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NecaJbey的面m FakOteJ
ingilレ ce ёёretmenlioi

GKN 1001 Ataturk]kelen ve lnkllap Tatthi:

ugrenrm I uru Dersitl D:l: Dettn D12呼 : DeEln Staj Durumu Dersin Turu

Orgtin olretim T0rkee Fakllte

&iliimii/Pmgramt On K● su! DeEin K@rdinatiirai DeEi Veren DeEin Yardrmolan

ingilizce ogretmenligi Okutman Ekm Sahingiray

TUrk Milli [.lUcadelesini ve Atatiirk ilke ve inkrl6plannr Kavrayabilme
Dersin lgEriol :

lileclisi'nin AEtlmasr ve yeni Tiirk Devleti'nin kurulmast, T0rkiye Buytik karfl ayaklanmalar, Sevr Antlagmasr ve bu antlaSmaya kar't tepkiler, Malli Miicadele'nin cepheleri ve Doqu ve
Guney cephesinde E「 meniler ve FranslzlaHa savasiar′ M‖ F Mucadele′ nin Bat,cephesindeki savasiar ve bOylk zaFer′ Tark_Yunan Sava,l'nin sonu,Mudanya Mutarekesi ve sonucla口 ,Lozan Ban,

ve yeni Tiirk Devleti'nin

Kaynaklafl

Matematik ve Temel
M●hendisiik B:limleri

M● hendis:ik Tasanm:
SosyaI B:limler

de QodaglaSma
Yiiz yiize

Yazh Srnav, standart ydntemler

Tanhi, Ed, Dog. Dr. Hasn Babacan, Kitap, Ankara 2012; Bemard Lsis, Modern nin Doqusu; Mustafa Kemal, Nutuk; Niyazi Berkes, Tilrkiye

B:lim:erl

Fen 3ilim:eri

SaOhk 8“ im!eri

Alan Bi:gisi

Konu 6n Haartk
inhl6brn tanmr

Tiirk inklSbrht haarlayan nedenler

Osrmnl imparetoduluhda ModmleSne galtmlan
Osanl Dryleti nin dairlmas siirdnde meydana gelen ig ve dE olaylar
OsrEni Dqdeti nin ffi diinffiindeki fikir akmhn
I. Drinya Savagt

MondrG M0tarek6i ve izmirln iSgal edilm6i, Mustafa Kemal pasahtn Samsm gkEtve Milli
Mii@delehin batlamasr

Enm Wek
Srnav deEerlendime haftae
Amasya Genelggi, Erurum, SiEs Kon96i ve Bat Anadolu Kongreleri
Biiyiik !lillet lvltrlisi'nin Agtlmasl ve yeniTUrk Devleti,nin kurulmdr, Tiirkiye Etiiyuk l4illet Medisi,ne
karg ayauanmahr
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f2 Sevr AnUaSIm ve bu anuatmaya kar$t tepkiler
13 Milli Miicadelehin cepheleri re Doiu ve Giiney ephginde Ermeniler ve FEnsElarla svaslar
L4 Miln Miicadele'nin Bat cephsindeki svadar ve buyiik afs, Tiirk-yunan Savaghrn enu, Mudanya

Mtitareksive sudan, Loan Bans Andagmas ve yeniTiirk Devleti,nin Dunya tacfrndan
tantnmdr.
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Aglklam
Tarih bilincjnin olu'mas
f4illi MiiGdelenin anlagllmu
Abtiirk inkhplanntn anlaglmast

9ok partili donemin anh$lmast
Atahirk ilkelerinin AnlaSilmasr
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ingilizceye ydnelik ve itrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelistiEbilir.
Edirdioi bilgi ve b(eriltri deStird bir yaklaSmta deoertendirebilir.

YaSam boyu ddrsmeye iliSkin olumlu bir tutum gelittinr.
ilkdretim ikinci kademGindeki ve ortaooretimdeki dgrencilerin geligim dzelliklsini, bireyel farkfihklannr; konu alanmn dzefiakterini ve
ve tekniklerini u\r'gulayabilir.

inqiliz Dili iidretim progGmr, 6zel aEretim stratejilsi, ydntem ve teknikleri ile 6l9me ve degerlendime bilgisine ehip olur.
ilkioretim ikinci kademe doremilerinin gelisim, dgrenme dzelliklerive giidiiklerinin bilgisine ehip olur.
Ingilizceyle ilgili olay w olgulan kavErclla'tma beerisine ship olur; bilimel yatntem ve tekniklerle ineleyebilir; vsileri yorumlayabilir,
kildara w arasbrmalaE dayah gdziim otrdleri g€ligtirebilir.

Bilgiye ulagma yollannr bilir ve etkin bir Sekilde kullanrr.
Kalite yone6mi ve surederine uygun davEntr ve kabltr.
Giivenli okul orbmrnrn oluiturulma$ ve surdoriilebilmEi amacryla kiSielve kurumsl etkilesim kurar.
gryre korum re E guvoltgi konulannda yeterli biltnce ship olur,
Dl9 gatrun0m, tutum, tavr ve davGntilan ile topluma 6mek olur.
Sanatsal ve kolttirel etkinliUere etkin olack kablr.
Toplumun ve dijnyanrn giindemindeki olaylara/gelitirlre duyarh olur ve izler.
ingilt dili eoitiminin gerektirdigi diireyde bilgisyar faaftmr ile birlikte bilisim ve itetigim teknotojilerini kuilanabitir. 

11 
(

Bilginin doga$ kaynagr, enrrlan, do6rulugu, g0venhlilidi ve geeerlilioini degerlendirme bilgisine ship olur.
Bireyel ve grup galttmlannda rrumluluk alma ve altnan gdrevi €tkin tir Sekilde ysine g€tirir.
Kendini bir birey olaEk tanryabilir; yaBto ve giiglii yOnlerini kullanabilir.

∝remen“k uygulamabnnda ka"‖ a,hn ve 6ngoruに meyen kaFna,k sorunhn co2mek th breysel ve ettp uyesi olarak sorumhLk abЫ

“

r

mk¨ reum ve。 由

"ret m∞

rendに
"“

n ka2ammhnm cOk yontt d● edendireb‖「
lng‖lzce"rnentt Anab‖ m ddlnda,ぃ oda,∞蘭m Ve"面 mde uyurbl gereken lkelere ve‐ gara baol,Ы

“
mse dO"nme yeten"ine dOnaJms,mestk ve tekndok gdbmdere ayak

uyduran lng‖2ce¨remenに百ny菌弾
"ImeSi hedenenrlekted"D‖msel blgmin oreumiソ e‖g‖ yontemlen kavrayab‖ r

strateJL yontem

P17

P27

P28

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

Ю3

Yanyrl

.



筋

Ｐ・ ５

Ｐ２ ‐

Ｐ２２

Ｐ３ ‐

Ｐ３０

Ｐ２０

Ｐ２３

Ｐ２６

inglに e leiり 市0290n Ы咆i kavnattanm ku‖ anab‖ r

∝renme gereksinmに日雨be‖

“

eyeb‖ r ve∞renmeSin YOmendreb‖ r

ingit2ceyle lg‖ konubrda‖ 」
“

k,Ve kurumbn Ыりlendreb‖ 暉dlsuncet面 雨ve sorunbra mskn φzum Onenlennl yaah ve so211 0brak aktarab‖ r.

D151ncdenn ve soru‖ ara市5kn coZum onenerin ncd ve nitd venlene destetteyerek uzman dan ve dmayan晰 」le‖ e pa,attЫ ‖「
8irey Olarak gOrev′ hak ve sorumluluttan le 19市 yasa,"neme“ k ve mev2uata uvgun davranl「

M‖ i的面m Temd Kanunu′ nda iFade ed‖ en dusal ve evrensel duyaH:劇ann Ы

“

ncnde dur

TO口umヨ lSOrumttLk Ы‖ndゾe ya"d噌 i SOSya cevre`in meslek prOle ve edtinlitter口 anbyab‖r ve uygulayaЫ ‖r.

Iknd yabano d‖ ku‖ anarak abmndak Ыりiに n」eyeb‖r ve meslektaJan it‖

“
Jm kuraЫ I「 .

DemokraJ,hsan hakan′ toplumsaし Ы‖mSelve mesに にetlk deledere uygun davranl「

.



Yaf,yrl ealEmalan

Ara gnav

Kr$ 9nav

0dry

Daam

Uyqulama

Proje

Yanyrl Sonu Srnavl

Toplam

Savltt Kautl

O  %40

0     960

0     960

0     960

0     960

0     960

0 %611

96■ 00

Ettlnlll

Dss S0resi

gnrf Dlg C. S0resi

0devler

gJnum/SemiH Hadam

Ara SrEvlar

Uygulama

LaboEtuvar

Proje

Yanyil Sonu srnavr

Tophm It Yokii

ArTS [rcdlsi

sayH siir€si

L42
00

t4 1

t4 1

12
00
00
00
12

Toplam 19 Ylku SaaJ

28

0

14

14

2

0

0

0

2

60

2

AFrS

Katk Dlzeyl:1l cok dusuk 2:DO,uk 3:01● 4:Yuksek 5:

.



BALIKESIR UNIVERSrrESI

NecaJbey EOtim Faklltej

lngilレ ce Ooretmenlioi

Bi:19im Tekll● 1●I::erl

Yanyrl T+U

GKNlm B‖ i5m Teknolol‖ el

0薔 renim Tttru DerSin Di:i DeEin Dii4yi DeEan Staj Durumu DerSin Turtl

0r9Un 6{retim Tiirkge

Ingilizce oEretnenliqi prof.Dr. REFIK suAT ISILDAK

DeEin Amas :
Bilgisyar sistemleri ile ilgili temel kavramlar 60renilmesi ve isletim sistemleri aktif kullantmt.
DeEin igeriii :

programlama uygulamalart, editim yazrmlartnrn (eftlrare) 96zden gecirilmesii srnrfta bilgisayarla eahgrlmasr.

Biiliimai/Prcgramr 6n Kogul Dersin Koordinattru De6i Vercn DeEin Yardrmqlan

DeEin Kaynaklan

Kaynaklarr
ytz yiize

Ara srnav q640, Final stnau: 0,660

DffiYap6l
Matematik ve Temel Bi:im:er
M●hendis:ik Bilimle‖

M●hend:silk Tasanm:
Sowa:Bimm:er

Eoltim B‖ imle“

Fen Bi:im:erl

Sa薔 ::kB“ im:eri

Alan Bi:gisi

l*o *onut"r 
..

