Düz anlatlm ve Powerpoint sunum

Ara slnav (%40) ve Final slnavı (yo60)

ve
tlaıhendlsllk Bllimlerl
ı.lühendisllk Tasnmı
sosyal Bilimleİ

Hafta Konu

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1t
12

13

|4

chordata fi lumunun genel kaEkt€rleri

İlkel kordalilar (Prctchordata=Acrania), subfi lum: Hmıchordata, urchğdata
cephalochğdata, İlkel kordalllann sıstemaüği, classls: ffiaodemi, classis: cylostmta
(l,ampreys), Yuvarlak ağdllann gend özellikleri

kafatasllhr
Kıkrdakll bahklarln slstematlği ve genel özellikleİi

Kemlkli bahklann slstematiği ve genel özdllkled

Kemikli bal|klann sistematiği ve gerel özd|iklgi- 2

Üstsınıf: t€tfapoda {iriş ve sistematik

sınf amphlbia

smıf reptilia

snf aves
smf mammalia

snf Mammalia , 2

Fen Biıimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Açıklama

Kariyerininba$ndanitibarenomurgallhawanlannsistematikkonumıanvetürlerihakklndabilgiedinir.
sl.a ı{o

ö01

slra No Açıklama

P05
P06

P03
P19

P20

P13

P14
PL2
m7
P11

Po8

P09

P04

P01
P02

P77

P18
P16

P10

P15

BilişimVeiletişimtekrcloiisiileilgiligelişmeleritakipederek,bunlardanderslerindeetkinbirşekildeyararlanabilir.
eiyoıo.)l egiumi aıanında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip Ve ta$rlayabilir,

iivoioji dret enıiğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çnğdaş teoriler §lğlnda uygulamaya koyabilir.

ir]i"",-ı.".id"i it"n nazr materyalleri *çebiıır ya dj ıendĞi materyal geliştirip bunları derslerinde kullanabilir,

İşbirliği halin-de çnlışlp, grup çal§malannda aldĞl görev Ve $rumluluklan laylkryla yerine get'rebilir,

Biyoloji eğitimi atanındaki terel gelışmeleri taı<ıİ İereı, bunlan diğer aiğretnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeYde Yabano bir dili kullanabi|ir,

Kür*l Ve toplumsl çerçgede eğitim ;rcbbmierinin özellik|e sağlik, güvenıik ve çevre konu|arlna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap9mll bif eğitim verir,

sroıojieğıumıyle ıgıisorunıara duyarlı, gelişme ve değlşime açk ola.k, tu srunlara çözüm uretebiltrek brerilerini kullanabilir,

varatıo,eıeştireı,yanstlogibidüşÜnmebtrerilerineghipolup,bunlançeşitliöğrenmedurumlannauygulayabilir.
Yaşam boyu oğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz,dozenleme becerilerine İhip olabilir,

Bi-yolojinin snanabilir, 9.9ulanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabillr,

Güvenli slnf ve laboEtuar ortaml oluşturabilir. eoyice gerçekleştirilcek deney*l ça|lşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgi|i kar§llaştğl pek çok prolemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir.

BiyoloJl, biyololi eğ|timl lle llgili ulu$l ve uluslarara$ panel, smpozyum, konfeıan5 gib| etkinıiklere katllarak kendina mesleki olamk gelişürmeye devam eder,

dır

yeterince kulIanabilir.

zooloJl Laboratuvan 2



Yaııyll Çahşmalan

Ara slnav

Kg slnav

ödg
Ddam

uygulama

Proje

Yarryil sonu slnav|

ToPı.m

sıyB Kaü(

|40
0 0/60

0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

.%1oo

Etkanlik

Ders süresi

slnlf Dı$ Ç. süresi

ödevler

sunum/seminer Hazırlama

Ara slnavlar

[Jygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu 9navl

Toplam İş Yükü

AKTS ıOĞdis|

s.yEı sünıaı

742
00
00
00
r2
00

Toplam iş Yiikü saati

28

0

0

0

2

0

u

0

1

32

t

2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5i Qk yükek



BALIKEsİR ü ı.ıivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adı

BLN2202 zooloji 2

Öğrcnim Türii De6in oiIi D€6in Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Tijrkç€

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul DeEln Ko.dinatö.ü DeEi veren DeEin Yaİdlmclla.l

Biyoloji Öğretmenliği

De]sin Amacı :

sistematik Ve tak$nominin tineminin kavranma§, omurgall hayvanlann sistematikteki yerleri, ekolojileri hakknda bilgi $hibi olmak
DeEin içe]iği :

Ve sistematiğ|, Kuşlann genel özellikleri-sistematlği ve Fosil Kuşlar lle Memeliıerin genel özellikl€ri Ve sistematiğini incelemek

M., >Golani,

2002.Ekzotik türler Atlasl, calt. 1.Ballklar,cIEsM
Düz anlatlm ve Powerpoint sunum

Ara slnav (o/o40) , f]nal slnavl (0/060)

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9nml
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleri
sağllk Bilimlefi
Alan Bilgisi

: 100

Hafta Konu Ön Hazıılık Dökümanlar

1 chordata filumunun genel karakttİleri
2 İlkel kordaklar, ), subfİlum: Hemidnrdata, tJrchordata

3 cephal€hordata, İlkel kordaİlarcephalrhordata, ilkel kordahlann istematiğl, oasis; ostra@derml,

classis: cylostomata
4 (Lampreys), Yuvarlak ağızlllann genel özellikleri

5 Grup; ccniata (=Vertebrata), süperclasis: Plİ6, oasis; chondrichtyğ (khrdaklı bahklar)

5 Kkrdakfu bahklann genel özellikl€fi ve sistematiği clasis; ffieichtyes (Kffiikli ballklar),

7 Kemikli ballklaİln genel özellikleri ve sistematiği

8 Kemlk|i ballklann genel özellikleri ve sistemat|ğine devam

9 
süperclassis: Tetrapoda, classis: Amphibia (iki yaşamlar), Amfibiahln genel özellikleri ve sistematiğl

10 classis: Reptilia (sürüngenler), sürüngenlerin genel özellikleri ve s'stematiğ'

ı1 clasis: Repülia

12 classis: AVs
ı3 classis: Mammalla

14 cla$is: Mammalia

20 ilkel kordahlar (Protchordata=Ağania), subfilum: Hemichordah, Urtrhordata

2t 
Grup: cEniata (=Vertebrata), süperclasis: Pigs, oasis: chondrichtys (kkırdakll baİklao, (0)

Yuvarlak ağlzlllarm genel 6zellikleri Grup: craniata (=Vertebrata),

cephalochordata, İlkel kordalllann sistematiği, classis: ostracodermi

Kariyerlerininbaşlndanitibarenomurgallhayvanlarınsistematikkonumıanveekolojilerihakklndabilgiedinirler

stn ıao

ö00

Açlklama

slra ı{o

P05

P06

P03
P19

P20

Açıklam
Bilişim ve iletişam teknolojisi i|e ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanab,lir,

Biy;oji eğitimi alanlnda belirlenmiş bır hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip Ve ta$rlayabilir,

aıyoıo]ı dretmenıığinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler ışğında uygulamaya koyabilir.

irji"",i*" rio"].|" tazr materyaile; seçebilar ya d; kendisı'materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir,

İşbirliği halirie 9lşıp, grup çahşmalannda aldlğl görw ve $rumlulukları laykryla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri taki-p ederek, bunlan diğer öğretmen arkadaşlanyla paylasabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

Kğre*l Ve toplum$l çerçevede eğitim problemiennin özellikle şğllk, güVenlik Ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmll bir eğitim verir,

Biyoloji eğltimlyle llgi|ircrunıara auyarıı gelişre ve değişime açık olarak bu sorunlara çdzüm üretebiltrek bseri|erinı kullanabilir,

Yaiatn, eleştirel, yangtıO 9lbl düşünme btrerilerine 9hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir,

vaşam boyu oğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzmlme becerilefine 9hip olab'lir,

Biyolojinin snanabilir, $rgulanabilir ve de|illere dayandnıabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli snf ve laborafuar ortamı oluştu6bi|ir. Böyİre qerçkleşürilrek deney*l çaişmalar iÇin gerekıi güVenlik önlemlerini alabilir,

Alanryla llgili karşllaştğl pek çok probleml bl|lmsl yöntemleri kullanarak çözebilir,

J","İ Ür"İİn v""ll"v"bilir ve geliştirebilh. ..,rıri'tl!Y.|,i:,nZ | _^,._.,__^.

P13

P14

P12
P07
P11

Po8

P09

P(x
P01

P02

P17
P18
P16

P10

P15

EsER
F

siyoıojiöüieğnenliğinin qe;ktirdiği öğretmsllk msleğini yapabiltrek yeterli «izlü ve yazlh anlaqE 6e$
yeterince kullanabilir. :;' '}-

-Sekreterı

2

Yany||

ı}eİgln xaynakları

D€B Yapİsl



Yanyl Çahşnalan

Aİa slnav

K§ slnav

ödev

Dwam

Uygulam

Proje

Yanyıl sonu slnavl

Toplam

sayl$ Katkl

l oh4o

0 o/o0

0 o/o0

0 o/o0

0 o/o0

0%0
1 0/o60

o/o1OO

Eüinlik

Ders süre§i

slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/semlner HaIrlama

A.a 9navlar

Uygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyl sonu slnavı

Toplam İş Yükai

AKTS }(İedisi

sayH sürği
143
105
00
102
11
00
00
00
11

Toplam İş Yükü saati

42

50

0

20

1

0

0

0

1

114

4

Katkl Düzeyi; 1: Çokdüşük 2: 3; orb 4; Yüksek 5: Çok yüksek



P05

P06

P03

P19

P20

slra ı{o Açıklama

P13

PL4
P|2
m7
P11

Po8

P09

P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

Bilişim ve i|etişim teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslğinde e*.in bir şeki|de yararlanabilir.

Bayoloji eğitimi alanlnda bellrlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip Ve ta$rlayabilir.

Bıyoloji (üretrnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teori|er şlğlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmas gereks hazlr materyaıleri s€çebilir ya da kendisi materyal geli$irip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbirliği halinde çalşlp, grup çahşmalannda aldül görev ve grumluluklan layıkryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan dağer oğretrnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dılİ kullanabilir.

Kürel ve toplum$ı çerçevde eğitim problemlerinin özellikle $ğllk, güvenlik ve çwre konulanna etkilerinin 9öz önünd€ ttthJla6k kapgmİ bir eğitim verir.

Biyoloii eğitimiyle ll9ili $runlara duyarll, gellşme ve değişire açk olarak, bu $runlara çözüm üretebilsek btrerilerin| kullanabilir.

Yaratıcı, eleştirel, yansıt0 gibi düşünme bcerilerine $hip olup, bunlan çe§itli tiğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrtrmeye ilişkin olumlu blr futum geliştirip, öz-düzmleme becerilğine $hip olabilir.

Eğitimde/biyoloji eğiümınde ti|çme ve değ€dendire ile ilgili tffd k vEm, yöntem Ve teknikleri bilerek, deE/kmuya uygun ölçme araç-gereçlerani hazlrlayp uygulayabilir.

B|yoloilnin slnanabllir, 9rgulanabilir ve delillere dayandrllabilir olduğunu kawayabilir.

Güvenli slnf ve labontuar ortaml oluşturabilir. Ba'yltre gerçekleştiriltrek deneysel çal§malar için gerekli güVenlik önlemlerini alabilar.

A|anryla ilgili karşllaştğ pek çok problemi bilimsl yöntemlgi kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yoileyebilir ve geliştirebilir.

Biyo|ojl, blyolojl eğltiml lle llgili ulusl ve ulusla6n9 panel, $mporyum, konferans glbi etkinliklere katllarak kendıni mesle*i olaEk geliştirmeye devam eder.

yeterlnce kullanabillr.

dır
EsER

F



YaİrYll Çahrmalın

Ara sınav

Ke 9nav

ödev

Daam

uygulama

Prcje

Yany|l sonu slnavl

Toplam

say§ xıtkl
0%0
0%0
0%0
0%0
0 0,60

0%0
0%0

oho

Etkinlik

Ders sür€si

§nf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer HaZr|ama

Ara slnavlar

ıJygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyd sonu slnavl

Toplam İş Yaikü

AKTS Kİedisl

sıyEl süraaı

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam İş Yükü saati

0

0

0

U

o

0

_]



BALIKEsİR üır ivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

Bayo|oji Öğretimi 1

Öğrcnin Türü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türğ

Örgdn Öğretim Türkçe Fakülte

Bölumü/PrcOİamİ Ön Koşul DG6in Kmrdİnaüiİii DeEl vercn DeEin Yardtmcllaİl

Biyoloji Öğrevnenliği

E;Eiilm-;i_
DeElerde kullanilabilecek model, yöntem ve tekniklerin kavrahlma$ ve bunlann uygulanma5 ale ilgili becerilerin kazandlrdmasldlr

De6in İçeıiği :

Biyoloji deElerinde kullanilabilecek model, yöntem Ve teknikler ile bunlann öğret]'mde nasll kullanllacğlna ilişkin bilgi|er.

Eskişehir.<BR>Fen Ve Teknoloji- Flz[
2012
Yijz yüze, $num, uygulama

ı.lühendislik Bilimleri
ıilühendislik Ta$nml
sosYal Bllimler

Fen Bilimle.i
sağllk Bilimlerl
Alan Bilgisi

Vize (%40) ve Final (0/060)

Hafta xonu

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

t2
13

ı4

us Biyoloji Programlnln tanüml, fizİJin doğasl

Öğrenme kuramları, genel öğreüm modelleri

Yapllandlmacl ijğrenme kuraml, öğret|m modelleri, yöntem ve teknikler

Kav6m oğreümi
Kavram öğretimi

Kavram Yanılgılan
Kavnmsa| Değişim

Ara slnav
Değerlendime
Kavnmsal değişlm, Probhm çirzme

Problm Çizme
Laboratuar kullanlml ve deney türleri

Problem tabanll ajğretim, buluş yoluyla iüretim modelleri, 5E Modeli

Biyoıoji öğretiminde multjmedia ve Ölçme - değerlendirme

Öğretim materya|lerinin seçimini eRıleyen faktörleri dikkate allr,

sl]a ılo
ö01
ö02
ö03
ö04

Açlklam
ğrenme kuramlannı anlama

Öğretim modellerini, yöntemlsinl ve tekniklerinl kullanabilme

L|* Biyoloji programlnln temel kavramlann anlama

$n No

P05

Po6

P03

P19
P20

A9klama
Bilişim ve iletişlm teknolojisi ile ilglli ge|işmeleri takip ederek, b!nlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

8iy;bji eğitjm; ahnında belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tasrlayabilir,

iivoioıi oğremenıığinin gerektirdiği temel bilgi, b€ceri ve tutumlan çağdaş teoriler şlğlnda uygulamaya koyabalir.