Hafta Konu 6n Haarlk Dii&iimanlar
l    Bilgisayann Terrlel Kavramlan

2   日りisayann donanlml,ya21hml Ve ca15m prer slb

3    、leum sstemlen ve dzd“ lde"

4   151etlm Ыsthi ayanan ve 62el‖ ken
S   Dca,klasor ve ttere uemleri

6   ちletim sistemi uvgdama yaalmね n ve kdhnim:
7    Ara Slnav

8    Deneum MasasI

9   intemet Yap19 ve Temd Kavramhn′ Arama n10tOru ve ma‖ uvgubmabn
10   Mi¨sOft Omce Word

ll   M crOsOt Ofnce Word

12    Mic"soft Omce POwer POint

13  H“ ap taЫOsu yaahmi(gm5)

14    日nai

Ag*lam
Bilgisyar donantmlna iliskin kavramlan anlar
Eilgisayar yazltmlanna ilitkin temel kavEmlan anlar
windows iSletim sistemini kullantr

Mifrosft office pr@ramlaflnt kullantr

intemet okur-yaarirgr geli'tirir

Agtllama

ingillzceye yonelik ve 6drencinin gerekinimlerine uygun materyal gelist rebilir.
Edindigi bilgi ve becsileri elestird bir yaUa$mh degerltrdirebilir.
Yasam boyu dgrenmeye ilitkjn olumlu bir tuhJm gei5tirir.

ve tekniklerini uygulayabilir.

ingiliz Dili tiEretim progEmr, 6zel dEretim stratejileri, ydntem re teknikled ile 6lEme ye degerlendime bilgisine ship otur.
ilk(Eretim ikirci lGdem odrercilerinin gelisim, i8renme 6zdliklsi ve giid0kltrinin bitgisine ship olur.

kandaE w aragbmalac dayah e6zUm 6renbn geliiErebilir.
Bilgiye ula9ma yollannr bilir ve etkin bir gekilde kullanrr.
Kalite y6netimi re sijr<lerine uygun davcntr w kathr.
Glivenli okul ortamrnrn olustururmas ve s0rd0r0rebirm6i amacryra kigisrve kurumsle*iresim kurar.
Cwre koruma ve iS guvsligi konulaf,nda yetedi tilince ship olur.
DE 96riin0m, tutum, tavr ve davEnrslan ile topluma aimek olur.
Sanatsal ve kilturel et{nliklere etkin olarak katrlrr.
Toplumun ve dijnyanrn giindemindekj olaylara/geligidm dufarfi olur ve izls.
ingiliz dili eiitiminin gerektirdioi dilzeyde bilgieyar yaalmr ile birlikte bili5im ve itetisim teknolojilerini kulhnabilir.
Bilginin dooae kaymlr, snrrlan, do6ruluqu, giiwnirliligive geeerlili6ini deoerlendime bitgisine ship olur.
Bireysl ve grup gaftsmalannda rrumluluk alma ve altnan g6r*i etkin biryekilde yerine getirir.
Kendini bir birey daEk tanryabilir; yaEto ve goelil ydnlerini kullanabilir.
oEretrnenlik uygulamahnnda karslla$lan ve dngtiriilemeys kamsrk erunlan gozmek igin tireyst ve ekip iiy6i ohck mmluluk ahbilir.
ilkigretim ve ortadgretim di.scilerinin kazanrmlannr eok yiinlU degerleMirebilir.

uyduran Ingilizce odretmenlerin yetistirilmesr hedenenmektedir,
Bilimel bilginin oretimire ilgiti ydntmleri kavrayabilir.
ingilizce ile ilgili 6z9iln bilgi kaynaklannr kullanabilir.
Oorenre gereksinimhrini belideyebilir ve (Erenmini yirnlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili ki'i ve kurumlan bilgilendirebilir; dil$Un@lerini ve srunhE iliskin c6z0m oneriterini yazilr ve siiy'0 ohrak aktarabitir.
Diigoncelerini ve erunlara iliSkin 96zi.im drerilerini nicel ve nitel verilerle dstekleyerek uzman olan ve olmayan kj'ilerle paylasabilir.

SIra No

PC19

P14

P16

P08

P04

P05

P07

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

騒

P15

P21

P22

Fakllte Zorunlu

.



Sirey olaBk gdrev, hak ve $rumlulukian ale ilgrli yas, ydneEnelik ve mewuata uygun davGnrr.

Milli Egibm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l ve evrensel duyariUann bilincinde olur.

Toplumsal erumluluk bilinciyle yagaddr esyal gewe igin m6leki pDie ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

ikinci yabarcr dili kullanaEk alanrndaki bilgileri izleyebilir ve mglektEdan ile ileti9im kuEbilir.

Demokasi, insn haklan, toplumsal, bilimelve msleki etik deoedere uygun davranrr.

(xe

.



Yanyrl ealqmalan

Ara 9nav

K9 9nav

0dev

Devam

tJygulama

Proje

Yanyrl Sonu Srnavr

Toplam

０

０

１０

０

２８

０

・４

ｍ

５

画

２

５

０

０

‐０

０

２

０

‐４

ｎ

・４

‐４

０

０

１

０

‐４

０

１

』

師
『
『
『
『
『
知
蜘
¨

曰

１

０

０

０

０

０

１

鉤 Ettlnlik

DeE SiiBi

Srnrf Dl9l q.50r6i

Odevler

Sunum/Semins Hazdam

Ara Srnavlar

Uygulama

LaboEtuvar

Proje

Yanyrl Sonu slnavr

Tophm ic Yiik0

AI(IS Kr€dlsi

Toplam it Yokii Saati

28

70

6drenre gkulanm Xattalan

2: Diisiik 3: Orta 4: Yijksek

i.:\
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BALIKESIR UNIVERSITESI

NecaJbey Etttim FakOtesi

lngilizce Ottretmenlioi

■03 ttrnleme ye Sesletim 1

Yanyrl T+U

IDNl103 Dinleme ve S6lef m L

輔 renim Tar● Dersin Dili Dersin D● 2evi DeEin Stai Durumu De"盛 n Tttr●

orgtin Olretim ingilizce

B● :Om● ′program: 6n Kogul DeEin x@rdinatiirai DeEi Vercn Decin Yardtmqlan

Ingilizce odretrnenlidl Dr. Odr. Uyei Fatih Yavuz

DeEin Amao :

btrerileri; sesli harfler, s6iz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konusma becerileri ve sesbilimsel eevriyaam gahgmalan yaptltr
De6in igeriEi :

sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi dinleme ve konugma bseriltrini kavraya@k4. Bu konularda gevriyazrm qall5malan yapabilecektir.

DeFin KayrEk ad

Kaynaklan TOEFL(Cambrdge/Longman)Learnng the sounds h Eng!sh.
TOEFL(Cambndge/Longrlan)Learnng the sounds h Eng“ sh.

odev撻日imL yaah

OcE Yap6r

Matematik ve Temel Bi::mler

Miihendislik Bilimleri
Miih€ndislik Tasanml
Sosyal Bilimler

Eoitlm B‖ im:erl

Fen Bi:imierl

SaO::kB‖ imieri

Alan B:lgisi :   1∞

Konulaf,

Htt K●llu                              On Haコ II:k

l   R″a fbr dnner″ ′and/1/

2   A sp00nfui of sugar/uv andノ u/

3  Father and mOmer/A:/and′ ノ

4  A dog h tte∞ nler/Ar and/0プ

5  Bread and Jam/e/and/υ

6   My urthda/s,n ThurSdav/・ ィ

フ   Here and there/1@ノ and/eO/

8  Have a gぃは ume:/e耽 /av and/OV

9   01d town/@U/and/ao/

10 8oth輌 ether/T/andノD/

11 8egh attt begm面 ng S應 hl∞ ger wotts

12  whO was hal?針 9ng and Weak forrls 4:Atlxllhry verbs

13  Take me to the show,」。RhⅢm

14  revに bn

Diikiimanlar

TOEFL (Gmbridg€y'Longman) Leaming the wnds
in English.

TOEFL (Cambridge/tongmn) Leaming the snds
in English.

TOEFL (Gmbridge/Longman) L6minq the eunds
in English.

TOEFL (Cambridge/Longmn) Leaming the flnds
in English.

TOEFL (cambridge/Longman) Lsming the eunds
in English.

TOEFL (Cambndqe/Lmgmn) Leaming the eunds
in English.

TOEFL (CambridgdLongman) Leaming the eunds
in English.

TOEFL (Cambridgdlongmn) Leaming the eunds
in English.

TOEFL (Cambridge/Longman) Leming UE flnds
in English.

TOEFL (Gmbridge/LorEmn) Leaming the eunds
in Engll$.
TOEFT (Cambridge/Longman) Leaming the wnds
in English.

TOEFL (Cambridge/Longman) L€ming the sunds
in English.

TOEFL (Cambridge/Lonqmn) L€ming the snds
in English.

Agllama

o{rencil*; farkt ve oz90n dinleme materyallerinin ve konu5ma dbeklsinin giizrimlemEiyapabilecek;
Ses farkfilkhn ve problemli esleri sbilimsd olarak kawayp yaabilEek;
sli hamer, siz harfler, kelime vurgus ve tonlama gibi dinlem re konu$ma btrerilerini kawayaGk
Bu konularda gMiyaztm ealEmlan yapabilEektir.

$E t{o

P09

P14

P16

P08

P04

P05

n7

PLI

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

PO2

P11

Pt2

Ac:k:ama

ing“zceye yonelik ve"rendnh gerek,nmlerine uygun materya gdittrebttr

Edndtti bり i Ve becenに n de5brd Ыryak&導mbd∞eHend“ eb‖r
Ya"m boyu"renmeye ttkn dumb brtutum gdi"市 r

ve tekniklerini uygulayabilir.

B191ye uh,ma yo‖ anni b市「 ve etkin bir sekllde ku‖ an『

Ka“ te yoneumi ve su“ た●ne uygun davranr ve katl『

Guven‖ oku!o由minin o:uメ urulma,ve sardttruleb‖ meJ amactyb kbisel Ve kurumsal etkl“ Im kurar

い re kOruma ve s 9oventt kOnuttnnda yetett b“ nce sanp dur

Ds gorunom′ tutum,taⅥ r ve davに nistan ile topluma orllek o!ur

Sanat■ lve ku!turel etkin“ 鳳ere etkin obrak kathr

Tophmun ve dunyanm gundemmdeki daメ ara/9db‖ere duya‖ [dur veレ ler

ln」

“
Zd‖ 山̈mmm gerektrd」 dttzeyde bり isayar yazl“ m:le Ыrlkte Ыlbim ve‖ eljm teknololiに百雨kunahab‖ r

]躍1器棚乳lW』鼎‖II.封∫黒卿躍常」器 :農肝“
mp山・

Kend面 Ы「Ыtt Olarak tanvaЫ ‖

“

yaratlci ve guctt yone"nl ku‖ anab‖ r

ルギ7‐・]koure・ m ttnd ndemttndek ve orta∞ 画 mde博 ∞腱ndenn g醸,m破酬瞼
"“

′breysel Farall klantt bnu danttn tte l kle“ mッ
哺 昴 Ⅲ ♭り

鮨

“

メれ
ygun∞ reum mate」 l′

"n"m
ve tekni‖enni uygubyaЫ ‖r.

Ingiliz oili doretim progEmr, 6zel dEretim stratejilsi, yitntem w Ekniklqi ile 6hme ve degerlendime bilgisire ship olur. I
ilt<i!reum ltircl tcdere borercilerinin gelisim, a,Erenme i'odliklsi ve giidiiklefinin bilgisine ship olur. a

√・〔

Ingilizceyle ilgili olay ve olgulan kavramsllagbrma becerisine ship olur; bilim*l yaintem ve tekniklerle ineleyebilir; verileri yorufhaydLiir
kandara ve aratbmalffi dayah giziim drerileri gelistirebilir.

戯

lN'

ヽ

鏑
ｍ̈
・００２
・鰯
・ｍ

analiz edebilir,

.



P13

P10

P01

P03

P06

P15

P27

P31

P30

P20

PZ3

P26

oOrEtrnenlik Uygulamahnnda karyla$lan ve 6ngairulemeyfl kama$k erunlan goilEk igin bireysl ve ekip Uysi olaEk erumluluk alabilir.

ilkijdretim re orbdgretim 4rencilerinin kazanrmlannr eok y6nlU deoerlendirebilir.

uyduran ingilizce ti{retmtrlsin yetiStirilm6i hedetrenrekHir.
Bilimsl bilginin iretimiyle ilgili yontemleri kavrayabilir.

ingihce ih ilgili ozgiin tilgi kaynaklannr kullanabilir.

Oqrenme gereksinimlefi ni belirleyebilir ve (Erenm6ini yihlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili kigi w kurumlan bilgihndirebilir; dti$Unehrini re srunlaE iliShn Eiiziim i,nerilsini yazlr ve sdzlii olarak aktarabilir.

Dugiinelsini ve mnlara iligkn qiztim iinerilerini niel re nitd verilerle de$ekleyerek u2mn dan ve olmayan kisilerle paylasabilir.

Birey olaEk gorev, hak ve rrumlulukbn ile ilgili ya$, ydneEnelik ve wuata uygun davEnrr.

Milli Editim Temel Kanunu'nda ifade edihn ulusl ve sEn*l\duyartklann bilircinde olur.

Toplumsl erumluluk bilirciyle ya9ad4 esydl ewre igin rcleki prcje re etkinlilder planlayabilir ve uygulayabilir.

ikinci yabarcr dila kulhmEk alanrndah bilgileri ideyetilir ve mglektaran ile ilettim kuEbilir.

Demokasi, iEn haldan, toplumsl, bilimsl re mgleki etik deoerlere uygun dawanrr.

.



Yarryrl CalEmalan Saylsr Katkt

Ara Srnav t o/o2Q

Krs Srnav 1 9o10

6dev I ok20

Devam 0 YoO

Uygulama 0 ryoO

Proie I o/o10

Yanyrl Sonu Srnavr I o/o40

Toplam 9/o10O

Etkinlik Sayrsr Siiresi Toplam ig Yi.ikii Saati

Ders slirsi 14 2 28

Srnf Dr$ C. Siirsi 0 0 0

odevler 14 2 28

Sunum/SeminerHazrrlama 0 0 0

Arasrnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 2 1 2

Yanyrl Sonu 9navr 1 I 1

Toplam igYiikii 60

AKTS Krcdlsi 2

oirenme Elktlanna xatk{an

2: DUSUk 3: Orta 4: Yijksk 5:

・４

Ｌ

，Ｎ
ヽ
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BALIKESIR UNIVERSrrESI

NecaJbey Eё ttm Fakltesi

lngilレ ce Ottretmen‖ Oi

Yanyrl T+U Kredi AKTS

MBN1004 EO旧 m SoSyo oJに

ёttrenim Tttru Dersin Dili DeEin Oorcyi DeEin staj Durumu Dersin Turl

6r9iin 6$retim Turkce

lkiliimai/Prcgmmr 6n Kosul Dersln Koordlnatortl DeEi Vercn DeEin Yardlmqlan

ingilirc ogretmenliqi

DeEin Amao :

Bu de6in amao 60rencilere sosyolojinin temel kavramlannr tantdralq eqihm alanrndaki $syolojik problemleri incelemek ve edziim dnerileri getirmektir.
Dercin lgerili:

Nurettin Topqu, Mrjmtaz Turhan vd.); kultrjr ve lltO「 el′ ahlaki blr sistem ve tOpluluk olarak okuL

Kaynaklan Gulbenkian Komisyonu, Soslal Bilimleri Acin, tileus Yay., s. 11-36.,1. H. Turner, L. Beeghley, C, H. PoweE, Sosyolojik Teorinin Olusumu, Sentez yay., s. 353-402.,John J.
MaOonに ,Sosyol● Jし Nobel Yav,s.2-11′ M.Erkat SOSydoli,Der Yay,s15‐ 26 ve 48‐73,M Zendrklran,SosyO101L Dora Yaylnonk′ Bulっ′s131-158.′ R.Aron,Sosyolollk
Dusuncenn Evrele",31191 Yay"s lo5‐ 148 ve 346‐ 395′ Z.Arshnturk,T Amman,Sosyo Olし M unV Ibh Fak.Yavッs2843′LttL A Coser′ Sosydolk DlsOncenn
U鮨 lan′ De Ki Yay,s23‐ 55.′ A Gidden,SosyololL Ayrac Yay,s2-7,A Ciddens,sOsy0101“ 日esurel Bir Yakla9m′ Birey Yay.s ll‐ 32,E.Kongar,Tork
Toplumb‖ imcilen′ Rem21 Юtaぬ

"′

Istanbul

Yanyll igi Srnavlar %40; Yanyrl Sonu gnavt 9060

Matematik ve Temel Bilimler
Miihendislik Bilimleri
Maihendislik Tasnmr
Scyal Bilimler :  100

EOltim B::imleri

Fen Bi:im:e“

Sa薔 1:k Bilimle"

Alan B:19isi

SIra No   A9mam
001     Bir kurum olarak∞ iomin lnemini tarusmak

002     嗜umde輛 ∞itSi」 iMe"kavramak ve yorumhmak

003     Eう籠m tabakab5mas:iぬ ‖g‖ blgi sahbi olmak

004     EI籠m soSydojLi‖ e19‖ ;yetenek gnlnan gib′ guncel kOnuhn taruttЫ !mek

005     Eomm soSyOloJ`1 le ilg‖

"首

d■ teOnleri∞ renmek

006      EI‖ m soSyO:● J`hm Onemin kavramak

P09

P14

P16

P08

P04

POS

P07

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

ingilizceye yirclik ve ijqrencinin gereksinimktrine uygun materyal qdistirebilir.
Edindiqi bilgi ve becerild elegtird bir yakla$mla degerlendirebilir.
Ya'am boyu i8rsme!re iligkin olumlu bir tutum gdistirir.

ve tekniHerini ulrgulayabilir.

inqiliz Dili dqretim progEmr, 6zel (Eretim stratejileri, ydntem re teknikleri ile 6l9me ve deieriendime bilgisine ship olur.
ilkcEretim ikinci kademe ddrercihdntn getisim, d'6Enme iizdliklsi ve giidiiklerinin titgisine ehip otur.

kandaE w aB$mah6 dayafi Et,zom d'rerileri geli$tirebilir.

Bilgiye ulagma yollannr bilir ve etkin bir S€kilde kuilanrr.

Kalite yt netjmi ve siireelerine uygun davEnlr ve kadtr.
Giivenli okul ortamtntn olugurulma$ ve siird0ruhbilmgi amacryla ki9islve kurumsl etkilegim kuEr.
Cevre korum w iS giivslioi konulannda yetedi bilince ship olur.
D6 gdrtiniim, tutum, tavtr ve davcntSlan ile topluma aimek olur.
Samtsal ve kiilturel e&inliklere etkin olaEk kablr.
Toplumun ve diinyantn gondemindeki olarara/qelisirlm duyarh olur ve izls.
ingiliz dili egitiminin gerektirdiqi diizeyde bilgisyar yafimr ile birlikte bilifim ve iletisim teknotojiterini kuflambilir.
Bilginin do6u kayna{r, snrrlan, do!rulu!u, giiveniriiliqi ve geeerliilqini degerlendime bilgisine *hip olur.
Bireysel ve grup ealEmalannda grumluluk alma ve ahnan gairevi etkin Lir Sekilde ysine getjrir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaEhq ve gr&lii ydnlerini kullambilir.
oqEEnenlik Uygulamahnnda kargla$lan ve dngdriilemeytr kamatrk erunlan gaErek igin birey*l ve ekip ijysi otaEk mmluluk abbilir.
ilkogretim ve orEogretim iiqrocjlerinin kaanrmlannr eok yiinlU deEerlendirebilir.