ır]ı"",-ır", ri"-.r]"" n"ztr materyalb;l *çebilir ya d; kendĞi'materyal geliştlrap bunlan derslerinde kullanabilir,

ışuırıi5i nallnie çıışlp, grup çnlşmalannda aldığl görry ve $rumluluklan layıklyla yerine getirebiliİ,

ijvJ"]ı 
"g,t 

m 
"L"i"j"ii 

t"meı !"ı6m"ı"ri Lrli J.r"ı, bunlan diğer t ğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabllir,

Küresel ve toplumsal çerçeveae eğıtim poulemierinin özellikle sğlk, 9üvenlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tufularak kap9mll bir eğitim verir,

iıyoıoiıeğiti.ıvıe ıgııircrunlara duyarlı, gellşme ve değişime agk olarak, bu srunlara çözüm üretebiıtrek brc1lerin| kullanabilir,

yaiatıo, eleşurel, yanstrcı 9ibl düşünme btrerilerine sahip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

v"şam boyu tgmm"ye ili;kln oıumlu bir tutum gellştirip, öz{üzenleme btrerilerine ghip olabilir, 
r..ı6ri^i h,lrlavln

aı-yoloiinin ınanabilir, sorgulanabilir ve dellllere dayandrllabilir olduğunu kawayabilir,

Güven|i $nf ve laboratur ortamı oluşturabilir. göyire çrçekleştirileek deneysl çahşmalar için ,erekli güvenl,k önlemlerini alabilir,

P13

P14
P|2
Po7

Pl1
P08

P09

P04

POı
P02

Pr7
P18

P16

P10
P15

Alanryla ilgili karşllaşuğl pek çok problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebiıir-

ffiH#; İffi,l", ;'"İ"İİİ," lıqı, vonetmelik ve mewuatn bilincinde olup, buna göre gerekli planlamalan, etkin|ikleri ve

ederek bunlan yffi iıeyebilir ve geliştirebilir.

gerçekleştireulir, alanlndaki gelişmeleri sürekli takip

Biyolojı, biyololi eğiüml ile ilglli ulu$lve uluslararasl panel, *mpozyum, konfenns gibi::1,:l,H:*1i"j*::l']},ffi'::],
ilgili kavramlan doğru ve

ayn.dr
EsER

ğitim Fakültesi
sekreteri

İ;Ö'Ö#ft;;; g"*-kİ;ıği-"ğ.t.*ıik mesİeğini yapabiıtrek yeterıi 5özıü ve yaah anlattm bec€rilerini, etkili ve 9üÇlü

yeterince kullanabilir.

ı

:30

'j-i 
"ı;ş;,$İ.t

"_ ,,)i_. .-.,f.aRulİu
,;il,
r' 1 '._.._- i i1 ... ,-l

i \.iı._"^,,..' ,,
-,' 

;, ,ı t',-' ,{ı, ,"

,i'r..., ' 
*i,-,..ı,

\*_..::.,"



Ya.ıy|l Çıhşmalan

Ara s|nav

KR slnav

ödev

Devam

Uygulam

Proje

Yarryd sonu gnavl

Toplım

sayı$ xattl
l %4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
r %60

9bıoo

saati

28

42

42

0

2

28

0

0

2

LA
5

Asiının
N,da ESER

Jvecailbey Eğitim Fı
Pal<ultelSel<reĞİj

s.Ylsl sürsi Toplam

142
143
143
00
12

142
00
00
l2

Etkinlik

De§ sürsi

s|nf Dş Ç- süresi

ödevler

sunum/seminer Hazlrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje
i yanvıl sonu smvı)'
] Toplam İş Yükü

i ırcrs xreıısı
i

l

I

Katfu Düzeyi; 1; Çok dGük 2; Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yük$k



BALIKESİR üıivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu

BLN3103 8otanik Laboratuvan 1

Öğrcnim Türii De6in Di|i Deİsin Düıeyi Desin staj Durumu Dersin Türii

Örgiin Öğretim Tiirkçe zorUnlu

BölümO/Prcgİaml Ön Koşul De6ln Koordinatörü De6i vercn De§in Yardlmc|larü

Biyoloji Öğretrnenlaği

DeEin Amad :

Temel tohumsuz botanik bitkiler sistematik bilgisinin örneklerle peki5tirilmsi
DeEin içedği :

Temel tohumsuz botanik bltkiler örnekleri

Yüz yüze

Ara slnav (o/o.10) Ve Final gnau (o660)Ksa slnav

ı.{ühendisllk Bilimleri
Mühendislik Ta9f|ml
so§yal 8ilimler

Fen Bilimleİi
sağllk Bilimleri
Alan ailgisi

Hafta Konu

1

2

3

4
5

6
7

8
9

ı0
1l
12

13

14

Bakterilerin Genel Özellikleri ve Çeşitleri

|4antarlar, Mantarlann eşeyli üeme yapllarlnln mikoskopla incel€nm6i

Çeşidi besinler üzerinde gelişen Mantarlann tanülmag

Ağaçlar üzerinde gelişen mantar|ann tan|hlmasl

Çeşitli bitkiler üzerinde gelişen mantarlarln tanıhlmas!

Mantarlann ekonomik önemi

Alglerin genel özellikleri

Alglerin §nlfland|nlmasnda kullanılan kriterler ve ekonomik önemi

Alg|erin üreme yapilan hakklnda bilgi verilm6i
Mikroskobik tek hücreli alglerin tantllması

Mikroskobik çok hücrela Ve koloni oluşturan alglerin tanlblmasl

Makoskobik alglerin tanlt|lmas, ekonomik önemi olan örneklerin incelenmğ'

Likenlerin genel özellikleri, mikroskopta tallus yapllannln incelenmesi

t4orfolojik özelliklerin€ göre liken çeşit|erinin incelenmsi

slra No

ö01
ö02

sın l|o

P05

P06
Po3

P19

P20

P13

P14
P12
Po7
P11

P08

P09

P04

Po1

P02

Pt7
P18

P16

P10

P15

Açlklama

Tohumsuz bitkileri temel örnek]erle tanr
Tohumsuz bitkileri morfolojik ve mikrGkobik özelliklerine göre slnlflandmbilir

edere[ bunlan yenileyebilir ve geli$irebiliİ.

Biyoloji, biyoloji eğiümı i|e ilgili ulu$lve uluslararag panel, smpozyum, ksferans g|bietkinliklere katılarak

siyoıo]i'irği"tmenİğınin gerektirdiği dğretmenlik mesleğini yapabiltrek yeterli 5özlü ve ya,ll an|atlm

A9klama
Bilişim ve iletişim teknolojisi ale ilgili ge|işmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir ş€kilde yararlanabi|ir,

Biy;oji eğitim] abnlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürci çözümleyip ve ta$rlayabil'r,

iiyoıoji tığramenıiğinin gerektirdiği temel bi|gi, b€ceri ve tutumlan çağdaş teoriler şğlnda uygulamaya koyabilir,

;;ir-il;;'s'.-;"'Ö;;;'mat"rviıieı *çeoıi, ya dj kendısi'materya| geliştirip bunları derslefinde kullanabilir.

işuıiılqi ı,aıini" çaış,p, grup çalşmalannda aldlğl görw Ve $rum|uluklan layıkly|a ygine getiİeb'lir,

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri şıi-p iereı, bunlan diiJer iiğreğnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

Kür§l ve toplum$l çerçvete eğıum prcnıemierinin özellikle gğlk, güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kapsamİ blr eğitim verir,

aiyoıoji eğitımıyıe ıgilismnlara auyarıı, getişme ve değişime agk olarak, bu srunlara çözüm üretebiltrek bserilerini kuılanabilir,

varatıo,eleştirel,yan§tqgibidüşünmebtrerilerineshipolup,bunlançeşitliöğrenmedurumlannauygulayabilir,
yasam ooyu türenmeye ilijkin olumlu bir tutum gelistirip, öz,düzenleme becerilerine İhip olabilir,

Bi-yolojinin 9nanabilir, srgulanabilir Ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilır,

Güvenli slnf ve laboratuar ortaml oluşturabilir, Böyltre gerçekleştiriltrek deney*l çal§malar açin gerekli güVenlik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgili kaİş||aştığı pek çrk problml bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir-

yeterince kullanabilir.

eder.

Botanik L.boEtuvan 1

Krcdi

rlni, bjyol9ji eğitimiyle ilgili kavramlarl doğru ve



Ya.ryll Çallşnal.n
Ara gnav

K§ slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yarryıl sonu §navl

Toplam

s.y§ Katkl

L40
0%0
0 0,60

Etkinlik

Ders süresi

§nlf Dş Ç. süresi

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yarlyil sonu slnavl

ToPlam İş Yükü

AKTS xİedlsl

sıyEl §iİeri
742
52
00
00
12
00
00
00
L2

Toplam İş Yükü saati

28

10

0

0

2

0

0

0

2

42

1

0 o/o0

0 0,60

0 o/o0

I 0/o60

o/o1O0

Katİl Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5:



BALIKESiR üırivrnsirısi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

Botanik 1

Öğrcnim İüıii DeEin Dili De6in DüEyi De6an stai Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Turkçe

Bölaımü/P]ograml ön Koşul DeEln ı(@İdinatöİü De§ı veİen DeFin Yaİdlmcllarl

8iyoloji Öğretmenliği

D€Fln Amacl :

Temel tohumsuz bitkiler sistematik botanak bilgisinin kazandlnlmasl
Dercin İçriği :

Tohumsuz biRileri tanfilmag, Tohumsuz bitkileri 9ndandlma, Tohumsz bitkilerin önemi Ve habıtntafl hakklnda bilgi verilmği

Yüz yaize

Ara slnav (%40) ve Final gnau (% 60) K,sa $nav

ve :40
t60

ır{ühendisllk Bilaml€ri
Mühendi5lik Ta$nml
soryal Bilimler

Fen Bilimleİi
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

Hafta

1

2

3

4
5
5
7

8
9
10

1l
12

13

14

konu on Haaıllk

Tan§ma, dersin hedefleri ve tanımlama

smfandlrmaya neden ihtiyaç duyulur, Tak$nomi ve slnlflandorma sistemlerinin tarihi Ve

Nomenklatür

Tüİ kmsepti, türleş.ne

Mikolojl, Tanlmlama Ve Mantarlann kaEkteristiğ|

Mantarlann önemi, Mantarlaf,n *rami ve slnfandlnlmasl

Mantar|ann ürgn6i v€ yaşam döngüleri, Myxomycetes, Phycomycet6

Açcomycetg,Basidimycets, Likenleİ

Algler, tan|mlama , alglerin karakterlstiğl

Alglerin önemi, Habitat ve Tallus tipleri

Alglerin sitoloiik karaKederi, Prochlorophyceae

cyanophycee, Euglenophyeae
chlgophycğe, charophyceöe
Bacillarophyc€e y€ntophyceae

Phasphycğe,.Rhodophyceae

sln No Açıklama

Tohumsuz bitkileri tanlma, Tohumsuz bitkileri slnıflandlrma, Tohumsuz bitkileran önemi ve habatadarı hakk|nda bilgi sahibi olur

Ülkemizin tohumsuz bitki zenginliğinin farklna varlr

ederei bunları yenileyebilir Ve geliştlrebillr.
ddam eder.

aıyoıojı, uıyoıojieğıtmi ile ilgili ulu*lve uluslarerası panel, *mporyum, konferans gibi etkinliklere kahlarak kendini msleki
aıuili ila 6i!

İ;;;jİ#jğffi;;ı" g..İ;rJ,ği 
"ğ,",.enıik 

m6İeğini yapabiıtrk yeterli sözlü ve yazıh anlatım bcerilerini, etkili ve

y€;terince kullanabiiir. /

ö01
ö02

sln No

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12

m1
Pl1
P08

Po9

P04

P01

P02

P17

P18
P16

P10

P15

Açlklamı
Bilişim ve iletiş|m teknolojisl ile ilgili gelişmelerl taklp ederek, bunlardan derslerinde etkln bir ş€kilde yaradanabilir,

aıyoıolı 4ıtimi aıanında belirlğmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve ta9r|ayabil'r,

iiioıoji oğ,etmenııginin gerektifdiği tmel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler ışğlnda uygulamaya koyabilir.

krji;;,i;; ;"-r&." h"zr materyalleı *çebilir ya dj kendĞi'materyal geliştirlp bunlan derslerinde kullanabi|ir,

İşbirliği halinie plışp, grup çahşmalarlnda aldlğl görw ve sorumluıuklan layklyla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanındaki temel gelişmelen takı-p iereı<, bunıan oiğer dğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir d,ıi kullanabilir,

kğrgl re toplumsl çerçevede eğitim problmlğinin örellikle sağllk, qüvenlik ve çwre ionulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mh b'r eğitim verir,

iüoıoıı 
"ğ,tirıvı. 

iıqiligrunıara duyaıı, gelişme ve değlşime açık olarak, bu grunlara çözüm üreteblltrek btrerilerinl kullanablllr,

Yaratn,elştirel,yansığggibidüşünmeb€cerilerine9hipolup,bunlançeşidiiiğrenmedurumlannauygulayabilir.
Y"ş, Lov, ,ü*."ye iliakin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir,

gi;objinın gnanaoııir, $İgulanabilir ve deıillere dayandlnlabi|ir oıduğunu kavrayabilir,

Güvenli gnf ve laboratuar ortamı oluşturabilir. Boyiae gerçekte$iriltrek deneysl çalşmalar için gerekli güvenlik önlemlerin, alabilir,

Alanlyla algili karşllaştül pek @k problemi bilim$l yöntemleri kullanarak çözebilir,

yeterince

b€cerilerini, biyoloii eğitimiyle ilgili kavramlan doğru Ve

Botanik ı
Yanyll

De.s Yaplsl



Yanyll Çallşmalarl

Ara slnav

Ke sınav

ödev

Dğam

uygulama

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam

sıy$ xattl

1 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

q61oo

Etkinlik

De§ süresi

slnlf Dış Ç. sü6i
Ödevler

sUnum/seminer Haırlama

Ara §navlar

Uygulama

Laboratuvar

Poe
Yanyl sonu 9navl

Topbm İş Yiikü

AKTS xİ€dısl

yükü saati

42

7o

56

0

2

0

0

0

2

172

Katk Düzeyi; 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5:



BALIKEsİR üıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl

MBN1011 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Öğrcnim Türü De6in Dlli Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkç€ zorunlu

Bölümü/Prcg.amü Ön Koşul Dersin kmrdinatörü De6i veren De6in Yaldlmcllarl

Biyoloji Öğretrnenliği

DeEin Amao :

kullanmay bilar,

DeEln içerlği :

uygulama; test rcnuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlannln analizi; değerlendirme ve not verme.