艦 雛 器 酬鵠 器 !譜趙 猾
mde uyul― gereken kel¨ 鸞eSaslara m嗣

“

鋤

…
Ⅲ

膵 摺 苫 翼

kgelSmelT
Ы‖msel Ыりhm aretmiブ e‖gⅢ yonternlen kavrayab‖ r

l"‖κe‖e‖引i OZgun Ы」bynadanm m‖ anaЫャ                       メ
'

畑

鵬

Ｐ・５

Ｐ２．

Ｐ２２

Ｐ３．

Ｐ３０

囲

Ｐ２３

Ｐ２６

偲 ふ#J;"#i:'Hi'.lH'i;f#il"J:U1",'*niy.,n,endireb,ir. ,rf',Itr'\''- Iil
ingilizceYle ilgili konularda ilgali kisi w kurumlan tilgilendirebilir; d0sunel€rini ve erunha iti5kin Eoziim onsilerini yaatr ve $du orarat {bto1ir. ,f ftt 1
DtiSilncddni ve mnlara ilishn 9iiz0m drerilerini nicel w nitel vsilerle detekleyerek uzman otan ve otmayan hSiterte paytasabitir. tl 'i Al4- t$-f, ;i
Birey olarak gdrev, hak ve erumtututdan ite itgili yas, y6neunelik re marzuab uygun damnrr. tl ntl /. [.t\if lt !I.H
Milli Eoitim Temel Kanunu'nda ifade edihn uluslve wren*l duyarlMann bilincinde olur.
Topluml erumluluk bilinciyle ya5ad6l syal gryre Gin medeki prcje ve etkinlikier plcnlayabilir ve uyguhyabilir.
ikinci yabano dili kullamEk alanrndaki bilgileri izleyebilir ve m6lekta5lan ite itetiSim kuEbilir.
Demokasi, irn haklan, toplumsl, bilimsl ve msleki etik dededere uygun dawantr.

2

Dercin

.



YarlYll Calsmalian

Ara gnav

&s gnav

0dev

Dgam

Savlsi Katkl

0   0/040

0    7o0

0    %0

0    %0

0     960

0     960

0 %∞

96■ 00

日udntik

Ders Suresi

Slnr Dsi c Saresi

Odevler

Sunum/Semmer Hazlぬ rla

Ara Slnavlar

uygulama

Labora“ var

Prole

Yany‖ sonu Snavi

Toplam is Ylkl

AKTS Kredisi

劇

２

２

０

０

２０

０

０

Ｈ

・４

・４

０

０

１

０

０

鮨 Topiam i,Vlkl saa●

28

28

0

0

20

0

0

０
　
４

0

24

100

3

AICrS

Katt Duzeyl: 1:cOk dlsuk 2:Dttuk 3:Ona 4:Yuksek 5:
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BALIKESIR UNIVERSrrESI

Necaubey Eё ttm Fan!tesl

lng‖ lzce Ottretmenliё i

Kodt3 Ad:

MBN1001 EOiume G● 15

“

renim 71前 Dersin Dili Dersin D● 2evi De6ln Stai Durumu Dersin Tll面

6rgi.in olretim Turkce Fakulte

Ikiliimii/Prognmr 6n Kogul DeEin xordinatiirii De6i vercn D€Ein Yardrmslan

ingilizce oqretmeniiqi

DeEin Amao :

edebilme ve edzt m dnerilen geligtirebilme becerisini kazanabilme.
oeEin Iseriii :

Eoltim Ve

teme‖ e", b‖ imlettnde

amaJan veり にⅥet eo蘭mnd● erabnhHa ve b‖mた‖e ms疇●leぅ mmm huku輛 ,sOsyal′ klLdreL tanhi poLik′ ekOnomi、 fe`en ve pЫ kolttk
ve 60renme ortamr olarak okul ve srnrf; 66retmenlik mesle0i ve tjoretmen yetigtirmede grincel gelismeler; yirmi birinci yiizytlda

Kaynaklan YaⅥ no“ k.Kanp′ Emm(EdtD(2010)崎 市mD“ mine Cm5 Ankara:Pegem Akademi Yawnolk,Saゾ an′ N(Edt)(2007)● bm B“mine Clr,Ankara:Am Yaylno‖ k
SOnmez′ v(2007)EO蘭 m Bllmlne Cins Ankara:An Yaソ nomk′ Gursel,M&Hc‐ κЮ」u,M.(2005)01remenlk Mesl∞ he Gi15 Konva:崎 mm(tabevi′ M,5man
(2006)嗜 面ma‖ m erne Ci"5′ Ankara:PegemA YaⅥ nolk
yuzyuze

Hatematlk ve Teme:Bi:im:er
Mlhendis‖ kB‖ im:e“

Mtthendislik Tasanmi
sOsya:Bi:imler

Eoium B‖ imlerl

Fen Bilimleri

SaOhk B‖ imle百

Alan Bi:gisi

Hafta Konu 6n Hudtk
I Terel Kavcmhr
2 Editimin Tarihsd Tmdleri
3 Gdeebe TopluluUarda Egitim,Okul ve ogretmen
4 Eiitimin Fdsefi Terrelleri
5 AilereEgitim
6 Psikolojinin Temelleri
7 Edium ve Psikoloji iligksi
8 eqiumin Ekonomik Terelleri
9 Egitim ve Ekonomi itigkisi
10 Editimin Tekrclojik Temlteri
11 Teknoloji,Eoium Teknolojisi re ogretim Teknolojisi KavEmlan
L2 Egiumin Yonetsel Temelleri
13 Meslek w 66retmentik l\46ledi
L4 Ulkemiz ve Diinyada Egitimde Ydnelimts

D6kiimanlar

鏑
０̈０‐
・ｍ
・醐
・酬
，ｏｏ５
，００６
００７
如
００９
０・０
０̈‐‐
・０‐２
∝̈
・０‐４
ヽ̈
・０‐６
・０‐７
・ｍ
・０‐９
・０２。

Egitimle ilgili kavEmlan tanrmlar.

Egitimle ilgili kavEmlan dodru kullanarak egitimle ilgili uygulamalan agrklar.
E!fimin kurumunun islevlsini sdyler

Eoiumin kurumlannrn dioer kurumlarla ile iliskisini agUar.
Eiitim kurumlannrn dioer kurumlara etkilerinin gegmigten gunumrize n6rl oldudunu kargrlagrnrak aqklar.
Giincel eoium erunlannt kavramlan dogru kullanaGk brutr.
GeemiSteki egitim uygulamalaant tarih*l strayla siyler.
Geqnistekj 4itim uygulamalan ile gUnUmUz egitim uygulamalannr karylaStnr
Gelecdin eoitiminin nasl olma$ geEkigini aqklayan snaryolar yaar.
Eiitim ve o'gretimin okulda daha etkiti uygulanabitmesi igin neter yapdmasl gerektidine karar verir.
Eiitim ve politika iliskisini aErklar.

Ulkenin sryel yapsna uygun in$n nitelikl€rinin neler oldugunu aqklar.
Ulkenin ekonomik yap6ma uygun inen niteliklerinin nels oldudunu aerklar.
Toplumun kiilti]rel yapr$ ile uyumlu inen nitelik erinin neler oldugunu agklar.
Toplumun kultilrel dederlerine uygun insnrn nasrl yetistirilmesi gecktioini gerekeeler ileri surerek aqklar.
Evrenel kultiird dderlere uygun irn niteliklerinin neler olduiunu agklar.
Toplumun degigik kurumhnnr tanrr.

Toplumdaki di6er kurumlann beklentilerini kargrlayack tutari bir egitimin nasrl organize edilmsi gerektiiini dederlendirir.
Demkatik bkeyin niteliUsinin neler oldugunu ifade eder.
DegiSik egium etkinliklsinin bireyde nasrl deiitim m€ydana getirseginin analizini yapar.

SrE No AEklama

P09 ingilizceye yainelik ve dgrtrcjnin gereksinimlsine uygun materyal geli*irebilir.
Pl4 Edindiol bilgi ve becerilert elettirel bir yakla$mla deoerlsdirebitir.
P16 Ya5am boyu dgrenmeye iliskin olumlu bir hrtum gelistirir.
P08 ilkajqretim ikinci kademEindeki ve ortadoretimdeki dErencilerin gelisim dzelliklsini, bireyel farklilrklannr; konu alanrnm

ve tekniklerini uygulafdbilir.
R14

P05
p07

P17

P27

P28

P29

P25

ingiliz Dili ttgretim progEmr, iizd ai{retim statejileri, ytintem re teknikleri ile olgme ve deierlendire bitgisine ship olur.
ilkd6retim ikinci kademe iiirenciterinin gelisim, aigrenme 62ellikleri ve giidiiklerinin litgisine *hip olur.
ingitzceyle ilgili olay v€ olgulan kavramlhgtma b€erisine ship olur; bilim*l ymtem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri
kandara ve arasbrmalaE dayal gaiztim d?Enleri gelistjrebilir.
Blgiye ulasma yollannr bilir ve e*in bir gekitde kullanrr.
Kalite yainetimi re siireglerine uygun davEnrr ve katlltr.
Giivenliokulortamrnrn olu'turulmasrve siirdiirulebilmsi amacryla kigi*lve kurumsletkileSim kurar.

eevre korum ve it grivenligi konulannda yeterli bilince $hip olur.
DS gitriiniim, tutum, tavtr ve davrantglan ile topluma Orek olur.

; analiz edebilir,

Egitime Girit

Yanyrl

temel kavramlar;
bir

Xonulan

strateJt yOntem

.



P18

P19

P24

P02

Pt1

Pt2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2l
P22

P31

P30

P20

P23

P26

Sanatsal ve k0lhirel etkinliklere etkin olaEk kthr.
Toplumun ve dunyanm gUndemindeki olaylara/gditirl@ duyadr olur ve izl€r.

ingiliz dili e6itiminin gerektirdigi diizeyde bilgisyar ydzlmr ile birlikte biligim ve iletisim telnolojilerini kullaEbilar.

Bilginin dooas kaynadr, snrdan, doqruludu, guvenidiliii ve qegerliligini degerlendime bilgisine sahip olur.

Eireysl ve grup lalEmalannda srumluluk alma w alnan gorwi etkin bir SekiHe )€rine g€tirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaEtq ve giiglii ydnlerini kullanabilir.

dgreEnenlik Uygulamalannda karylasrlan ve Ongdrillemeyen kamagrk erunlan 96zmek igin bireysl ve ekip iil6i olaEk mmluluk alabilir.

ilk(8retim ve ortr*t{retim dgrencilerinin kaanrmhnnr gok yOnlU deoerhndirebilir.

uyduran ingilizce iSretmslsin yetigirilrci hedeflenmektedir.

Bilimsl bilginin iiretimiyle ilgili ydntemleri lcvrayabilir.

ingilizce ile ilgili dzgrln bilgi kaynaklannr kullanabilir.

oqrenme gereksinimlsini belirleyebilir ve dgrenrcini ydolendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilqili kisi ve kurumlan tilgilendirebilir; dUsrinelerini ve erunlaE iliSkin qiz0m onerilerini yazilr ve sirzlii olarak aktarabilir.

Dijsiinelsini ve erunlara ili$kin qdzrim dnerilerini ni@l ve nilel venlede d6tekley€rek uzmn olan ve olmayan kisilerle paylagabilir.

Birey olarak g6rev, hak ve $rumluluklan ile ilgrli yas, ydnetsnelik ve mewuata uygun darenr.
Milli E6itim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusl ve ryrenelduyadMann bilincinde olur.

Toplurcl erumluluk bilinciyle yasadEr $syal Eevre iqin mesleki prcie ve etkinlilder planlayabilir ve uyguhyabilir.
ikinci yabanq dili kullanarak alanrndaki bilgil€ri izleyetilir ve meslekta+an ih iletjsim kuEhlir.
Demokasi, insn haklan, toplumsl, bilim*l w mgleki etk degerle€ uygun davranrr.

.



Yannl 9alEmalan

Ara Srnav

Krs gnav

6dev

Dsam

Uyqulama

Proje

Yanfl soflu Srmvr

Toplam

SavIЫ  Ka歯

1   %40

0     960

0    %0

0     960

0     960

0     960

1   %60
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14        2

14       2

14       2

6       2

1       2

0       0

0       0

0       0

1       2

Etkinllk

Ders SUresi

9nrf DE C. S0Ei

odevler

Suum/Seminer Harrlama

Ara Srnavlar

Uygulama

[aborafuvar

Proje

Yanyrl Sonu Snavr

Toplam i9 Yuk0

AXTS Krcdlsl

SayH S0r6i TophmiSYtkiisaati

28

28

28

12

2

0

0

0
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■00

3

2:D15口 k3:01● 4:Yuksek 5:
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BALIKESIR UNIVERSI「ESI

Necaubey Eё ttm FakllteЫ

ing‖ izce ёoretmenliこ i

Kodu Adi

IDNl101 Okuma Beerileri 1

“

renim TI山 Dersin Oi:i Dersin D02ey: DeEin Stai Durumu Dersin Tarl

6r90n olretim Ti.irke Fak口 lte

80:lm● ノProgrami dn Kogul Dersin κoordinatoru DeEi Vercn DeEin Yardrmolaf,

inqilizce 06Etnenliqi ProF D「  Dilek lnan

DeEin Amad :

dederlendirilmesi temeline dayanan elestirel dUfUnme becerilerinin gelistirilmesi.
oercin igerili:
00renciler; 1. Farkh ti.lrlerde okuma iizerinden farklr bakE alrlannr kavrayabilecek; 2. Bir okuma pargasrnrn ana fikrini tdhmin edebilecek ve ana fikre ulasacak; 3. Cumlehr arasr anlamsl

kullanabilecek; 4. Alana bir okuma ah'kanhor elde edebilecek 5. EleStirel okuma ve diiSiinme becerilerini

Xaynaklarr Okuma Btrerileri DeE Nodan. qeSitli kaynaklardan ozgtin metinler, Ttirkee ve
Okuma Becerileri DeE Nouan.

Eeiiui kaynaklardan dzgdn metinler, Tiirkge ve ingilizce cJiinya Klasiusi,
Akademik Metinler

iid* tedimi, ya4ft

Drinya Klasrkieri, Akademik i4etinler

Matematik ve Temel BI:im:er
Mlhendis‖ kB‖ im:e"
M●hendis‖ k Tasanmi
Sosyal Bilim:er

Eうium Bilim:eri

Fen 3ilimleri

Saう ::kB‖ im:eri

Alan Bilgisi

Hafta Konu

1 Giri'

2    Turkce ve ing‖ izce Dunva Klasikle1 0kuma nkln“ 鳳en

3   Turkce ve ing‖ i2Ce Dunya Klasikien Okuma Etkin“ kle百

4   okurrla Becenに
"Ozelne 

Юtap Okuma Etkh‖ 昭er

5   okurrla Becenに n Ozenne Kllap Okuma E関‖iken

6    Ara Sinav

7    Dergi mceleme etttn‖ keH
8    Akadernk dergiincelerne ettn‖ ●en

9    Akadem k dergiinceleme akn‖ lden

10   Clkanm Yapma

ll   Clkanm Yapma

12   日q"re1 0kuma

13   日est rel okuma

14     Rev12γ On

txik0manlar

Okuma Etrerileri DeR Notlan.Eetidi kaynaklardan
dzgun metinler, Torkce ye ingilizce Dunya
Klasikleri, Akademik Metinler

Okuma B4enleri Oec Nodan.qesiui kaynaklardan
6zgiin metinler, Torkqe ve ingilizce D0nya
Klasikleri,Akademik Metinler

Slra田 ●   A9kiamm
001     Farkli tu‖ erde okuma pa“ abn uzelnden farkh baks aghnnl kav●yab“ ecek,

002     日r okuma pa瞭 知mn ana nkrinltahmh edeblecek ve ana nkre dttcat

003      Cam!eler aras anbmsalipudanm kullanaЫ :ece峰

004    測ana yoneFk Ыr okuma a15ka‖ ol dde edeЫ lecek

005     日e工 irel okurrta ve d15山 nme beceriに
"“

gelittrebilecetterdヤ

$a ilo
P09

P14

P16

P08

P04

P05

m7

Pt7

P27

P28

P29

P2S

P18

P19

P24

P02

P11

Pt2
P13

P10

P01

P03

Agklam
ingilizceye yiinelik ve dirscinin gereksinimlsine uygun materfdl geliStirebilir.

Edindigi bilqi ve becerileri dettird bir yauaSrmla degerlendirebilir.

Yasam boyu dqrenmeye ilighn olumlu bir hrtum gdigirir.
ilkdgretim ikimi kademsindeki ye ortaiigretimdeki iiiJrencilerin gditim dzelliklsini, birey*l farklilrklannr; konu alanmn iizelliklsini w strateli′ yontem
ve teknikle百 ni uygulavab‖ ir

ln」 ‖ZD‖ ¨ret m prOgram!′ o2d∞ ret m ttateliに

"′

yOntem ve tek雨 翅en le Oに me ve d"e‖ endirrne Ыりにine sah● dur
rk"reum kind kadeIIle"rencilennn gdum′

"renme OZd‖

田en ve g“ lklerinn bl`ine Sanp Olur

揚 e露錦 謂ぼ1躙1開闘 :柵;黒 肝・
mp d叫 酬m劇

"ntm tt teknkね

‖d∝d叩帥りvenl節

Bり rye ubtta yolhnn Ы

“
「ve ttn urse随 旧e ku‖ amr

Kallte yonetlmi ve su“ にHne uygun davrattr ve kathL

OuVe‖ i okul o由 mmm duメurulmas ve surduruに Ыlmesiamacγ b k,sel Ve kururlsal edKil“ im kurar

CeVre kOrurra ve 1 90Ven‖ 」konuttnnda veterl Ы‖nce sahゎ olur

Ds gOrundm′ tutum′ tav『 ve davraniヵ n‖e to口 uma omek olur

Sana“ l ve klkurel e歯 ‖ittere etkin darak ka‖
『

Toplumun ve dunyanm 9ondernindeki daⅥ ara/9db‖ere duvarl dur veレ にr

ing‖レd‖

"mmmm gerettrd●

i duzeyde Ыりisavar yaコ lm:‖ e brllkte Ы‖jm ve‖eu夕mぬbdOliにnni kuibnaЫ

“

r

Bりmmd"a● kaynaф′馴mHan,d"rJuё u′ g口Venn‖」ve g∝ e市

"」

nd"e‖ endrne Ыり面ne Samp dur

Ы「eysel ve grup∽ 19mabnnda sorumbttk Jma ve alman goreИ  etttn Ыr"klde yerine getittr

Kend“ Ыr urey daOktanttЫ ‖r,yarabo ve guctt yottenm ku‖ anab“「
60retmenlik Uygulamahnnda kar'rlatrlan ve iingiiriilemeyen karcgrk s@nhf, giizmek isin bireysel ve ekip iiysi olaEk erumluluk alabilir.
ilkdgretim ve ortad'oretim iiorencilerinin kazanrmlannr gok yiintU degerlendirebilir.

uyduran ingilizce itgr€trnslsin yetiitirilrci hedeflenrekt€dir.
Bilimsel bilginin 0retimiyle ilgili yaintemleri kavrayabilir.

Okuma B@rilsi I
Yanyl

Ders

6n Haarfik

.



貼

Ｐ・５

Ｐ２ ‐

Ｐ２２

Ｐ３ ‐

Ｐ３ ０

Ｐ２ ０

Ｐ２３

Ｐ２６

ing‖zce le 19‖ 029un blり l kaynattannl ku‖ anab‖ r

輔renme gereksi術 mlen輛 bd rleveЫ ‖「ve"renmesin yo湘 end“ eЫ‖r

ing‖12Ceyに lg‖ konubrda n」

“

晰」ve kurumbn Ыttiた ndreb‖ 暉d15uncelerim ve sorunbra li¨ n9zum Onenた 百n vaa“ ve soJO obrak ak● raЫ I「 .

DO,Oncdenm ve sOrumara市 ,kn∞ zum onette百 nl nicel ve nitei velに He d“縫keverek u2man dan ve olmayan kJlerle pa口 asab“ r

Birey darak gOrev′ hak ve sorumL鮨 鳳an‖e‖ gtt yasa,yoneune“ k ve mev2uata uygun davramr

M‖ i EI籠 m Tend Kanunu′ nda iヽde ed‖en uLsa!ve evrense!duvarllttann Ы‖ncinde olur

TOメun Sal sorum籠旧kЫ

“

nciブe ya5ad1l SOSval cevre tin mttett prOle ve edKl耐 kLr phnbyab“ r ve uygubyab“ r

ittnd yaDanO d“ ku‖ anarak abnndam Ыり‖e● 21eyeb‖ r ve meslektaJan iL let,m kurabmr

Demokrag,inttn hadan,to口 umsat Ы‖mSel ve mes:eに e●kd"erlere uygun davran「

.