Tekin, H. Yaylnlan ve Herlendirme. AnkaE: osYM Yaynları<8R>Turgut,

M.F. (1983). Eğlümde Ö§ne ve oeftrlerıdım Metodhn. Ankara: söydam
AJb|i6üms
Yüz yüe

Sınav, ödev,

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: Anl

tlüh€ndislik BilimIeri
ttlühendislik Tasnml
sosYal Bilimler

Fen BiIimle.l
sağllk BilimIeri
Alan Balgisi

Hafta Konu

10

Temel kavramlar
Eğitimde ölçme ve değerlendimenin önemi

Ölçme ve değedendame türleri

Ölçek ve Türleri

Ölgnede hata ve güvenirlik

Geçerlik ve Kullanlşllk
Test haırlamanln aşamalan ve madde analiz|

Eğitimde kulıanl|an ölçme aradan: c€lenek*lölgne acçlan: Yazlh §navlar -stirlü slnav|ar -Kı9

cjvapİ -Boşluk dolduma-Eşleştirme-Nru-Yanlş-Çoktan Seçmeli snav t0rleri

Eğitimde kul|anilan ölçme arasn: Alternatif Ölçme araçlan ve Değerlendime Yaklaşmlan:
p6rtfoıyoıar (Öğrenci ğelişim 

josya$)- Yaplıandlnlmş grid-TanllayE dallanm§ ağaç-oz

aeieainairmeırran 
-oeğerıenoiime'ctıziem 

Formla,tsperformans değedendirme çızelgeleri (kontrol

ıst;Lri u"ya ae,e.eıe.Joıçkleı1 -rau,a. haritalan- Poeler,Araştlrma Kağltlafl vb,

ölqne sonuçları Üzerine istatistiksl İşlemler: Ölçme suçlarlnl düzenlem€, Frekans Tabloil
iaiırlima _puanıann erafikle Gösterilmsi_Merkei yığ||ma ölçüle.i_ yüzde|ikler, çeyıek kayma_

Nomal Dağlllm-sağa Çarplk Dağlllm- soıa Çarplk Dağlllm

Öıgne sonuçıan Ünri;e İstatistik*l İrmıer (devam) Merkgi dağıhm iilçülerFDizi Genaşliği (Ranr)_

st;ndart sapma-Varyans -standart sapmanln Yorumlanmag -Baslkhk Kat 9ylg

oğrenme çktılarınln değerlendirilmği ve not verme: Mutlak değedendirmeye Gd(e Not Verme
y6ntemleriaağll oeğerlendirmeye @re Not Verme Yöntemleri

Öörenme oktılarlnln değerlendirilmsi ve not verme; Bağil değerlendimeye Gire Not Verme

İ3"İ..İ"rİ-lı*a Dağüma Dayalı Yöntem -Ortalama ve standart Sapruya Dayai Yöntem - Ham

ıuanian stanaartaştıraiak Not Vlme _ Ham Puanlann Kopma Noktalanna G(ie Not Verme _Basit

11

12

ı3

ortalama ile Not Verme - Farkİ Ağlrllklara Göre Not Verme

Ölçme onuçları ve not verme ile ilgili aı§tlrmalar

;t

tJl!,{

sl.a No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07
ö08
ö09
ö10
ölı
örz
ö13
öıc

Açlklama

sln ılo Agklamı
P05
P06
Po3

P19

P20

P13

P14
P12
P07

P11
P08

P09

Ölgne kavramını ve çışiüerini açlklar Ve iinekler verir.

Değerı6dirme kavramını Ve türlerini aç*lar ve ömek verir

Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralanndaki farkllllklan tarğşr

Ölqnede hatn türüerini yorumlar.

Biiölçme aracında bulunma9 gerekll özelllklerl (geçerlilç govenlrlik ve kullan§llllk) tartlşır.

Ölgnede geçerlik Ve güvenarlik aElndaki ilişkiyi agkhr

Üİ. 
"Ğ,İ,İr", 

trJ.lı gnavıar, çoıtan seçmeli testler, doğru yanh5 testleri, k9 cevap testleri, sözlü $navlar) özellikleri ile b'rliKe.

Qldaş ölçme tekniklerini (portfolyo, kavram haritasl, vb.) bütün özellikleri ile tartlşr

T6t plannl hazrıar
Test analizlerini (güçlük indeksi ve aylrt edicilik gücü) bilir ve test $rulannln güdük indekslerini ve aylrt edıciliklerini h§plar

Merkei yüllma öbnlerinin (mod, medyan, aritmetik ortalama) h§p|amalarlnl yapar,

Me*ezi dağlt|m ölçülerinin (standart $pma, rani, yüzdelik vb,) h§plamalannl yapar

Hedendirme ve not Verme ilişkisini tartşlr
Eğitimde kullanllan bir ölçme araclnl haırlar ve uygula.

Bilişlm ve lletişlm teknoloJlsi ile llglll gelişmelerl takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir,

Biy;bji eğitimi alannda beli.lenmiş bir hedef doğrultusunda b'r sürtri çözümleyip ve ta$rlayabilir,

Biob]i öğreğnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, b€ceri ve tüum|an çağdaş teoriler lşü|nda uygulamaya koyabilir.

irii"nı*r, gi;ui* tazır materyalleii *çebilır ya d; kendisi materyal geliştirlp bunlafl de6lerinde kullanabilir,

işbirliği halinde phşıp, grup Phşmalannda aldül görev ve grumluluklan laykryla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanlndaki tem€l gelişmelği tatıp eaereı<, bunlarl dağer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabana bir dili kullanabilir,

Küre*l ve toplumsl çerçevede eğitim problemierinin özellik|e sağllk, güvenlik ve çryre konuıanna etkilerinin 9öz önünde tutulaEk kapsmh bir eğitim Verir,

Biyoloji eğN;iyle |lgilirciunlara duyaıi gelışme ve değlşime açk olarak, bu sorunlara çözüm üretebilsek btrerilerini kullanabilir,

varatıo, eıeştireı, yangtıo gibi düşünme bfferi|erire ghip olup, bunlan çeşitli iürenme durumlanna uygulayabilir.

Yuşa, Loy, o6*n."ye llişkin olum|u Hr tutum geliştirip, öz{üzenleme becedlerine şhip olabi|ir,



P04

P01

Po2
P17

P18

Pl6

P10

P15

Biyolojinin gnanabilir, sorgulanabillr Ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilar.

Güvenli gnüf ve ıaboratuar ortaml oluşturabilir. Böylece gerçekleştirilecek deneysel çahşmalar içln gerekli güvenlik önlemlerini alabilar.

Alanlyla llgili karşilaştğl pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yoihyebilir ve geliştirebilir.

Biyolojl, blyoloji eğitimi ile ilgili Ulusal Ve uluslararag panel, sempozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mesleki olamk geliştirmeye devam eder.

yeterince kUllanabillr.

Nida

Necatibey
Fakülte



Yanyl Çal§malan sayı$ xatkl

Ara §nav | "/o40

K6a slnav 0 o/o0

Ödev 0 %0

Devam 0 9o0

uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnau 1 o/o5o

Toplam o/o1oo

Etİinlik

Ders sürği

slnlf Dş Ç. sürei

ödevler

sunum/seminer Hazldama

Ara slnavlar

Uy9ulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam İş Yükü

AKTS Kredlsi

0

15

sayBl

14

14

n

0

1

0

0

0

1

sür6i
2

3

0

0

10

0

0

Topıım İrYükü s.ıti
28

42

0

0

10

0

0

0

15

95

3

Kathlan

KaRl Düzeyi: 1i 2: Düşük 3: orta 4: Yükffk 5i Çok yükrek



BALIKEsİR üıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl

GKN1044 Fotoğrafçaık sinema ve Telsizyon

Öğrcnim Türü DeEin Dlli Deİsin Düzeyl De6in staj Durumu De6in Tü.ii

Örgün Öğretim Türkç€ Fakülte Yok s€çmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Ko9ul Dersln xmrdinatö.ü De6l veren DeEin Yaİdlmcllarl

Biyoloji Öğretmenliiji Prof.Dr. sAMİ ozGÜR

DaEin Amad :

Bu dersin amaq, iürencilere fotoğrafgİk, sinema ve televazyonun eğitim amaçİ kullanml ile ilgili genel bilgiler Verilecektir-

De6in İç€İiği :

Power polnt sunumu

Ara slnav Ve Final

Mühendislik Bllimleri
ı.{ühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

ve

l30

Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi

l30

:40

Hafta

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1l
12

l3
14

konu on Haanlk

Kit|e atetişim aradann tarihç6i
Kide iletışim andannln tanülmasl

Fotoğfaf9hk |le |lgıli genel bilglls
Fotoğrann terel tekn|k kucmsal bilgilednin kavranmasl

Makina yapsı ve tifleri, ısk ve rffik, doğal ve yapay lşılÇ örtiı€ü ve dirafram, objektif yap§ re
tiplefi
Lens özellikleri ve tipl€ri

fotoğEfta pefspektif, iıçrrE araç ve teknik|eri, flaş yap§ re tekniuği

Fotoğraf çekimiİıde dlkkat edıl€cek hıtsucar

sinema ve teleüzyona giri§,

sinma w televizloı,|un 4itim amadl kullanlml

Film eleşürlsl
Fotoğraf, drEm Ve tdglzyonun ds ıçerikl*inde kullanilma ytint€mld

Fotoğraf, slrem ve tdw|zyonaluğun uygulama alanlan

Gerel tekar

Kitle aıetişim aradannln eğit|m{ğretimde ne amaçıarla kullanİacağn iiğrentrekler
9n l{o

ö01

sln ı{o

Po5
P06
Po3

P19

P20

P13

P14
P12

Po7
Pl1
P08

P09

P04

P01
Po2

P17

P18

Pl6

P10

P15

Agklam,
Bilişim ve iletişim teknolojisi ile ilgili gelişme|eri takip ederek, bunlardan ders|erinde etkin bir şekiHe yararlanabilir,

İİvoİojl eğitlmİ alanında belirlenmiş blr h€def doğrultusunda bir sürffl çözümleyip ve tasrlayabili,,

av"İojİ Oğ.v.*lginin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş teoriler §üında uygulamaya koyabilir,

İr]ıu-"',i,*ri'g-"-.il^ 6ar materyaıleri *çeunır ya d; kendl;ihateryal gellştirip bunlan derslerinde kullanabilir,

lşbiniği halin-de çal€lp, grup çal6malannda aldül 9öğ ve mmluluklan laykryla yerire güetirebilir,

Biyoloji eğitiml alannaaıi temeı gaiyneıeı tuı,ip 
"o"r"ı, 

bun|an dığer öğretrnen arkadaşlarlyh paylaşablltrek düzeyde yabano blr dill kul|anabilir,

Kğresl ve topluffil çErçwede eğitim prcUemiginın aiaıırıe gğı*, güvenllk ve çvre ionulanna etkilerinin 9öz önıinde hİularak kap$mh bir eğitim verir,

i,voıoıi 
"ğıtirivı" 

ıgıio.nıara auyaıı, getişme ve değişire açık ola'k, bu *runlara çözüm üretebi|ğek brerilerini kullanabilir,

ya;aho, d€ştirel, yansıtıq glbi düşünme btrerilerlne *hlp olup, bunlan çeşitll ajğrenme durumlanna uyguıayabilir,

Yiş", lov, og*..ye ili;kin olumlu blr tutum geliştlrip, öz{üzenlere becerilerine $hip olabilir,

Bioloiın|n ınanabllir, srgulanabilir ve dellll€re dayandrllabilir olduğUnu kawayabllir,

Gğvenli snf ve labontuar ortaml oluştunbilir. Böire gerçkleştirilrek dseY*l 9hşmalar için ggekll güvenlik önlemlerini alabilir,

Alan|yla ilgili karşllaşttğl pek çok problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir^

ederek bunlan yenlleyebilir ve geliştirebilir. 
l6Li ^l2.,L _Ali.firfrAv. devam der_

Açlklama

;*..J,,tH:,[lt'§l""',Ği',]l,'*i "; 
;r.brara§ paneı, *mpozyum, konferans gibi en]"1*F::__yl,_1_1§:,]1 L,1::::1:*::,g1:l".:ff},r,,:ı

iivoıo]i'oğ*t n*ıuınin gereıtiroığı oğretmenlik mesleğini yapabiltrek yeterli aizlü ve yazılı anlaim becerilerini, etkili ve

yeterince kullanabilir,

Neca

ll',ı
rı]
.)

F

Fotoğr.fçlhk sinema ve Televizyon

Yarıyıl

Der Yapısı



Yaİıyll Çalşnalan
Ara sınav

K§ slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu sınavl

Topıam

sayıaı ı(ıtti
1 %4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

|ı/o10o

Etİinlik

oers sür6i
gnf otfl Ç. sü€i
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnaüar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu sınav|

Toplam İş YOkü

AKTS xİedısl

sayEı siıcJi
t43
|43
00
00
2ı0
00
00
00
25

Toplam İş Yükü saati

42

42

0

0

20

0

0

0

10

1ı4
4

N"""d;E

Katk Düzeyi; 1: Çok düşğk 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Çok yükek



s|ra İ{o

P05

P06

P03

P19

P2o

Açlklama

Balişim Ve i|etişlm teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğitiml alannda b€lirlenml5 bir hedef doğrultusunda bir sürsi çöz0mleyip Ve ta$rlayabalir.