Yanyrl ealEmalan Saysl Katkl

Ara Snav I qb2A

Krs gnav 0 YoO

Odev I o/o20

Devam 0 YoO

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 qoO

Yanyrl Sonu Srnau I Io60

Toplam 9o100

Etkinlik SayH Siirui Toplam it Yiik0 Saati

DeE Silrsi 14 2 28

Srnrf D6r q. Siirgi 0 0 0

Odevler 14 2 28

Sunum/SeminerHaarlama 0 0 0

Arasrnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 1 1 1

Yanyrl Sonu gnav L 2 2

Toplam itYiikai oo

AKTS Kredisi 2

2:DOsuk 3:Orta 4:Ylksek 5:

icii

.



BALIKESIR UNIVERSrrESI

Necaubey嗜画m FakOltes

ingilizce ёёretmenliё i

IDNl104 SoJ口 lletum Bece"に ●1

“

renim Tttru Dersin Di‖ Denin Diireyi Decin Staj Durumu Dersin Tlrl

orgtin 6{retim ingalizc

Oo:こ ml′ Programi iin Kogul Dersin Koordinatoru DeEi Vercn De6in Yardrmolan

ingilizce ogEtmenligi Prof.Dr. Dilek Inan

DeEin Amao :

Dersin igeri!i :

olarak ifade edebil(ek; 3. Giincel, iizgrin, iSitsel ve gorsel malzemeler kullanarak duydudunu anlama becerisi geliStirecektir.

Kaynaklan The Speaking Sphse, N Fkgil and A KacdaE, I4ETU PIs, AnkaB, 2oo2,CoreEtion GambiE, Eric Keller and Sylvia T Wams, Language Tadling Pub., 1988
The Speaking SptHe, N qahgil and A KaradaE, IIETU Pr6, Anlam, 2002
Conwtion Gambits, Eric Kell€r and Sylvia T wamtr, Language T8dring Pub., 1988
Intemet $urcs

ards tecimi, yaalr

Ye Temel
M●hendis:lk B:::mieri

M●hendis:ik Tasarimi

Sosyal B:lim:er

Hafla Xonu

1 Genel konusma piif noktalan

2 Public Speaking Fear and Overcoming it
3 Infomtive Spetrh
4 PeEuasive Speech

5 Seminats and Debates

6 Arasnav
7 Parr and Individual Spffih PEctice
8 Pair and Individual Spech Practice

9 sp€king Exam in PEctice
10 Pair and Individual Speech PEctice
11 Pair and Individual Spetrh PGctice

L2 Pair and Indlvkiual Speech Practice

13 Pair and Individual Spetrh Pcctice
L4 Rryizyon

Fen B:limleH
Sa薔 ::kB‖ im:eH
Alan Bi:gisi

6n Hazrrltk txik0manlar

9E No Aoklam
001 qe5itli stzlil ileti'im durumlafl igin uygun ifadelerve konuSma strateiileri geli'tirebiltrekler;
602 Karylkl konuSma, $num, tartyna etkinlikleri yoluyh duygu ve diisoncderiniezl0 olarak jfade edebilrek;
603 Guncel,6zgun, isitsel ve gdrsel malzemeler kullanack duyduounu anlam becerisi geliStirecektir.

slE lto
P09

PL4

P16

P08

P04

P05

n7

Pt7

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

P11

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2t
P22

P31

P30

Agklama

ingilizceye yainelik ve d6rencinin gereksinimlerine uygun materyal gelistirebilir.

Edindioi bilgi ve becerileri ele'tird bir yaUa$mla deEerlsdirebilir.
Yagam boyu i)orenmeye iliSkin olumlu bir tutum geliStirir.

ilkjgretim ikinci kademBindeki ve ortadgretimdekidgrencilerin gelitim dzelliklerini, bireyselfarkltklannu konu alanrnrn (ielliklerini ve k@nrmlannr
ve tekniklerini uygulayabilir.

ingiliz Oila (Eretim prog6mr, iiel (Eretim stratejilsi, ytintem ve teknikbn ib 6l9me ve deierlendim bilgisine ship dur.
ilkddretim ikinci kademe ddrencilerinin gelisim, aidrenme 6zellikleri ve gUdUklerinin bilqisine ehip olur.

ingilizceyle ilgili olay ve olgulan kavraffillatbma becerisine ship olur; bilim*l ydntem ve tekniklerle ineleyebilir; vsileri ymmhyabilir,

uygun d{retim strateji, yontem

,ana‖ z edebilir7

kanluara ve arasunnalara daya“ φzttm Onelに百9distlreb“ r

3● Ve ub,ma yo‖ annl Ы‖r ve eucin br幹烙

“

e kdbttr

Ka‖ te yOneumi ve su嘔 lenne uygun davranr ve kam『 .

Glvenli okJ o南 mnln dusmruinla,ve surduruに blmesi amacvla k,se,ve kurumsal ettlesim kurar

CeVre kOruma ve t gOVen‖ 」konubnnda yetell Ы

“

nce sanp dur

Ds gorunOm′ tutum,taⅥ r ve davranuam‖ e topluma omek。 lur.

Sana‐ Ive k口 lturel edKin‖ 劇ere eUK n olarak buhr

Topiumun ve dunyanin glndemindek olaylara/ge15i‖ ere duva"l olur veセ ler

in」 ‖2d“ ∞山mmm gerenrdu duzeyde bbiSayar yazhmi‖ e Ыnkte Ыlじim ve letum tekndoJ‖ e市雨ku‖ anab“「
Bりmm dOttaЫ kayna」′gmdan,dOo「 duttu′ glVen‖ ‖oive g∝ e出‖фn detterlendirrne ЫttlS ne sahp dur
Dreysel ve grup 91,mdannda so“ m鮨鮨k Jma ve dman gOreviedon br界 鳳re yerine getl南 r

Kend雨 Ыr lrey darak● nlyaЫ

“
暉yan● o ve gl●l yOnに

"n ku‖

anaЫ

“

r

Oiretmenlik Uygulamalannda kargrhtlan re dngdrulemeyff kamagrk erunlan g6zmek iein bireysel ve ekip Uysi olaEk mmluluk alabilir.
ilkdgre6m ve mad{retim ti{rencilerinin kaanrmhnfl Eok y6nlu deoerlendirebilir.

uyduran ingilizce ddretmenlerin yetistirilmsi hedeflenmektedir.

Eilimsel bilginin iiretimiyle ilgili ydntemleri kavrayabilir.

ingilizce ile ilgili dzgun Ulgi kaynaklannr kulhnabilir.
Ogrenme gereksinimlerini belideyebilir ve dqrenmesini ydnlendirebilir.

ingilizceyle ilgill konularda ilgili kiSi ve kurumlaf, bilgilendirebilir; disiincelerini ve erunhE iligkin Edziim dnerilerini yazilr ve siizlii ohrak aldarabitir.
Dii'0ncelsini ve grunlara ilitkin giz0m orerilerini nicel w nitel verihde d€stekleyerek wmn ohn ve olmayan ki'ilerle paylagabilir.

Birey olarak gdrev, hak w $rumluluklan ile ilgili yas, yttnetmelik ve meuata uygun davEnrr.
!'lilli Eoitim Temel lcnunuhda iFade edilen ulusl ve srenel duyartklann bilircinde otur.

Sozlこ Becerilsi 1

Yanyrl

:   1∞

Konulan

.



YanM:Ca:"malan                                 SaVIS: Katkl

Ara Slnav                                         l  %40

Klsa SInav                                                O   %0

0dev                                      O  %0

Devam                                                         O   %0

uygulama                                    O  
°/00

Prole                                         O  %0

Yarly‖ Sonu Sinavl                                                              l   
°/060

TOplam                                                              °/0■ 00

Ders Slresi 14 2 28

gnrf D$ q. Siirsi 0 0 0

odevler 14 1 14

Sunum/Seminer Hazdama 14 1 14

Arasrnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar o 0 o

Proje 1 1 1

Yanyrl Sonu Srnav I 2 2

Etkin‖ k                           SavISI  Suresi    TOp:am is Ylk● Saau

Toplam 19 YLk1                                       60

AKrS κ
"劇

Ы                                                      2

AKTS

2:D● 51k 3:Ona 4:Y画 ksek 5:

.



BALIKESIR UNIVERSIESI

NecaJbey E01im Faklltej

lngilレ ce Ottretmen‖ Oi

Yanyrl Kredi

GκN 1003 Turk D‖ iI

6!renim Tiirii Dersin Di:i DeEin Diizeyi DeEin Staj Durumu Dersin Tur●

Biil0mS/Programr

ingilizce Ogretmenliqi

DeEin  mad :

DeEin Kmrdinattirii De6i Vercn

Dr Olr Uye● sa●

DeEin Yardtmolan

anlam ve gdrevleri bakmtnda kelimeleri diretmek; topluluk i,niinde sunum yapabilme becerisini ka2andtrmakir.
DeEin igeriii r

gazete-dergi EalSmahn ve uygulamalarr.

劇i Kararrenl10ob′ Turk D‖ Tanh′ 4.D¨ an川‐ n,Turk D11 1′ 2,3′ 5.

Matematik ve Temel Bilimler
Miihendislik Bilimleri
Miihendislik Tasanmt
Sosyal Bilimler

Ettitim 8‖ im:erl

Fen Bi::mleri

SaO::kB‖ imleH
A:an Bilgisi

Muharan Ergin,Turk O“し2.
Mehmet Ka口 an′ Klltur ve Dl

yuz yuze

Srnav

Hana Xonu 0n Haztrltk
1 A. De6in amao re itleyisl, dilin tanmrve insn hayabndaki yeri B. konusma dili ile yaz dili

arasrndaki farklar.
2 A. Dilin dzelliklsi, B. Okuma w anhma ydntemleri, noktalama iFreUeri
3 A. TUrk dilinin dunya dilleri arasndaki yeri, Lehee, tive ve agrz aEsrndaki hrklar? Tork dilinin lehee,

Sive ve aqzlan, B. noktalama itarederi
4 A. Tiirk dilinin tarihi geliSimi ve belli ba$lt esderi, B. yaam kurallan
5 A. 56 bilgisi ve Torkeenin s Ozellikleri, B. Kuiturijn degigen ve deiigmeyen unsurlan
6 A. Kikhr ve ekler, B. yazr trtrleri: siir. ymada plan, iyi bir plan mrl yaprhr? C Fom yaztlan:

dilekEe, tutana( rapor?
7 A" Sdzcok Tiirlsi, B. Roman ve hikeye hjrleri, C. Stizlijk kulhnrmr
8 A. Sitz iibekleri, B. Klasik kulffia hirler, C. odev, prcje hazrrlama, D. yaah Ve eiEl Medyada Dil

Yanhglan

9 A. Ciimlenin d'gderive ciimle tiirleri, B. Kulhnmftk Metinler: Ityabo, *naryo. C ya igin 6n
hazrhklar

10 A. Cumle iistri dil yaplan: paragraf ve metin. L igleEl Tuds: MakaleElestin C. iletgim kaalan:
Gfld iletitimde ne tiir hatalar yapryoruz?

11 A. Anhm Bakmrndan gizciikler, B. isleEl Tiirler: Deneme ? Frka-Gdete K6fe ya6FEjyleji C.
Pa6graf fdzmt; paEgEf tiirleri w iielliklsi

12 A. Tiirklenin sirz vart6r: Deyim, Atasdzil ve Kalp gizler, B. i5lesd t0rler: t4ekhrp, Gezi yaz6r, Anr,
Giinliik?C. Dil YanlElan (Anlatm Bozukluklan).

13 A. Tiirkgenin guncel srunlan, B. Sijzlii anlatrm (Diksiyonda diklct ediltrek ana tjzellikier
14 A. Genel tekEr, B. Bilim*lyazlar, C. kdn anhbm (Diksiyonda dikkat edileek ana dzellikler)

txikiimanlar

鏑
０̈０．
艶
如
如
鈍
如
ω
如
呻̈
如
ｍ
∞̈
“
“
・“

Ac:klama

l)Dersln amaom ve ueys p● mm 96rur′ dl‖ n tammlm ve hsan hayaondaに yenn kavrar′ kOnusma ve ya21 d“ arasndatt fattan Ы‖r
2)D‖ n02e‖kle● nし dl卜tOphm ve dl‐ ku tur mskに 百n kavrac okurrla ve attama yOntemlenn b‖ r

3)TOrk d‖ nn yap● nl ve yery12undek dlコ idett arattndatt yen雨 ′にhce sive‐ a薔にaynmmi Ы‖■nokね hma,"reue● nn ku‖ ammmtanbr
4)Tlrk dl雨n tanh 9dumilcenЫ nde one 9kan eserle"gorur′ yazlm kura!b口 mЫ‖r.
5)Tlrk d“雨n ses 02e‖ i`enn Ы

"r,kllturun ne dduounu ve deり
Jp d"bmeyen unsuHanm kav口 r

6)Turk d“

“

n yapm ve cekm etten面 Ы

“

r′ J“ turunun 02e‖ker“ orne撼 翻e kavrar

7)So2Clk tuHenm Ыし rOman Ve oykunun o2e‖ 田enm omekerに kavrar

8)Soz Obette百 nb‖ r′ Odev pne haaHamann yontemlen輛 olrentt masat Fabl,mesncM gЫ k“k kuttH"mHe"n Oze‖ ‖erin kav●「
9)cumlenn∞ eleH‖ ve cumle ture百 nЫ

“

r′ uyatrO ve senaryo giЫ  ku‖anma“ k meunler hakknda Ыりi Sahibi duら yaa yazrlanln on haa‖ lkttnm 9orur
10)paragraFve mttln o21‖ 田e●

“
bVrar′ makaに ve dest"」 blりevSel tuHen Ы

“

r

ll)S02COke百 n anbtt bakmndan o2e‖ 博en面 Ы‖「′deneme ve nkra」ЫりeVSel tuHeri b‖ r′ gunttk havab師 ‖etl,m hatab口 m omettede g6rur
12)Deソmbr′ a● so」 e百 ve■蔵d‖ nh soz va‖ 嗜l hakklnda Ыu SamЫ dur,amabm b02ukuttanm OrrlederMe● nr
13)Turk d‖ nln glncel sorunhnm Ы‖r,etk‖ ve guzel kOnusmanln lkeに

"面

bvrar
14)日‖msel yazbn tanr′ 副

`‖

ve g」 zd kOnusma Omette"n gorur

15)Gend‖ eujmde yaphn hatabn gorur′ o口 uluk onlnde kOnusma yapfllann incelitte百nЫ

“

L

slra ]{o
P09

Pt4
P16

P08

Aclklama

lngl12Ceye yondik ve∞ rendnh gereksi面 mlerine uygun materya gdittreb‖ r

Edind噌 i ubive bece"に n destrd Ыrya劇りmbd"edendrebi‖ r

Ya"m boyu"renmeye m5に n dumlu Ыrtutum gdi抑
"rikOOreum kind kadem● ndett ve o● ∞retimdek Oも rendに百n gdbim 02e‖ ke“ n′ Ыreysel Far‖ ‖‖anm,konu abmmn ozd‖ kenn ve

ve teknike百 n uygubyaЫ ‖r

Ing‖
レ勧

“
∞ret m prOgnmし 02d∞ retlm ttatel‖en,yontem ve tekttkね

"1た

0しme ve dele‖ endinne b● Ыne samp dur

rk。
うretim kinci kademe"rendに

“
雨n gdも im′ ∞renme Oz日 ‖ken ve gudume“面nЫ町にine Sanp dur

l:喘署梶露∬ふ龍ぼ:」聞:協器思昴卵譜翼i酬|:蛉
hp d叫 帥mtt yon"mで tek輛 kたたhceleyeb此 でm“

B19 ye ula,ma yo‖ annl b‖「 ve etkin bir sekllde kulbnir

Kalte yOnet mi ve su“ Lnne uygun davranr ve katl『

GOven‖ okul。 由mlnin Oluメ urulmag ve surduruleblmeЫ  amaclylaに ,sel Ve kurumsal eth:ぃ ,m kurar

CeVre kOruma ve s guVen"」 kOndannda yeterll Ы

“

nce sahp dur

ヽ ||.タ

Ｍ
駆
炒
　
”
Ｐ２７
Ｐ２８
Ｐ２９

strateji, ydntem

ana“z edebi“ ら

.



P25

P18

P19

P24

PO2

Pl1

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P27

P22

P31

P30

P20

P23

P26

DE 96rtinum, tutum, tavr ve davEnrslafl ile topluma 6mek olur.

Samtsal re kultiirel etkinliklere etkin olack katlr.
Toplumun ve diinyanrn giindemindeki olaylara/geligirlere dufarlr olur re izls.

ingiliz dili 4itiminin gerektirdiii duzeyde bilgieyar yaztmr ile birlikte biligim ve lletiSim teknolojilerini kulhmbilir.

Bilginin do06 kayna{r, srnrrlan, dogruludu, gUmidilioi re geferlilioini de0edendime bilgisine $hip olur.

Bireysl ve grup CalEmalannda erumluluk alma re alnan gdrevi etkin lir Sekilde ydne getirir.

Kendini bir birEy olaEk tanryabilir; yaratcr ve g0qlii ydnlerini kullanabilir.

ddrefiienlik Wgulamalannda karirla$lan ve dng6'riilemeyff kamasrk mnhn edmek igin barey*l ve ekip qEi ohEk smmluluk ahbilir.

ilkd{retim w ora<i{retim qrmcilerinin kaanrmhnnr eok rcnlu deoerkndiEbilir.

uyduran Ingilizce ii{retmslsin yetistirilmd hedeflenrektedir.

Bilimel bilginin oretimiyle ilgili ydntemleri kawayabilir.

ingilizce ile ilgili Ozg0n bilgi kaynaklannr kullanabilir.

OgEnme gereksinimlerini bdirleyebilir ve dqrenrcini yiinlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili ki'i ve kurumhn bilgihndirebilir; dusunelerini ve erunlaB ilitkin Czom onerilerini yazilr ve s6zlii ohrak aktarabilir.

DiiSiincelerini ve srunlara iliskin Sitziim dnerilerini nicel re nitd verilerle de$ekleyerek uzman olan ve olmayan kitilerle paylagabilir.

Birey olarak gdrev, hak ve srumluluklan ile ilgili yas, ldneorelik ve mMuata uygun darenrr.

Milli Egitim Temel Kanunuhda ifade edilen uluel ve ryren*l duyartUann biliminde olur.

Toplumsal erumluluk bilinciyle yataddr esyal ewre igin msleki prcje ve etkinlilder phnlayabillr ve uyguhyabilir.

ikinci yabano dili kullamrak alanrndaki bilgileri ideyelilir ve mslekta*an ile iletitim kuEbilir.

oemokrasi, iEn haklan, toplumsal, bilimsel w mgleki etik ddedere uygun dawanrr.

′11

”
一
「

，

，
一

‘
・′
、

′
´

．４
一
′　
　
一　
　
ヽ
′　
、

′

∵
″
ｒ
・

・
，・
ヽ
ハ

、
．
十

.



Yanyrl eilqmalan
Ara 9nav

Kr$ gnav

6dev

Dsam

Uygulama

Prole

Yanyl Sonu Srmvr

Toplam

0  %0

0 %∞
●/o■ 00

軸
卿
知
『
『
『

『

０

０

０

０

０

Etkinlik sayrsr S0resi Toplam it Yiikai saati

Ders Siiresi L4 2 28

9nrf D$ C. Siirsr 14 1 14

odevler 4 2 8

Sunum/SeminerHaadama 2 4 8

Arasrnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu Srnau 1. 1 1

Toplam i5 Yiikii 60

AKTS xredisi 2

AFrS H― plam icen薔 l

Katkr Diizeyi: L: qok diisrik 2: Drisiik 3; Orta 4: Yiiksk 5: qok yriksek
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BALIKESIR UNIVERSrrESI

NecaJbey EO画 m Fak口 lteJ

Ing‖ レce Ooretmen“ oi

卜K■1002    Yabana Dl l
|

Yaflyrl K● du T+U            Kredi           A師

GKN1002 Yabano D‖ I

6drenim Tiirii Dersin D:li Dersin DIIzevi De6in Stai Durumu Dersin T● rl

orgdn ooretm TiirkEe

Biiliimii/Prognmr 6n Xogul Dersin K∞ rdinatoru DeEi vercn DeEin Yardlmolan

Inqilizce 06retrnenli0i Prof.Dr. luehmet BASrURK

oqretmen adaylanna seEtikleri yabano dili temel beceriler aqsndan iigretmektir
DeEln igerlll :

ilgili bil9i.