Biyolojı iüretmenliğinin gerehardiği temel bilgi, beceri ve tutum|an çağdaş teoriler ışlğlnda uygulamaya koyabilar.

kullanllma$ gereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendisi materyaı geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbirliği halinde çalşp, grup çalşmalannda aldlğl göH ve mmluluklan layıkryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitjmi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer iiğretmen arkadaşlanyla payla5abilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kür§l ve toplum$l çerçevede eğitim problmlerinin özellik]e $ğllk, güvslik ve çwre konulanna etkilerinin 9öz önünde hjtulank kapsmll bir eğitim verir.

Biyo|oji eğitimiyle algili srunlara duyadl, ge|işme ve deği§ime agk olaralç bu srunlara çdzüm üretebiltrek btreribrini kullanabilir.

Yarabo, eleştirel, yan§tq gibi düşünme becerilerine ghip olup, bunlan çeşaüi öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye llişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz-düzenleme becerilerine ship olabilir.

Biyolojlnin 9nanabilir, sorgulanablllr ve delillere dayandrllabilir o|duğunu kavrayabilir.

GüVenli gnf ve labmtuar ortaml oluşturabilir. Eİiyls€ gerçeklğtiriltrek deney9l çaışmalar için gerekli güVenlak önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilgili karşllaştığı pek çok problemi bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek hlnlan yenileyebiliİ ve gda*irebilir.

Biyoloji, biyolo]i eğitimi ile ilgil| ulusal Ve uluslararasl panel, *mporyum, konferans 9ibi etkinliklere katllaİak kendini mesleki olarak geli§tirmeye devam eder.

yeterince kul|anabilir.

P13

P14

P12
Po7
P11

P08

P09

P04

P01

P02

PL7

P18

P16

P10

P15

Necatibey



Yıİryıl Çalışlnalan

Ara slnav

Ke slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyd sonu gnavl

Topıam

sıyH Kıtkı
0%0
0%0
0%0
0%0
0 060

0%0
0%0

960

Etkinlik

Dgs sürsi

slnf Dıfl Ç. süEi
ödevler

sunum/semlner Hazrlama

Ara slnavlar

Uy9Ulama

Laborafuvar

Proje

Yanyıl sonu slnavl

Toplam İş YOkü

AKTS ıOedısl

sayısı

0

0

0

0

0

0

0

0

0

süİesi Toplam iş Yükü saati

00
00
00
00
00
00
00
00
00

o

o



BALIKEsiR üı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

YanYll xodu AdI l(redi AKTs

BLN3104 insan Anatomasi ve Firyolojasi

DeEin Amacl :

insan anatomisi ve fizyolojisini kavrama, agklama
Desin İç€.lğl:
İnsn anatomisi Ve fizyolojisi

latomisi Ve Fizyolojasi (Yazar; Mustafa Hi
elemanl tarahndan hazlrlanan sunumlar

Konu alafl ile ilgili kitaplar
De§ snagnda-kmulai ile iıgııi tartşmalar yapllmaktadlr. Bır $nraki ders için küçük araştma ödevleri verilebalir.

Yazll olarak yapilmaktadlr.

Muhendislik Bilımıerl
ı,lühendislik Ta$nml
sosYal Biıimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimlerl
Alan Bilgisi

Hafta xonu

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10

11

12
13

ı4

Hücre fizyolojisi

ıskelet sastemi

Kas Fizyolojisl

slnlr sistemi yapsı Ve Fizyolojisi

sinir sistemi yaplsl ve fizyolojisi

Duyu organlannln yaplsı ve Flryolojlsl

Duyu organlannln yapH ve Fizyolojisi

iç 9lgl bezbn
solunum sistemi ve Firyolojasi

8oşa|tm sisteminin Yaps ve FizyoloJisl

Dolaşm sistemi ve Yap§ ve Fizyolojisi

Dola$m sistemi ve Yap§l ve Fizyolojisi

sindirim sistem| yapısl ve fizyolojisi

Urogenital sistem yaplg ve firyolojasi

slra No

ö01
öo2

Açtklama

Vüddu o|uştuEn ve belirli göreüeri üsdffien ügan ve oluşumlarln yerini ve yapElnl irelemek

Canh vticudunu ve bu vücudu oluşturan organ, doku ve hücrelerin lşleüerini incelemek

sln ı{o

P05

P06

P03

P19
P20

Açıklama

Bilaşim ve iletişim teknolojisi ile ilgili g€lişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir §ekilde yararlanabilir,

giyolojı eğitiml aıanında belirlsmiş bir hedef doğrultusunda bir sürsi çözümleyip ve ta9rlayabilir,

aiyobjı öğretrnenığınin gerektirdlği temel bilgl, becerl ve tutumıan çağdaş teoriler §dlnda uygulamaya koyabilir.

irii.-n'ı*, j"i"l"n t azır materyalleri *çebilir rd d; kendĞi materyal .eli$irip bunlan de.l€rinde kullanabilir.

işbirliği halinle çnhşlp, grup çalışmalannda aldığı görev ve orumluluklan laytkryla yerine getirebilir,

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri uıı-p ederer, bunlan d(!er oğretrnen arkadaş|anyla paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

Küresel ve loplumsal çerçevede eğltjm problemlerinln özellikle şğllk, güvtrlik ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kapsamİ bir eğitlm verir,

Biyoloi eğiti;iyıe algiliriunlara auyarlı, ge|işme ve değişime agk olaralç bu grunlara çözüm üretebiltrek bserilerini kullanabilir,

Yarato,elştirel,yan§tngibidüşünmebtrerilerineghipolup,bunlançeşjtliöğrenmedurumlannauygulayabilir.
Yaşam uoy, oğ,enmeye ilişkin olumlu bir futum geliştarip, öz-düzenleme becerilerine *hip olabilir,

aiyolojinin ınanabilir, grgulanabilir ve delallere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli smıf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylre gerçekleştiritrcek deney*l çal§malar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir,

Alanryla ilgili karşdaştğl pek çok probleml bilimsel yöntemlgi kullanarak çözebilir,

edgek hlnlan yoileyebilir ve gelıştirebilir. |l_$._^,6 ia,.a dAr
İ;İffi;|]#İ;İn'rnİ,'r,rÜİ ," ,*ıarara§ paneı, semporyum, konferans gibi etkinıikıere katılarak kendinl msleki olarak gelistirmeve devam eder,
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Yanyll Çallşmala7ı

Ara §nav

K9 §nav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

saylsl xatkı

I40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

9t 10o

Etkinlik

Ders sürsi
gnf Dş Ç. süEi
ödeüer

sUnum/seminer Hazrlama

Ara s|navlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam iş Yükü

ArTs KİĞdl§l

saylsl süresi

142
144
35

l2
00
00
00
l2

Toplam iş Yükü saati

28

56

15

10

2

0

0

0

2

1ı3
4
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Kath Düzeyi: 1: Çok düşük 2; Düşük 3: orta 4; Yüksk 5: Çok yüksk



s|İa No Açlklama

m5
P06

m3
P19

Pzo

P13

P14
P72
P07

Pl1
P08

P09

P04

P01

PB2
P17

P18
P15

P10

P15

Bilişim ve iletişim tekmlojisi ıle ilgili gelişmeleri takip edrek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yarar|anabilir.

Biyoloji eğit|mi alanlnda belirlenmiş biİ hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve ta9.1ayab|lır.

Biyoloji ijğretmenliğinin gerektirdiği teme| bilgi, beceri ve tufumlan çnğdaş teoriler şığlnda uygulamaya koyabilir.

kullanllmas gereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendisi materyal qeliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbidaği halinde çrhşıp, grup çnhşmalannda aldü| 9öB ve grumluluklan laykryla yerine getirebalir.

Biyoloji eğitimi ahnmdaki temel gelişmel€ri takip ederek, bunlan diğğ iüretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Küresel ve toplum$l çerçevede eğitim problemlerinin özellikle $ğhk, güvenlik ve çwre konulaana etkileranin 9öz önünde tutulaEk kap$mll bir eğitim verir.

Biyoloji eğiümayle ilgili sorun|ara duyarll, gelişme ve değişire agk olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek brcrilerina kullanabilir.

Yaratğ, eleştirel, yangbo gibi düşünme beceribnre $hip olup, bunlan çeşidi iiğrenm du.umlarına uygulayabilir.

Yaşam boyu iiğrenmeye ilişkln olumlu bk tutum gellştklp, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir.

Biyolojinin §nanabilir, sorgulanabll|r ve ddil|ere dayandmlablllr olduğunu kawayabilir.

GüVenli slnlf Ve laboratuar ortaml oluşturabilır. Biiyltre güerçekleştirilsek d€ney*l ça|§malar için gerekli güVenlik önlemlerini alabilar.

Alanlyla ilglll karşilaştğl pek çok probleml bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

8iyoloji, tiyoloji eğitimi ile ilgili ulusl ve ulusla6E§ panel, *mpozyum, konferans glbi eüinliklere katılarak kendina mğleki olaEk gelaştirreye devam eder.

yeterine kullanabilir.
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BALIKESİR üırivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

BLN3105 Moleküler Biyoloja

Öğrenim Türü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Tairü

Ör9ün Öğretim Türkçe

BölümO/Prcgİaml Ön Koşul Dersln ı(mrdlnatörü De6i veren D€§in YardImclıaİl

Biyoloji Öğretmenliğa

osln Amad i

oesin İçeıiği :

onkogenler ve kansr.

I Deİ9|n xaynak|arı |

Kaynaklarl Moleküler Biyololl Ders Notları; Ballkesir, 2016
Molekulel Biyolo]l, Nobel Yaylnlaül; 2014

Ara s|nav, Final §navl

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tagrlml
sosyal Bilimler

Fen Bal|mlerl
sağİk Bilimlerl
Alan Bilgisi

:60

:40

ön Haaİİk DökümanlarH.ltı ı(onu

l Molek0lg Blyo|ojinln sl*em ve Metotlan

2 Molekol€f Biyoloii'de Gemtlİ Amliz
3 Makrcnıoleküller
4 Nğkleık Asitledn Yaptg

5 Nükleik Asit Tekno|ojisi

6 DtlA'nn Repllkasyonu

7 DM'nm Redikasymu
8 Tamir
9 Afagnav
ı0 Mutajenesls
ı1 Mutastonlar re Mutandar
12 TEnskripsilon
13 Transhslon
ı4 Protein senternin Mekanizma9 re Kimyasal TaHab

ı5 [İinem ffu $navı

sln ı{o Açlklama

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö05

nükleik asIderin yapllannl ve dzel|iklerini tanmlayabilmeli
gffi lerin organlzas,yonunu ve eksprğ,yon|arlnl aç*layabilmeli

DNA'nln replikasyonu, mutasyonlan Ve tamirini açıklayabilmeli

laboratuarda nükıeik asideri dikkadice muamele yöntemlerini bilmeli

nükleik asideri analiz metotlannln prensiplerini bilmeli

temel nükleik asit analiz yöntemlerini bilme|l

sln No Agklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P12

P07

P11

Po8
P09

P04

Po1

P02

P17

P18
P16

P10
P15

Bilişim ve iletişim tekmlojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederelç bunlardan derslerinde etkin bir Ş€kilde yaradanabilir.

Biyoloji eği6ml alannda belirlsmiş blr h€def doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve ta$rlayabilir,

Biyobj| öğreünenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tufumlan ç3ğdaş teoriler şüında uygulamaya koyabilir.

İrjİ*ı.İ., g;,;k"n tazır materyalleri *çebll|r ya d; kendiai materyal geliştirip bunlan derclerlnde kullanabllir.

İşbirllği halinde çalşıp, grup çnlşmalannda aldül görw Ve sorumluluklan laykryla yerine getirebilir,

sİyoıojı €ğitimı alanİndaİı temel gelışmelerl takip eaereı<, bunlan d|ğer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yaband bir dil| kullanabilir,

xtieıve to6umoı çrçwede 4itim problemierinin 6zellikte sğllk, güvenlik ve çevre konulanna et]dlerinin 9öz önünde futularak kapsmh bir 4itim verir,

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime aqk ola6k, bu srunlara çözüm üretebiltrek brerilerini kullanabiıir,

yarabo, eleştirel, yangbo giti düşünme bserilerine *hip olup, bunlan çeşidi iiğrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu iiğrenmeye ilişkln olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenleme bserilerıne $hip olabilir.

tİyoloj|nin cnanabilir, $İgulanabiıir ve dellllere dayandrlhbllir olduğunu kavrayabilir,

Güve;ıi §nf ve laboratuar ortamı oluşturabil|r. Böyltre gerçekleşüriltrek deneysl çahşmalar için gerekli 9üvenlik önlemlerini alabilir,

Alanlyla ilgili karşilastül pek çok problemi bilimsd yirntemleİi kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyo|oji, biyoloji eğitimi ile ilgili uluglVe uludaErag panel, smporyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini msleki

aiyobjı riğretmeniiğınin gerektirdiği oğretmenlik mesleğini yapabiltrek yeterli sözlü Ve yaz|lt anlahm becerilerini, etkili ve

yeterince kullanabilir.

devam eder.

biyoloji eğitimiyle ilgili kavramlan doğru ve

!

NecatibeyT

Moleküleİ Biyoloji

Yanyll Adl

DeE Yapı§ı



Yany|l Çahşmalan

Ara slnav

K§a slnav

ödev

DeVam

Uygulama

Proje

Yarryll sonu slnavl

Toplam

saati

42

20

20

20

2

0

0

saYlsl x.tkı
1 o/o40

0 9o0

0%0
0 YoO

0%0
0 0,60

1 0/060

9o10O

Etİinlik

Ders sürsi

slnf D$ Ç. süresi

ödryler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu sıEvt
Toplam İ, Yükü

AxT§ Kİedlsi

Necatibey

sayEı sü]ği
143
102
102
102
l2
00
00
00
l2

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4i Yük*k 5: Çokyük*k



BAtIKEsiR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adl

MBN 1012 Türk Eğitim sastemi ve okul Yönetimi

Öğrcnlm Türü DeEin Dill D€Fin DüzeYi De§in staj Durumu DcEln Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte zorunlu

8ölümü/P]ograml Ön Koşul D€rsln N@İdlnatöİü De6i veren De§in yardlmcllarl

ÖğEtmen adaylanna Türk Mili Eğfim sistemi ve okul yi»etimi hakknda temel bilgileri kazandırmak
DeEin İçe]iği i

Ara slnav, Final 9navl

ı|lıh€ndl3lık Bllımleıl
İ{üh€ndlslik Tasnml
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleİi
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

: 100
:

Haft, Konu ön Hazıılık

1 Türk Eğiüm sidemanln Temel Amadön ve ilkelerl
2 Türk MilliEğitim sisteminin YaslTffielleri,
3 Tü* Eğltlm sistemln|n Örgübel ve Yöneüm Yapıs
4 Yönetimle llg|li Temel r€vEmhr
5 Yönetimle ilgili Temel Kavramlar
6 Yöneüm süreçleri
7 okulogütti, Yah€tlmlve Uder|lğı

8 okul Yönetiminde Eğitim, ÖğrEtim ve Öğrerci i9tri
9 Araslnav
10 okul Yönethhde Eğ|tlm, Öğreüm ve Öğrffii lrerl
t 1 okul Yönetiminde Ptr$nd İ$gi
12 okul Yönetiminde Peronel işbn
13 okul Yönetiminde İşletmEilikle ilgili İşler

|4 Tü.k Eğitim sisteminde Teftjş ve Deneüm

15 Yanyıl $nu slnavı

Dökümanlaİ

sıra ı{o Agklama
Öo1 Tü* Mili Eğitim §steml w okul yönetimi hakknda temel bilgilerl kaanağklar.

oo2 Türk Mili Eğith sistemi w okul yönetimine ilişkin günel $runlar re muhtmel çdzümler hakknda çğitli görüşler geliştirrekler.

slra No Açlklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13
P14
P12
Po7
Pl1
P08

P09

P04

P01
n2
P17

P18

P16

P10
P15

Bilişim ve iletişim tekno|ojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederelç bunlardan derslerinde etkjn bir şekilde yararlanabilir.

Biyoloji eğitiml alanlnda bdlrltrmlş bir hedef doğrultusunda blr sürtri çözümleyip ve ta$rlayabilir.

B|yoloji öğretmenliğinln gerekirdlğl tgnel bllgi, beceri ve tutumlan çağdaş tsriler şlğlnda uygulamaya koyabilir.

ku|lanllmag gereken hazlr mteryalleri sçebilir ya da kendisi materyal gdiştirip bUnlan derslerinde kullanabilar.

İşbidiği halinde çahşlp, grup çahşmalannda aldlğl görw ve $rumluluklan laykryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğiüm| alanındakı temel gelişmelerl bkip ederek, bunlan diğer tiğretmen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabillr.

Kür§l w toplumgl çerçevede eğitim problemlğinin özellikh *ğllK güvenlik ve çevre konulanna etkilsinin 9öz önünde tutularak kapİmll bir eğitim verir.

Biyoloji eğitİmiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime açlk olarak, bu $runlara çözüm üretebilsek btrerilerini kullanabilir.

Yarato, e|eştirel, yangtd gibi düşünme btrerilerine $hip o|up, bunhn çeşidi ijğrenre durumlaana uygulayabilir,

Yaşam boyu öğrenmeye llişkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir.

fİyolojinin §nanabilir, $r9ulanabilir ve delillere dayarülnlabilir olduğunu kagayabilir.

GüVenli snf ve laboratuar ortaml o|uşturabilir. Böylece gerçekleştirilecek deneysl çal§malar için gerekll güvmlik önlemlerlni alabiliİ.

Alanlyla ilgili karşllaştğl pek çok problemi bilim*l yöntemlği kullanarak çözebi|ir.

ederek blnları yenileyebilir ve geliştirebilir.

8iyo|oji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulu9l ve uluslaramsı panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katllarak kendini mglek olarak geliştirmeye devam eder.

yeterineku|lanabillr. A

Necati
Fakülte

Tül* slsteml ve okll Yöretiml

sistemi ve okul



Yanyll Çıllşnalan
Ara slnav
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Proje
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$nf Dş Ç. §i€i 10 2 20
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slİa llo Açıklama

P05
P06

P03

P19
'P2o

P13

P14

P12
Po7
P11

P08

P09

P04

POı
Po2

P17

P18

P16

P10

P15

Bili§im ve ileti5|m teknolojisi ile ilgili gel|şmelerl takip ederelÇ bunlardan derslginde etkjn bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğitiml alanlnda be|irlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tasrlayabi|ir.

Biyoloji iiğretrnenliğinin gffiktirdiği temel bilgi, becerive fufumlan çağddş teoriler §lğlnda uygulamaya koyabilir.

kullan|lmas gereken hazlr materyalleri seçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan derslginde kullanabilir.

işbarliği halinde çal§lp, grup çaışmalannda aldlğl görev ve srumluluklan layıkryla yerine getirebilir.

8iyoloji eğitimi ahnlndaka temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğg aüretmen arkadaşlanyla paylasabiltrek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Küre§€l ve topıum9l çefç€Vede eğitim problemlerinin özellikle 9ğll|ç güvenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde futulaEk kapgm|l bir eğitim Verir.

Biyoloji eğiumiyle ilgili $runlara duyarı, gelişme ve değişime agk olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir.

Yaraİg, eleştirel, yanstrcl gibl düşiinme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşiüa öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilİşkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzenleme becerilerlre ship olabilir.

Eğitimde/biyo|oji eğüminde ölçme ve değerlendire ile ilgili tmd kavEm, yöntem ve teknikleri bilerek, deE/konuya uygun ölçme aİaç-gereçlerini hazıdaylp uygulayabilir.

Biyolojlnin snanabilir, sorguıanabilir ve delallere dayandlnlatİlar olduğunu kawayabilir.

Güvenli snf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böyltre gerçekleştirilsek deneysel çalşmalar için g€rekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ilgill karsllaştlğl pek çok probleml t limseı yöntemleri kullanarak çözebilir.

Milli Eğitimin Temd (anunu ve alan ile llgali yöneğnelik ve mewuaon bilincinde olup, buna göre gerek|i plillamalan, e*inlikleri

ederek bunlan yenileyeba|ır ve geliştirebilir.

Biyolojl, tiyolojl eğiüml |le ilgill ulu9l ve uluslaraEs panel, smporyum, konferans gibi etkinliklere kahlarak kendlni mslekl olaEk geliştjrmeye devam eder.

yeterlnce kullanabilir.

Nida
Necatibey

Fakülte

alanlndaki gelbmeleri sürekli takip



Yıİıyll Çal§nılın
Ara gnav

KE §nav

ödry

Dryam

uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

sıyı§ xıtk|

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

96o

sayH süresi Toplam iş Yükü saatiEtkinlik sayH süresi Toplam ış Yükü saati

DerssüGi 0 0 0

slnf Dş Ç. sürsi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaırlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS K.edlsl 0

Necatibey
Fakülte

Nida



BALIKEsi R üı,ıive nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji oğretimi 2

Öğrcnlm Tüİü DeİsIn Dill Deİsln Düzeyi De6ln staj Durumu De§in Türü

Bölümü/Pİog.aml Ön Koşul De6in xsrdlnatörü DeEi vercn De6in Yardlmcllarl

Biyoloji Öğretmenllği

Kimya snfiannda öğHme ve öğ€tme süreçlerini yönetebihn donanlmll kimya iiğretmeni yetiştjme.

DeEln İçeİiği:

arağan: tanılayıcı dallanmı5 ağaç, yapılandlnlm§ grid, kavram haritalan. Mikdiğretim.

Yüz yüze, $num, tagnm
&ııÖoz, ijn, K., iRili öErmme ve Öğretrne, Kanylruz l,latbaasl, izmir, t998

vize (o,/o40) ve Final (%60)

Mühendlslik 8illmlerl
Mühendlslık Ta9nml
sosyal Bilim|er

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisa

Hafta
1

2

3

Konu

Blyolojl ijğrenme ve iiğreğnenln eğlencell yollan

Mode|ler
Analojller
Eğitm tekno|ojlsınin bıyoloji iüretmlnde kullantlma$

simulasyonlarla biyoloji öğretimi
Aniffi syslaİla biyo|ojl öğretiml

Basit malzemelerle biyolojl aiğretiml

Mikrdüretim 1

Bi}oloji eğitiminde altematif ölqne areç|an

@klu zeka teorlsl

Bıyolojl dslerin|n çoklu zeka teorisine uygun planlanm§

Yapılandlmaq aürenme rıodeli

4
5

6

7
8
9
ı0
11

,|2
13

14

slra No

ö01
ö02
ö03

Açlk|ama

Uygun Biyoloji öğretrnetlğrenme araç gereçlerina hazlrlayabilme.

8Gbji öğretiminde model, analoji, simülasyon, animasyon ve nlmleri etkili kullanabilme,

Biyololi slnf ve laboratuvarıMa uygun ölçme ve değerlendirme aradannl kullanabilme,

slra No Açlklama

P05
P06
P03

P19

P2o

P13

P14
P|2
Po7

Pl1
P08
P09

PM
P01

P02
P|7
P18

P16

P10
P15

Bilişim ve iletişim teknolojisi ile ilgili gelişmeleri takip ederelç bunlardan dersleriMe etkin bir Ş€kilde yararlanabilir.

8iyoloji eğitimi alanrda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve ta$rlayabilir,

BVobjl öğretmenliğinln gerektlrdiği temel bilgl, becerl ve futumlan çağdaş teoriler §üında uygulamaya koyabilir.

İjlanımas gİreİen haır materyalleri seçebilir ya d; kendisi materyat gdiştirip bun|an deslerinde kullanabilir.

İştİrliği halinde çihşlp, grup çahşmlannda aldlğl 9ör§ ve $rumluluklan layıkryla yerine 9etirebilir,

ayob]i eğıtimı aİanındakl temel gel|şmeleri takip ederek, bunlan diğer oğretmen arkadaşlarıyla paylaşbilecek düzeyde Yabanq bir dlli kullanabilir,

xıirJı vi topıumgl çerçev€de eğitim problmierinin özellikle üğ|lk, güVenlik ve çevre konularına etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mll bir 4ltim verir,

Biyoloji eğiti;i/e iloilişiunıara auyarlı, gelişme ve değişime açlk olarak, bu sorunlara çözüm üretebilffek brerilerini kullanabilir,

varauo, eıştireı, yansltıcı 9ibi düşünme btrsilerine ship olup, bunlan çeşitti aigrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu tiğromeye |lişkin olumlu blr tutum gelişürlp, öz_dozenleme becerllerine 9hip olabilir.

Bayolojinin §nanabilir, $rgulambilir ve delallere dayandlnlabilir oHuğunu kavrayabilir,

GüVe;ll snf ve labontuar ortaml oluşturabil|r. Böylffi gerçekleştiriltrek deney*l çal§malar iÇin gerekli güvenlik önlemlerlni alabllir,

Alanlyla llgili karşllaştğl pek çok problemİ bilimsel yöntemlerl kullanarak çözebllir, AlA; .iiroLli t.!

yete.tncekullanabllir, / l ,ra.

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi ile ilgili ulusl ve uluslaran$ panel, smpozyum, konferans gibi etkinliklere kahlarak kendani geliştirmeye devam eder.

".'.ii ıİ

nIn
Nida E

Necatibey Eği
Fakülte

;i..iL:.+

2

Yanyll Kredl

Dökümanlar

. jı,'| 

'



Y.nyll Çrhşmalan

Ara slnav

Kl$ slmv

ödev

Dwam

Uygulama

Proje

Yanyd sonu smavl

Toplam

sayH Katkl

I oh40

0%0
0 o/o0

O o/o0

0%0
0%0
1 o/oü

o/o1O0

Etkinlık

Ders sür6i

sınıf Dş Ç. sürğa

ödevler

sunum/seminer Haırlama

Ara 9navlar

Uy9ulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu snavl

Toplam İş Yükü

ArTs xredlsl

saylsl siiGıi
142
105
65
00
l2

L42
00
00
r2

(,İ$ş1-,,
s' . -;+ iJ
ş.j1,/f\.\t ?

Topl.m iş Yükü saati

28

50

30

0

2

28

0

0

2

14o

5

9 ,',
Fq'ı§ıı jiNecatibey tsRı$ğğ§i/-c' §

çi r-'J.}:}
Fakülte

:ıJ;

Katk Düzeyi: 1i Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: @k yüksek



BALIKEsi R ü ı,ıivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

8otanik Laboratuvan 2

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili Dersin Düzeyi Desin Staj Duıumu De6in Tüİü

Ör9ün Öğretim Türkç€

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşut Dersin xmrdlnatö.ü De6i veran DeEin Yaİdlmclları

Biyoloji Öğretmenliği

DeEİn Amacı :

Temel tohumlu botanik bitkiler sistematik bilgisinin örneklerle pekiştirilmesi

DeEin İçerlğl :

Tohumlu bitkalerin temel örnekleri

Yüz yüze, dğey

Vize (o/o40) ve Final (%60)

ılühendl5llk Blllmle]i
Mühendl3lak Tagnml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

:40
:60

Hafta Konu

1 Öncül Vasküler Bitkiler, sphenophyta, fteridophyta
2 İ|erl Vasküler Bitkjler, Gymnospermler,

3 conifercpsida, Ginkg$ceae
4 Pioaceae, cuprffi6e
5 Angicpermler,l.|agnoliopsida(Diots),Magno|idae
6 Ranunculac$e, Papaverac@e
7 Platanaeae,Hamammelidaeae,Moracğe
8 Betulacğe,Fagaceae,caryophylacğe
9 Tiliaceae, Mafuağe, salı@cğe
10 Brasiğcğe, Fabacğe, Rosffie
11 Ap|aceae,convolvuıaceae
|2 Lam|aceae,AsteEcge
13 Poaceae
14 sonuç Ve tarü5ma

Dökalmanlar

slra t{o Açlklama

öo1 Tohumlu bitkileri temel örneklerle tanlr

Öo2 Tohumlu bitkllerl morfolojik özelliklerlne göre sınİfland|nr

slİa t{o Açlklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14
P|2
m7
P11

P08

P09
P04

P01

P02

P17

P18

P16

P10

P15

Bilişim ve iletisim teknolojisi ile ilgili gelişme|eri takip ederek, bunlardan deElerinde etkin bir şekilde yaradanabilir.

Biyo|oji eğitimi alanmda beıirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip Ve ta$rlayabilir.

Blyoloji ijğreğnenıiğinin gerektlrdiği temel bilgl, beceri ve futüJmlan çağdaş teoriler §ğlnda uygulamaya koyabilir.

Aıanı ııe ıgilı bır konuda billm*laE$rma yapma yetlslne $hip olup, bunu rapor halinde sumbilir. Arcştrma $nudanf (Ürencilıeri, meslektaşlan ve toplumla paylaŞabili..

kullanılması gereken hazır materyalleri gçebilar ya da kendisi materyal geliştirip bunlafl de6le.inde kullanabilir.

işbirliği halinde çalışlp, grup çal§malannda aldül göreV Ve $rumluluklan laykıyla yerine getirebilir.

8iyoloji eğitiml alanlndaki temel gelişmelgi takip ederek, bunlan diğer oğretrnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yaband bir dilı kullanabilir.

Küel ve toplumgl çerçgede eğitim problmlerinln özellikle $ğllk, güvenlik Ve çevre konulanna etkilerinln 9öz önünde tutulaEk kap*mh blr 4itim verir.

Biyoloj| eğltimiy|e ilgili $runlara duyarll, gell5me ve değişime aqk olaralç bu $runlara çözüm üretebilsek bgerilerini kullanabilir.

Yarato, eleştirel, yan$İo gibi düşğnme bserilerine $hip olup, bunlan çeşidi dğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştarip, öz{üzenleme becerilerine ship olabilir.

Biyolojinın gnanabilir, $rgubnabilir ve delallere dayandmlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli snıf ve laboEfuar ortaml oluşturabilir. Böylre gerçekleştiriltrek deneysl çah5malar için gerekli güwnlak önlemlerini alabilar.

Alanıyla ilgili karşilaşbğl pek @k problemi bilİmsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebi|ir.

Blyoıoji, biyolo.ii eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararag panel, smpozyum, kmferans gibl etkinliktere katllarak kendini mğleki olarak geli§tirmeye d§am eder.

Necatıbey

ayn
ESE

yeterince kullanabilir.

Fakülte Sek

Botanık L.boratuvan 2

YanYll

['.;{-.üİ\,
;ğ, ?*? \

,fi'iia',-,.,\}, t
.,.,}.j:ii:,/.,; f

.r, ı}j-;|r"";);.
\j.'v ı nı,.\ı}'_.d,



Yarıyll Çahşmahf,

Aİa sınav

K9 slnav

ödev

Devam

Uyqulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sıyH xıtkl
1 %4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

q6ıoo

yğkü saati

28

8

0

0

2

0

0

0

4

42

1

sayH süİ6i Toplam

142
18
00
00
I2

Etkinlik

Ders süresi

gnf Dş Ç. süresi

ödevler

sunum/semlner Haz|rlama

Ara §navlar

Uygulama

Laborafuvar

Proj€

Yanyll sonu slnavl

ToPlam İş Yütü

AKTS ıOedlsl

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3| orta 4: Yüksk

Aslının
Nida

Necatibey
Fakülte



BALIKEsiR üıııivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

Botanik 2

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€rcin Dü4yi DeEin staj Du.umu DeEin Tü]ü

Örgün Öğretim Türkç€ Fakülte zoİunlu

Bölümaİ/Prcgraml ön Koşul Der§ln r@rdlnatiirü De6i veren DeEin Yardtmclları

isimlendirme kurallan, Bitkilerin yap§l, özellikleri Ve bitki famiıyalan (özellikJe Tü*iye froEg) hakknda genel bilgiler vermek
Derin içe]tğl :

Yüz yüze, $num, tart§ma

Ard slnav (o/o40) ve Final slnau (o/o 60) Yaal slnav, kl9 slnav, tartEma

Mıihendislik Bilımlerl
Mühendi5lik Ta9nml
sosyal Bilimle]

Hı{tı
1

2

3

4
5

6

.7
8
9

,ı0
ı1
|2
13

14

Konu oı
Bitkilerin grimi
ilkel vasküler Bi&ilg, Rhyniophyta, Psiıophyta

ukophyta, süercphyıta, Pteridophyta

Gelişmaş vasküls biRiler, Gymnospems, Progymnospermopsids

cy@dopsida, Ginkopsida

conifempslda, Gnetopsida

Angiospems, Magnoliopsida (Dıcots). Magnolldae

Hamamelidae, caryophyllidae

Dillanidae, R6idae, Astğidae
Li|lopslda (Monaots)
Alismatidae, Aracidae
zingiberidae
commelinidae
Liliidae

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Vasküler bitkiler ve angiospermlerin slnfiandlrma ve tanlmlanmasnl bilir
slİa ı{o

ö01

slİ! ı{o

P05

Po6

P03

P19

P20

Açıklama

Açıklamı
Bilişimveiletişlmtekmlojisiileilgiligellşmel€ritakipedeElçbunlardanderslğindeetkinbirşekiHeyararlanabilir.
BiÜoıl 4iti.i uıun,nda belid€n;iş bir hedef doğrultusunda bir sürEi çözümleyip ve ta*rlayabilir,

İ'İ"[İİ Oğr"-*',g"in ggektirdidi temel bilgi, beceri ve tutum|an çağdaş tor'ler ışüında uygulamaya koyabilir,

Alanı ile ilgIli bir konuda bilimsel araştma yapma yeüsine $hip olup, uunu rapor tiıino" rr*bilir. Aruşt -u $nudann öğrencilgi, mğleKaŞlan Ve toplumla paylaŞabillr,

iji*ı."" rio"ı"" t azı. reteryalleri ieoiıır ya aJ ıenaĞı-materyal geliştirip bünlan derslerinde kullanabilir.

işuniği tuıir,a" eı,ş,p, grup 9hşmalannda aldlğl görw ve 9rumluluklan layıkryla ygine geürebilir,

Etiyoloji egitimi alanındaki temel gelişmele; taı<i-p eoereı, bunlan diğer öğretmen arkadaşlanyla paylaşabiltrek düzeyd€ yabano bir dili kullambilir,

Kğr§l ve toplum$l ç€rçveae e6ıum prcnıemi"rının o.aıin. *ğı*, güvmlik ve çryre ionulanna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmlı bir eğitim verir,

,ıv"ı.ı J,t"i,ı" lıgıiorunıara auyaıı, gelişme ve değişime açıiolank, bu rcrunlara çdzüm üretebiltrek bfferilerini kulhnabilir,

varatıo, eığtireı, yanstrcı gibi düşünme bsdlerire $hip olup, bunlan çeşitti ğürenme durumlanna uygulayabilir.

viş. b.vu og*n."ye ili;kin olumlu tİr tutum geliştirip, özdüzmleme becsibine $hip olabilir,

si-yoıojinln s-nananııir, $rgulanabilir ve dellllere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir,

GüVenli snf ve |aboEtuar ortaml oluştuEbı|ir. Böy'leĞ gerçekle§tirİltrek deney*l çnl§malar için gerekli govenlik ön|emlğini alabilir,

ederei bunlan yenileyebilir ve geliştreb|lir,

P13

P14

P12

N7
P11

P08
P09

P04

P01

m2
?17
P18
P16

P10

P15
yeterincekullanabi|ir. ,r| -

Botanlk 2

YanYlI xredi

Darln Kaynakları

Deİs Yapısı

Nida
Necatibey

11

1'.t,

lıi
ıef-it
*lj,

di$;
i,ld*n"-^ l ; ?

;i,İjffi;
Fakülte



Yı]ryıı Ç.lşrıılın
Ara slnav

Ks slEv
ödw
oevam

uyguhm

Prcje

Yaİryil sonu snavl

Toplam

sayısı l(ıtİl
I oh4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 0/o60

saylsl sü.6i Toplam İşYükü saatiEtkinlik saylsl Süıgi Toplam ış Yükü saati

Deİs sür6i 14 2 28

9nf Dş Ç.siiEi 74 3 42

odglğ 0 0 0

sunum/semlnerHazİlam 0 0 0

A.asmav|ar ı 8 6

tJygulama o o o

taborafuvar 0 0 0

Prcje000
Yarryil sonu smu L L2 |2

TopbmİrYoıü qr
ArTs xİ.dı.l 3

Katkl Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5:



BALIKESİR üNivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

xodu Adı

MBN 1010 Eğitimde Ahlak ve Etik

Öğnnim Tüıü DeEin Dili Dersin Düzeyi DĞEin staj Du.umu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte

gölümü/Prcg.amI Ön Koşul Dersin xordinatö.ü De6l veEn De§in YardlmGılarl

DeEİn İç.]iği:

okul müdürü ve

ilııhendısllk Billmlerl
Mühendislik Tasnml
sosyal Bilimle]

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

slra İ{o

P05

P06

P03

P19

P20

Açlklama

8alişim Ve ileüşim teknolojisi ile ilglli geli5meleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yararlanabllir.

Biyolojl 4ıtimi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğru|tusunda bir sürtri çözümleyip ve tagdayabilir.

Biyoıoji öğretmenlüinin geıektirdiiji temel bilgi, beceri ve tufumlan çağdaş t@riler şğlnda uygulamaya koyabilir.

İr]ıu-",ir,u, ;.,.İ; huzır materyalleİi *çebilir ya d; kendisi materyal geliştirlp bunhn derslerinde kullanabilir.

İşbarliği halinde çallş|p, grup çnhşmalannda aldığl görev ve gumluluklan laykyla yerire getirebilir,

siyoıo]i eğıtimi aİanİndaki temel gelişmeleri utip eoereı<, bunlan dağer oğreğnen arkadaşlanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

idra*ı ,-a opırra"ı ç"rçevede eğitim problemierlnln özelllkle sğlık, güvenlik ve çevre konularlna etkilerinin 9öz önünde tutularak kapsmh bir eğitim verir,

Biyoloji eği$;iyb ilgilimrunlara duyarl1 gelişme ve ddi§ime agk ola6k, bu srunlara çözüm üretebil*ek brcerilerini kulhnabilir,

yaiatıo, elçlrel, yancld gib| dü5iınre btrerilerlne $hip olup, bunlan çeşiüi öğrenme durumlanna uygulayabilir.

yuş, uoy, oğr"n."ye ilakln olumlu blr tutum gelişürip, öz{üzenleme becerilerine $hip olabilir,

aiolojının snanabılir, $rguıanabilir ve delillere dayandlnlabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli slnlf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böyltre gerçekle$irilecek deney*l çal§malar iÇln gerekli güvenlik önlemlerlni 3labilir,

Alanlyla i|gllı karşilaştğl pek çok problemi bllimsel yöntemleri kullanarak çözebilir,

ederek bunlan yenlleyebilir ve ge|iştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğiümi ile ılgili uluglve uluslararas panel, smpozyum, kdfsans 9ibietkintiklere kahlarak kendini mslekiola6k geliştirmeye devam eder,

yeterince kullanabilir.

P13

P74
P|2
w
Pt1
P08

P09

P04

P01

n2
P17

P18

P16

P10

P15

Ahlak ve Etik

Yanyll

DaB Yıpİrl

Necatibey



Yaİıyll Çalışmalan sayH Xatkl

Ara gnav 0 oh40

Kı9 Snav 0 o/o0

ödev 0 o/o0

Devam 0 %0

Uygulama 0 o/Do

Proje 0 o^0

Yanyll sonu gnau 0 %60

Toplam o/o1oo

Etkinlik saylsı sü]6i Toplam iş Yükü saati

Deİssüresi 0 0 0

slnf oşı Ç. süresi 0 0 0

odevler 0 0 0

sunum/seminerHazdama 0 0 0

Aragnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yarlyıl sonu slnavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o

AKTS Kredlsl o

2: Düşük 3| orta 4: Yüksk 5: Çok yük*k



BALIKEsİR üııivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adl

BLİ.l3205 Ekoloji

Öğrcnim Türii De6in Dili De.§in Düreyi DeFin staj Durumu DeEin Türü

örgün öğretim Türkçe Fakülte zorunlu

Bölümü/Programl Ön Koşul Dersin xmrdinatörü De6i ver€n DeFin Yardlmcılarl

Biyoloji Öğretmenliği

Ekoloiik teoriler ve uygulamalannln öğretilmesi
De6in içeriği :

things Light and ats effects on living things H@t and its effects on living things,

things Wind and soil factors, physiGl, chemical and biological characteristics of
Raunkjaer Ecologi@l importance of water; fallings, atmosphere moisture, water and its relationships with living

of natural areas

Yüz yiize

Mze (%.lo) w Final (%60)

ı.tühendisıik Bilimlefi
ı.4üh€ndislik Tagnml
sosyaI Biıimler

Fen Bilimle.i
sağhk Bilimleri
Alan Bilgasi

Hafta

1

2

i(onu 6 Eunlx
Ekolojlnın konusıJ, tanıml, tadhi gdlşlml ve böliimlerl

EkolojHe temd kavramıar; ekobjlk faRiir, habitat, ekololık n§ ve çryre kavramlan

Biotop, popuhsyon, kommun'lte, rekabet ve Mlnimum ya$s

Biyom, biyo§fer, eko6f€r, aksiyon, ıeaksiyon, k@ksiyon, konrerg€ci, d'vergens

Eko|ojik to|erans, ekolojik valare, sistem, model ve ekosistem kavEmlan

Ek6istemlerin gtrd ö2ellikleri ve yapdan, ekGistffil*de madde, engji ve prodüttivite dwri

sğks€syo re ldimaks; kayalarda, toPrakta ve suda sİksyonu

Ekolojik faRiirlğ Ve hjn|ann canhlaıia ilişkileİi; radyas}on ve enlllar üzğindeld etkileri

tşık ve ffiklğln canldar üEfindeki etkiltri okuma

suyun ekolojik öngni; yağşhr, ağnocfg ııemi, su ve @nhlar ar§ndaki ilişkikf okuma

Rüzgar v€ toprak Fdktörıeri, bunlann ekolojik önemi, toprağın fziks€l, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
okuma

Topoğnfik ve tİyotik takttk|ğ, bunlann ekolojik önemI okuma

Ekoteknoloji; doğaı kaynakhr, po|lury€rı, doğa kğuma, €kobjik derıge okuma

sürdürülebilir kalknma, kirlenngıin tinlenmğİ, tİyolojik çeiiüilik ve doğal ahnlann korunmg okuma

Dökümınlaı
okuma

okum

okuma

okuma

okuma

okuma

okuma

okuma

Ekolojinin Temel İlkeleri (E.P. odum; G.w. Barret;

Çevimen: Kanl [şlk)

Ekolojinin Temel ilkeleri (E.P. odum; G.w. Barret;

Çevirmen: Kani Işık)

Ekolojinin Temel İlkeleri (E.P. odum; G.w. 8arret;

Çevirmen: Kani lşlk)

Ekolojinln Temel ilkelerl (E.P. odum; G.w. Barret;

Çevimen: Kani Işık)

Ekolojinln Temel ilkelen (E.P. odum; G.w. 8arret;

Çevirmen: Kani Işk)
Ekolojinin Temel ilkeleri (E.P. odum; G.w. 8arret;

Çevimen: Kani Işık)

Ekolojinln Temel ilkeleri (E.P. odum; G.W. Baret;

Çevirmen: Kani lşık)

Ekolojinin Temel ilkeleri (E.P. odum; G.w. Baret;

Çevimen: Kanl lşlk)

Ekolojinin Tmd ilkeleri (E.P. odum; G.w. Banet;

Çevirmen: Kani lşlk)

Ekolojinin Terel iıkeleri (E.P. odum; G.w. Banet;

Çevarmen: Kani I$k)

Ekolorinin Temel ilkelen (E.P. odum; G.w. Baret;

Çevirmen: Kani lşlk)

Ekolojinin Temel ilkeleri (E.P. odum; G.w, Barret;

Çevirmen: Kani ışlk)

Ekoloiinin Temel İlkeleri (E.P. odum; G.w, Barret;

Çevirmen: Kani I§ık)

Ekolojinin Temel ilkeled (E.P. odum; G.w. Bareu

Çevirmen: Kani [şlk)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

sln ılo
ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
öo7
ö08
ö09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

Açlklam.
Ekolojinin kmusu, tanlml, tarjhi geli5imi, bdlümlerinin'iğrenilmesi

iıoioıiJ" t"."ı rur..mlai; ekolojik faktrjr, habitat, eko|ojik niş ve çevre kavramlannln iüreni|m6i

Biotop, populasyon, kommunite, rekabet ve Minimum ya$slnln öğrenilmei

İİv"r, İlvorr*, 
"brrar, 

aksiyon, reaksiyon, koaksiyon, konverg€nsi, divergensin iiğrenilmesi

tıoıojiı toı"onr, ekolojik valans, sIstem, model, ekosistem kavramlannün öğrenilmesi

irciiemıerin geneı o;e[ikleri ve yapilan, ekosistemlerde madde, enerji ve prodüktivite devrinln türenilmesi

Süksesyon ve kllmaks; kayalarda, toprakta ve suda süksğ}onun 
'{renilm6i

iıoiojik turtoı., ," urnların anhlarla ilişkileri; radyaq/on ve cnlllar üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi

ış* ve gcaklığln can|ılar üzerindeki etkjlerlnin öğrenilmesi

dryun eıoıojı-ı onemı; yağ6lar, atİnosfer nemi, 5u Ve Ğn|llar araslndaki llişkilerin türenilmesi

ntl.gu,,"top,uıtuıti,rleri,bunlannekolojıkönemi,toprağlnfizik9l,kimya*lvebiyolojiközelliklerininiürenilm6i
Top;ğrafik ve biyotık faktörler, bunlann ekolojik öneminin öğrenilmesi

rkote'knoloji; d{al kaynaklar, pollusyon, doğa koruma, ekolojik dengenin t'ğrenilmesi

surdürülebi|ir kalknma, kirlenmenin onlenm;si, biyolojik çeşidilik ve ddal alanlann korunmaslnln {{renilmesi

sl6 ı{o Açlklamı

PosBilişimveIl€dşimteknolojlsilleilgillgelişmeleritakipedÜek,'bunlardanderslerıMeetkinbirş€kildeyararlanabilir.
poo ayiolı e6ıtimi alanına" uaııenmiş oi, t,,aef doğrulfusunda bir sürgl çözümleyip ve ta$rlayabillr,

Po3 Biyoloji oğretmenliğinin gerektirdiji temel bilgi, beceri Ve tutum|an çağdaş t@riler §lğlnda uygulamaya koyabilir,

kuııanıruo ger"ke, taİ';İ;aÖ;ıÜ *öil6oJienoĞıhateryaıseliştirlp bunlan derslerinde kullanabilir,

P13 işulrıiği tulirio. eı,ş,p, qrup çhjmalannda aldlğl gög ve $rumlu|uklan laukryla yerine getirebillr,

p14 Bayoloji 4ltiml ahnmduÜİ"r"ı g"l,ş*ı",i ,uııi eaerer, ornl"r, Jlğo oğr"t n* arıaa"dİnyıu paylaŞabilcek düzevde Yabano bir dili kul|anabilir,

p12 Kürs€l w toplum*l çe;;; a1İr"bİeının oİeıııle gğİİİ 9ı-venliı ve çwre konularna eüiltrinln göz önünde tutulörak kaP$mıl bir eğitim verir,

EkolojI

Yarıyıl

rsr.&j
;." aira 4-



m7
P11

Po8

P09

PM
POı
P02

P17
P18

P16

P10

P15

Biyo|oji eğitimiyle ilgili sorunlara duyarll, geliyne ve değişime açk ola6lç bu $runlara çdzüm üretebilffek btrerilerini kullanabillr.

Yarabo, eleşürel, yanstıq gibi düşünm€ becerllerine sahip olup, bunlan ç€şiüi iiğrenme durumlarma uygulayabl|ir.

Yaşam boyu t ğr$meye lllşkln olumlu bir tufum geli$irip, öz{üzen|ffie becerller|ne sahip olabil|r.

Biyolojlnin cnanabillr, $rgulanabilir ve dellllere dayandrllab|lir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli slnıf ve laboEfuar ortaml oluştuEbilir. Böylre g€rçekteştiriltrek deney$l çaİşmalar için gerek|i gürenlik önlemlefini alabilir.

Alanryla i|gili karşllaştül pek çok problffii bilimg| yöntemıgi kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştirebilir.

Biyoloji, blyoloji eğiümi ile ilgili U|u$lVe uluslarardl pan€l, *mpozyum, konferans 9ibi etkinlaklere katlarak kendini m6ıekiolarak gelişürmeye dwam eder.

yeterince kullanabilir.
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Ya]ryll Çahşmalan

Aıa slnav

K§ §nav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gmvl

ToPlam

sıyH ı(.tİı
ı %40

0%0
o%o
o%o
0%0
0%0
1 %60

q610o

Etkinlik

De6 5ür6a

slnf o$ Ç. sitEl
ödgler

sunum/semlner Hau rlam

Ara slnaviar

Uyguıama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İ, Yükü

AKTS ıOedi3i

saYlsl süİesi

144
146
52
00
11
00
00
00
11

Toplam iş Yükai saati

84

10

0

l
0

0

0

1

ı52
5

nAsll
Ni,

atibey
F-akf il

,rJec,

akülte

ö6renme xatkllan

2:Düşük 3:oda 4:Yüksk 5:Çokyüksk



P05

P06

P03

P19

P20

slra No Açlklama

P13

P14

P12
P07

P11

P08

P09

P04

P0l
m2
?17
P18

P16

P10

P15

Bilişim ve iletlşim Eknoloiisl lle ilgili gelişmeleri bkip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir şekilde yafarlanabilir.

8iyoloji eğitlmi a|anlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda blr sürtri çözümleyip ve ta*rlayabilir.

Biyoloji oğreğnenliğinin gsektirdiği temel bilgi, beceri ve futumlan çağdaş teoriler şlğlnda uygulamaya koyabi|ir.

kullanllmag gereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendısi materyal qeli§tirip bunlan derslerinde kullanabalir.

işbirliği halinde çaİş|p, grup çallşmalannda aldül görev ve $rumluluklan layklyıa ye.ine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanlndaki temel geıişmeleri takip ederek, bunlan diğğ tiğretmen arkadaşlanyıa paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kürel ve toplum$l çerçevede eğiüm problffilerinin özdlikle 9ğlllç güvenlik ve çevre konulanna etkileranin 9öz önünde tutularak kap$mh bir eğiüm vefir.

Biyoloji eğitimiyle ilgili $runlara duyad, gelişme ve değişire agk olank, bu $runlara çözüm üretebıltrek bcrihrini kullanabilir.

YaratE, eleştirel, yanslto gibi düşOnme btrerilerine ghap olup, bunlan çeşidi öğrenme du.umlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tİr tutum geliştirip, öz{üzenleme bse.ilerine ship olabilir.

Blyolojinln cnanabillr, $rgulanablllr ve dellllere dayandrllabıllr olduğunu kavrayabilir.

Güvenli slnf Ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Bdyltre gerçekleştirilffek deney*l çahşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanryla ilqill karşilaştül pek @k problemi bllimsel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yaileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyoloji eğitimi lle llgili ulusal ve u|uslaraE9 panel, smpozyum, kmferöns gibi etkinlikler€ katilarak kendini msleki olarak geliştirmeye devam eder.

yeterince kullanabilar.

-'ıi'.'*;-7_-.ı$' d:
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Yıİryll ÇalEmalın
Ara slnav

K§ sınav

ödev

Dryam

uygulam

Proje

Yarryd sonu gnavl

Topıam

sayH Katİl

0 o/o0

0 o/o0

0 060

0%0
0 o/o0

0 o/o0

0%0

Etİinlik sıyısl süİ..i Topl.m İş YOkü s.ati
Derssüresi 0 0 0

gnlf olı Ç. sür6i 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Aras|navlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS Kİedasl o

n};."t' ,.*İ,*""i
\ibr, ı^ı.ğr7

Necatibey



BALIKEsİR üıııivr nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Adı

BLN3204 Genetjk

Öğrenim Türü De6in Dili DĞrsin Düzeyi De6in staj Du.umu DeEin Türü

Biyoloji Öğretmenliğı

De6in Amad :

Genetik Kavramlar, Palme Yaynsi; william s. K]ug , Michael R. cummings
Genetik Kavramlar, Palme Yayınryi; william s. Klug , Michael R. cummings

i{aıhendlsllk Billmlcrl
Hühendi§llk Tagnml
sosyal Bilim|er

Fen Billmleİİ
sağhk Bilimleri
Alan 8ilgisi

Haft, Konu

1 Genetğin Tanhç6i
2 Genetikte kullandan deney hayvanlan

3 Momhibrit gprazıama
4 Krcm@om ve Hüqe 8irlünm6i
5 Dihibnt Qprazlama Ve Mendel oranlarlndan sapmalar

6 Dihibrit Qprazlama ve Mendel oranlanMan $pmdar
7 @netikte i*aüstikl Analiz
8 Gen BağhntEl
9 Araslmv

.10 Gen 8ağ|antsl
11 Gen BağhntEl

.l2 Multiple Ale|ler

13 Polig€nik Kalltm
t4 Poligsik Kalltım

15 Ddrem sU slnau

slİa No Açlklama

ö01
ö02
ö03
öM
ö05
oo6
öo7
ö08
o09

Mendelin 1. Ve 2. kanunlannl ve bu kanunlann sitogenetlk ile ilişkisini anlamaİ

Punnet kar6ini kullanarak çapndamalann $nuçlan bulabilmeli

çaprazlama $nuçlanna khi kare testinı uygulayabiımeli

igt çpreıamalannı oa kullamnk genoüpleri belirlsytreği bir deney dizayn edebilmeli Ve deneyi aÇlklayabilmeli

eksik basklnhk ile eş basklnhğl karşl|aştlrabilmeli ve bunlann kal|ım modunu tahmin edebilmeli

multjple aleleri, multiple lokuslan ve bir genin barden fazla karakter üzerine etkisini tanlmlaylp, aqklayabilmeli

tek bir genin kaltlmlnt agklamak için soyağag çizebilmeli ve $yağaonda ilişkihri gösterebilmeli

genetlk haritalar yapabilmell

kantitatif genetik $rulan czebilmeli

sl.a l{o Açlklama

P05

P06

P03

P19

P20

P13

P14

P12
w
Pl1
P08

Po9

P04

P01
R}2
P17

P18

P16

8ilişim Ve iletişim teknolojisi ile ııgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslerinde etkin bir Şekilde yararlanabilir.

Biyoıoji ditimi alanlnda bellrlsmiş blr hedef doğrultusunda bir sürtri çözümleyip ve tagrlayabi|ir.

Bryob]i öğretmenliğınin gerekthdiği temeı bilgl, beceri ve tutumlan çağdaş teorller ışüında uygulamaya koyabilir.

İjıanıması g''.reİen nazır materyale;i seçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

İşbirliği halinde çahşlp, qrup çrlışmalannda ald|ğı görw ve $rumıuluklan layıkryla yeİine getirebiıir.

g]yoıoji eğitiri ulanindaki temel getişmeleri takip ederek, bunhn diğer oğretms arkadaşlanyla paylaPbilecek düzeyde yabano bir dıli kullanabilir,

xJre*ı v! topıumgl çrçevede eğitim problemlğinin özellikle sağllk, güVenlik Ve çevre konulanna etkilerinin göz önünde tutularak kap$mh bir eğatim verir,

Biyoloji eğitimiyle ilgiliorunlara duyarll, gelişme ve deği5ire açlk olaEk, bu $runlara çözüm üretebilEek btrerilerini krllanabilir.

ya;aho, eleştirel, yansıtıo 9ibi düşünme bserilerine ghip olup, bunlan çeşiui tığrenme durumlanna uygulayabilir.

yaşam boyu dğrenmeye ilişkin olumlu tir futum gelişıirip, öz{üzenleme btrerilerine 9hip olabilir.

Biyolojinin gnanabilir, 9r9ulanabilir ve delillere dayandrllabilir olduğunu kavrayabilir,

Güvenli smlf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Böylece gerçrkle$iril«ek deneysel çahşmalar iÇin gerekli güvenlik önlemlerini alabilar,

Alanlyla ilgili kar§|laştül pek çok problemi bilimsl yaintemleri kullanarak çözebilir,

ı,ıiııı iğıtimin remeı Kinunu ve alanı ile ilgili yönetmelik ve mevzuabn bilincinde olup, buna göre gerekli planlamalan, etkanlikleri ve uygulamalan

ederek bunlafl yenileyebilir ve geliştjrebilir.
geliştirmeye

gelişmeleri sürekli takip

P10

P15

Biyoloji, biyoloji eğiümi ile ilgili ulugl ve uluslarara9 panel, *mpozyum, konferans gibi etkinliklere katılarak kendini tr

Biyoloji öğretmenliğinin gerektirdiği iiğretmenlik mesleğini yapabiltrek yeterli $zlü ve yazlh anlafum beceralerini, etkili

yeterince kullanabilir. ./

ğn:

te}t)1
4,* .4

rİ 
/'.'ır

Fakülte

doğru ve

Geretik

Yanyll Kodu

Örgtjn Öğretim Türkçe

D€İsin xsrdinatörü De6İ veİen DeBln Yardımcllaİt

temelleri, organizasyonu, gen etkale5imlgi, istatistiki analiz, organizmalarda gen aktarlmlan, gen bağlantlsl,



Yanyıl Çalışinalan saylsl Katkl

Ara snav o oh4o

Kü9 §nav 0 o/o0

Ödev 0 YoO

Devam 0 o/"0

uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyil sonu gnavl I 0,/o60

Toplam olo1oo

Etİinıik

Ders süresa

slnıf Dtfl Ç. siEii
odğlg
sunum/seminer Haarlam

Ara slnavlar

wgulama

LaborafuEr

Proie

Yanyll sonu slmvl

Todam l, Yalial

Al(Ts xıedası

s.yEl sürğa

L42
102
lo2
00
l4
00
00
00

Toplam İş Yaikü saati

28

20

20

0

4

0

0

0

4

76

3
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Katk Düzeyi: 1; Çok d(§ük 2; Düşük 3; orta 4: Yükek 5:



P05

P06

P03

P19

P20

P13

PL4
PL2
m7
P11

P08

P09

P04

P01
P02

P17

P18

P16

sıİa No Açlklama

P10
P15

8ilişim ve iletişim teknolojisl ile ilgili gelişmeleri takip edeİek, bunlardan derslğinde etkin bir sekilde yararlanabilir.

8iyoloji eğıtimi alanlnda belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyip ve ta$dayabilar.
Biyoloji öğretsnenliğinin gerektirdiği temel bilgi, btreri Ve tutumlan çağdaş teoriler şülnda uyguıamaya koyabilir.

kullanllmas qereken hazlr materyalleri *çebilir ya da kendisi materyal gelistirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbidaği halinde çnhşp, grup çalşmalannda aldül görev ve grumluluklan layklyla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitimi alanındaki temel gelişmelera takip ederek, bun|afl diğer (üretmen arkadaşlarry|a paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kür§l ve toplum$l çerçryede eğitim problemlerinin özellikle sğlllç güvenlik ve çevre konularlna etkilerinin 9öz önünde tutularak kap$mıl bir eğitim verir.

Biyoloji eğığmiyle ilgili grunlara duyadl, gelişme ve değişire a9k olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek berilerini kullanabiliİ.

Yaratıo, eleştirel, yanstn 9ibi düşünme btrerilerine 9hip olup, bunlan çe§itli öğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu iığrenreye ilişkin olumlu bir tutum gelişürlp, öziüzsleme beceril€fine $hip o|abilir.

BlyololinIn 9nanabilir, 9rgulanabilir ve delillere dayaMr|labilir olduğunu kawayabilar.

GüVenli snf ve laboratuar ortaml oluşturabilir. Biiyltre gerçekleştirilecek deney*l çaİşmalar için gerekli 9üvenlik ön|emlerini alabilir.

Alanlyla ilgi|i karşllaşİğl pek çok problffii t limsel yöntemlği kullanarak çözebili..

ederek bunlan yenileyebilir Ve geliştarebilir.

Biyolojl, biyolojl eğitimi ile |lgili ulu$l ve ulG|a6ra9 panel, *mpozyum, konferans 9ibi etkinliklere katlarak kendina m6leki olaEk gelişürmeye devam eder.

yeterince kullanabIlir.
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BALIKEsiR ü ı,ıivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Kodu Adl

MBN1009 sntf yönetimi

Öğrcnim Türü De§in Dili D€Ein Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe

8ölümü/Pro!İamı Ön Koşul t»Fın rmrdlnatörü De6i v€İen DeEin Yardlmcılarl

Biyoloji Öğretrnenliği

ffi
amadar.
Deİsan İç€İlğl :

Şlflnan, M. ve Tu6n, s. (eds) 2015, gnf Ytin€üml, 12. B6h, Pegm Akademı Yayımtlç IsaN|7ü758792238, ınkaE, 268 $yfa

Aİa gEv, Flnal gnav|

ilühendIsllk Blllmlerl
ılühendislik Ta9İlml
sosyal Bilimle]

Hafta Konu Ön Hazırlık

1 Temel Kavram|ar: Örgüt, Grup, Yönetim-Yönetim Kuramlan, Eğitim -Eğitim Yönetimi, okulokul
Yönetlmi, slnf -9nf Yönetlmi

2 Terel Kavramlar: Örgüt, Grup, Yönetim-Ydnetim Kuramlan, Eğitim -Eğltim Yönetimi, okul{kul
Yönetimi, §nlf -gnıf Yimetimi

3 snf -slnf Ythetimi (tanlm|, özellikleri, bileşenleri, kuramlan, modelhri, v.b.)

4 slnlf -slnlf Yönetimi (tanlm|, özellikEn, bileşenlsi, kuramlarl, modell€fi, V.b.)

5 slnıfta Dlslplln Ve Disiplin Kuramlan

6 slnıfln fiziksel özellikleri ve organizasyon
7 §nlfta istenmeyen davEnşlar Ve Yönetimi

8 Kurallar: Tanlmı, okul Ve slnlf kuĞllarl, kural oluştlrma ve yazma, yaptlrımlar

9 Arasmav
10 Kurallar: Tanlml, okul ve $nlf ku6||an, kural oluşturma, yaptınmlar

1ı Motivasyon ve MotiEsyon kuramlan
12 İ|etiş|mde temel kavramlar Ve slnfta iletişim

13 zaman yönetiminde temel kavramlar ve slnfta zaman yöretimi

L4 olumlu slnf ortaml oluşturma
t5 Final gnavl

Fen Bilimleri
sağİk Bilimleri
Alan Bilgisi

Dökümanıar

$ra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

Açlkıama
yönetim, eğitim yönetimi, okul yönetimi, $nlf yönetimi kavramlannl snıf yönetimi modellerini biltrek

bireysel farkllllklarm slnıf yönetimindeki önemini kavrayack
sınlf ortamlnln fiziksel özelliklerinin aiğrenmeye etkisini açklayack
lletişim tekniklerini slnf yönetiminde kullanacak

sınıf dtamln|n lİ2iksı özelliklerinin iiğİsmeye etİisini açlklay@k
ileüşim teknik]erini §nf yönetiminde kullanack

slİa No Açıklama

Pos B|l|şlm ve iletişim teknoloJlsl ile ilgili gellşmeleri takip ederek, bunlardan dersldnde etkln bir şekilde yararlanabilir.

Po6 8iyoloji eğitjmi aıannda belirlenmiş tir hedef doğrulh§unda ba. sürtri çözümleyip ve tagrlayabilir.

Po3 Biyoloji öğretmenlüinin ggektirdiğİ temel bilgi, beceri ve tutumlan çağdaş tmriler §ğlnda uygulamaya koyabilir.

kulıanllma§ gereken hazlr materyalleri s€çebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunları derslerinde kullanabilir.

P13

P14

P12

n7
Pl1
Po8
P09

P04

P01

P02
?17
P18
P16

P10

P15

İşbirliğl halinde çilş|p, grup çal§malannda aldlğl görry Ve sumluluklan laykryla yerine getirebilir.

Biyoloji eğitjmi alanmdaki temel gelişmelği takip ederek, bunlan diğer oğreğnen arkadaşlarıy|a paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Kür*l ve toplum$l çerçryede eğitim problmlerinin özellikle sğllk, güVenlik Ve çwre konulanna etkjlerinin 9öz önünde tutularak kapgmll bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiy|e |l9ili $runlara duyarll, gellşme ve değişime açlk olarak, h.j $runlara çözğm üretebiltrek bserilerini kullanabilir.

YaratE, elertlrel, yan§tg gibi düşünme b$erilerlne ship olup, bunlan çeşitli tiğrenme durumlanna uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye i|işkin olumlu bir tutum geliştirip, öz{üzen|eme becerilerine $hip olabilir.

Biyolojanan §naEbilir, 9rgulanabilir Ve delıllere dayandnlabilir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli snf ve laboratuar ortaml oluşturabilır, Bliylece gerçekleştir|l<ek d6ey*l çalşma|ar için gerekli gğvenlik önlemlerini alabilar.

Alanlyla ilgili karşllaştğl pek çok problemi bilimsl yöntemleri kullanarak çözebilir.
Mılli Eğatımin Temel Kanunu ve alanl il€ ilgili yönetme|ik ve mevzuağn bilincinde olup, buna göre gerek|i planlamalan, etkinlikleri
ederek bunlan yenlleyeblllr Ve geliştlrebillr. /
Biyoloji, biyolojl eğitiml ile ilgili ulusalve uıuslaraEsl panel, smporyUm, konfe.ans gibietkinliklere katllarak kendini mslek
Biyoloji oğretmenliğinin gerektirdiği oğretmenlik mğleğini yapabil(ek yeterli sözlü Ve yazıll anlabm becerilerini, etkili

ESE
Necatibey Eğitim

gelişmeleri sürekli takip

yeterince kullanabilir.
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slİa İ{o

P05

P06

P03

P19

P20

Açlklama

Bilişim ve |l€üşlm teknolojisi ile ilgili gellşmelerI taklp ederelç bunlardan derslerlnde etkin bir şekilde yararlanabilir.

Biyolojl eğ|tlml alanlnda belirlenmiş blr h€def doğrultusunda bir sürd çözümleyip ve ta$rlayabilir.
Biyoloji iüretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri Ve fufumlan çağdaş teoriler şülnda uygulamaya koyabi|ir.

kullanllmag gereken hazlr materyalleri *çebilir ya da ksdisi materyal qeliştirip bunlan deElerinde kullanabilir.

işbirliği halinde çahşlp, grup çahşmalannda aldül görev ve $rumluluklan laFkryla yerire 9eürebilir.
Biyoloji eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip ederek, bunlan diğer irğretmen arkadaşlanyla paylaşabalecek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir.

Kürel ve toplum$l çerçev€de eğitim problemlerinin özellikle $ğlık, güvenlik ve çevre konularna etkjlerinin göz önünde tutulaEk kapsmh bir eğitim Verir.

Biyoloji 4itimiyle ilgili 9runıara duyarıl, gel|şme ve değişime açk olarak, bu $runlara çözüm üretebiltrek bffirilerini kullanabilir.

YaratE, elğtirel, yansıbq gibi düşünme bserilerine $hip olup, bunlan çeşidi ajğrenme durumlanna uygulayabilir.
Yaşam boyu öğromeye ilişkjn olumlu bk tutum geli$ifip, öz{üzenleme becerilerire $hip olabili..
Eğitimde/biyoloji eğitiminde ölçne ve değedendirr ile ilgili temel kavnm, yöntem ve teknikleri bilğe& dec/konuya uygun dçme araç-gerçlerini hazlrlaylp uygulayabilir.

Biyolojlnln §nanabilir, $rgulanabilir ve del|llere dayandnlabilir olduğunu kawayabilir.

Güvenli snf ve |aboratuar ortam oluşturabilir. Btiyltre gerçekleştirilsek deney*l çalışmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabilir.

Alanlyla ll9ll| karşllaştül p€k @k problemı bl|imsl yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyololi, blyolojl eğlümi lle ilgili ulu$l ve uluslaErasl panel, Emporyum, konferans gibi eRinliklere kab|arak kendinl mğ|ekl oıarak geliştirmeye devam eder.

yeterine kullanabilir.
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slİa ı{o Açlklama
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Bilişim ve iletişim teknolojisi lle ilgili gelişmeleri takip ederek, bunlardan derslğinde etkin bir ş€kilde yararlanabilar.

Biyo|oji eğitimi alanlnda be|ldenmiş blr hedef doğrultusunda blr sür$i çözümleyip ve ta$rlayabalir.

Biyoloji aiğretmenliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri Ve futumlan çağdaş tsriler şğlnda uygulamaya koyabalir.

kullanllma9 qereken haar materyalleri sçebilir ya da kendisi materyal geliştirip bunlan derslerinde kullanabilir.

işbirliğı halinde çnlışlp, grup çallşmalannda aldlğl görev ve $rumluluklan laykryla yerine geürebilir.

Eİyoloji eğitimi alanlndakı terel gdişmeleri takip ederek, bunlai diğer ijğretmen arkada§lanyla paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

Küre*| ve toplum$l çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağllk, güVenlik ve çevre konulanna etkilerinin 9öz önünde tutuıarak kapsamll bir eğitim verir.

Biyoloji eğitimiyle i|gili $runlara duyarl|, gelişme ve değişime agk olarak, bu $runlara çözüm üretebil(ek btrerihrini kul|anabilir.

Yarabcl, eleştirel, yanstcl gibi düşünme btrerilerine $hip olup, bunlan çeşitli öğrenme durumlarlna Uygulayabilir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin o|umlu bir tutum gelişürip, öz{ğzenleme becerilerine $hip olabilir.

,B|yolojinin 9nanabilir, 9rgulanabilir ve delillere dayandmlabllir olduğunu kavrayabilir.

Güvenli sınf ve laboratuar ortaml oluşturabllk. Eİjyls€ gerçekleştiril(ek deney*l çallşmalar için gerekli güvenlik önlemlerini alabi|ir.

Alanlyla ilgi|i karşlhş!ğt pek çok prob|emi billmel yöntemleri kullanarak çözebilir.

ederek bunlan yenileyebilir ve geliştirebilir.

Biyoloji, biyolojl eğiimi ile ilg|la ulu$l ve uludann§ panel, empozyum, küferans glbi ettinliklse kağ|arak kendini ms|eki olaEk geliştirreye devam eder.

yeterlne kullanabillr.
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