O€6in KaylEHan
Kaynaklan olretim Uyesi De6 Notlan

Aaord Methode de Franeais
FEn@fdie I M€drode de Frangais
Camp6 Nlethode de Fcncais
ConHims Me$ode de Franeis

にasik

難 Vaplsl

Matematik ve Temei Bi:im:er
M●hendis:ik B‖ im:eH
M● hendis:ik Tasarim:
Sosya:Bi1lmier

Elium B“ imlerl

Fen 3i‖ mieri

saghk BinmleH
Alan Bilgisi

Xonulan

Hafta l(otru 6n Haarftk
1 Ls ponom sujets avc "Ctre'et "avoir"
2 SalE et e pr€ssEr
3 Cmprendre les nomb6
4 L6 artids definis et irdefinis
5 L'alphet
6 L6verb6m"€f
7 La negation

8 Lintmgatim
9 Tu/vous
10 Eprirer s 9o0ts
11 Ls adiediE d6 nationalit€s
12 C'6t / il, quel/qudle
13 Les marquc du pluriel, demander et remercis, pos d6 questions

14 Erclution g6n€Ele

Diikii manla r

Desin 6!rume Ql(tslan

$E ilo Agklama

O01 Oirenci kendisini hedefdilde bntabitir
O02 ilk karsdasmada ifade edilmesi gereken temel cijmte yaprlannr kullanabitme
003 Bilgi edinmeyle ilgili temel kavramtan kullanabilme

Prcgnmrn 6i!rcnme gktrlan

516 t{o A9lklama

鰤

P14

P16

P08

出

P05

P07

Plフ

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

P22

P31

ingilizceye ydnelik ve oorencinin gereksinimlerine uygun maGryal gdi'tiEbitir
Edindigi bilgi ve becenleri eleStirel bir yakla$mla dederlendirebilir.

Yasam boyu iiqrsmeye iliskin olumlu bir tuhrm qeiistirir.
…

1-7uリ ロmにyC川,M:uШ ‖u… u‖ 9馴シⅢL          onu Jammn Oze劇

節 雨 彎 睦 al耐
轟

nk。lreum kind kademesindeに ve orta"ret mdek"rendlern gdbim oze‖ 劇el雨′Ыreysel farkttkb口 n"k
ve teknkenn uvqubvabl“ve teknkenn uvgubyabl“

in」

“

zD‖ ∞retm prOgram:,02d"retim tttelit● ′yontem ve tek前 kに向‖e dcme ve d"edendinrle bり
`ine sahp durik¨reum kind kademe Oorendね

"面

ngdum′ ∞renme 02d‖ 鳳en ve gldlden輛 nЫりにine sahlp olur
Ing"zceyた ,●面oby Ve Ottuan kavramsa‖ a"nlla becen,ne samp duc Ы

“
msel yOntem ve teknkに

"e hcdeyeЫ
‖らveme商 yOrumbyablボ

鶴
い ぶ・

Otrefnenlik Wgulanalannda karSdaylan w iingdr0lemeys kamatk mnhn Cozmek igin bireyel ve ekip iiy6i olack mmluluk ahbilir,
ilk60retim ve ortaiiqretim itgrencilerinin kaanrmlannr gok yonl0 degerltrdirebilir.

uyouran lngilizce ogretrnslerin yebstinlmEr hedeflenmektedir.

Bilim*l bilginin iretjmiyle ilgili y6ntmleri kawayabilir.
ingilirce ile ilgili iizgiin bilgi kaynaklannr kuflanabilir.

O$renme gereksinimlsini belirleyebilir ve drenmGini y6nlendirebalir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili ki'i ve kurumhn tilgilendirebilir; diigiincelerini ve erunlaE il'rskin Eiizum onerilerini yazilr ve siizl0 olarak aktarabilir.
Duguncelsini ve mnlara iliskin girzum 6nerilerini niel ve nitel verilerle destekleyerek uzron olan ve olmayan ki'ilsle paylasabilir.
Birey olaEk gdrev, hak ve srumluluklan ile ilgili yae, y6netnelik w mwuata uygun damntr.

Ｔ
鵡

●

．
・

針ateJL yontem

analiz edeb‖ ir′

kandara ve araghmalaE dayah gozilm ainerileri gelistirebilir.
Bilgiye ulatma yollannr bilir ve etkin bir Sekilde kulhnrr.
Kalite ydnetjmi ve silreqlerine uygun davEntr ve katthr.

Glivenli okul ortamtntn oluSturulmt ve srirdilriilebilmgi amacMa kiSisl ve kururcl etkilegim kuEr.
Cryre koruma ve iS grivenligi konulannda yetedi billnce $hip olur.
D6 g6riiniim, tutum, taur ve davGn6hn ile topluma dmek olur,
Sanatsal ve kiiltiirel etkinliklere eRin olaEk katltr.
Toplumun ve dUnyantn gundemindeki olaylara/geligirlre duyarlt olur ve izls.
ingiliz dili 4itiminin gereKirdidi di.jzeyde bilgisyar yazlrm ile birlikte biliSim ve ihtigm teknolojilerini kulhnabilir
Bilginan dola$ kaynaEr, srnrrlan, do!rulu{u, giiwnirtitigi ve gegertitiiini dededsdime bitgisine ship otur.
Bireysel ve grup ealimalannda srumluluk alma ve ahnan gijrryi etkin bir Sekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olaEk tanryabilir; yaEto ve giiglii yonlerini kullanabilir.
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′
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YanyrlcalEmalan SaYH Katkl

Ara Srnav t o/o40

Kr$ Srnav 0 9o0

6dev 0 9o0

Devam 0 9o0

Uygulama 0 9o0

Proje 0 o/o0

Yanyrl Sonu Snavr 1 0/o60

Toplam 9o10O

Etkintik Sayrs Siiresi Toplam it Ytkii Saati

Ders Stirsi 14 2 28

9nrf DEr q. Soresi 0 0 0

Odevler 74 2 28

sunum/SeminerHazrlama 0 0 0

Ara9navldr 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu Srnau 1 1 1

Toplam i9 Yiikii 58

AKTS Kredisi z

1ニル

2: Diisijk 3: Orta 4: Yiik*k 5;

.



BALIKESIR UNIVERSrrESI

NecaJbey EI画 m Fakltesi

lngilレ ce Ooretmen‖ oi

lO2 Yama Btrerileri I
Yanyrl Tttu

IDNl102 Yazma Bece薔 le"1

む renim T由 市 Dersin Dili Dersin D12evl DeEin Stai Durumu Dersin T● ru

619Un olretim Ingilizce Fakllte

tiiiliimii/Prognmr On K●lu: Ders:nK∞rdlnatoru DcEi Vercn DeBin Yardrmolan

h」‖ZCe¨retme‖□ Prof D「  D‖ ek inan

DeEin Amao :

hik6ye, inceleme yazEr (kitap ve/veya film iizerine) ve rsmi/gayn resmi mektup yazma.
Demin igerili:

metinler yorumlayabiltrek; 4. Krs hikaye, inceleme yazH ve resmi/gayrt resmi mektup yazabiltrektir

DeEin KayEklan

Xaynaklan DeE notlan ve diEer kaynaklar
Yama Becerileri DeE Nouan.

EeSidi kaynaklardan dzgun metinler, Tiirkge ve ingilizce Dunya Klasikleri,
Akademik Metinler

(iry teslimi, yazlr

DeE YapH

EOium B‖ im!erl

Fen 3ilimieri

Salhk Bilimleri

Alan Bilgisi

Matematik ve Temel Bilimler
Miihendislik Bilimleri
Miihendislik Tasanmr
Sosyal Bilimler :   1∞

Konulafl

Hafta Konu

1 Giri,
2 Wriung activfis on *ntences
3 Punctuation activitiB
4 conjunctions
5 Finding @Uin6 of r@ding texts
6 Amsnav
7 Different typ6 of paEgraphs
8 Writing an outlire
9 Writing an oudire by 6ing sptrific informauon
10 wiring a paragraph by classirying
11 Short story and crstive writng activitig
12 opinion paragEph activitiG
13 Writing a letter rtivities
14 Rwizyon

On Ha21HIk Diikiimanlar

DeEin oircnme grktlar

9E t{o Aqklam
001 Paragraf bigimleri, yapts ve bu yaptlann teknik ozellikleri Uzsine farkndal* kazanacak;
602 Faragraf planr gkaEbilffek, farkt planlan karlla'tnp tarnSabihek;
O03 ozet yazp iarkl metinler yorumlayabilmk;
O04 K$ hikaye, incelefle yazsr w resmi/gayn r6mi mektup yaabilecekjr

slE ilo
P09

Pt4
P16

P08

P04

P05

P07

Pr7

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

PO2

Pl1

P12.

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

P22

P31

^c:klama
lng‖レceye yOnenk ve¨rendnh gereks mmに 面ne uygun materya gdittreЫ ‖r
Edndo bり i Ve beCenた n destrd Ыr yatta,m● d∞edend“ ebi"「

YaFm boyu∞ renmeye l●綺n dumtt br tutum gdittH「
]kourebm ttnd kademesindek ve o由 ∞商 mdek∞ rendに百n gdbim o2ellkerin,Ы reysel fa劇 ‖kbЛ硼′konu ahnmm 02d‖ にerim ve kazammbnn d&te abrak en uygun∞ reum ttteJし yOntem
ve tekniklerini uygulayabilir

ingiliz Dili dEretim progGmr, Ozel iiqretim stratejilsi, yontem ve teknikleri ile dleme ve deoerlendirme bilgisine ship olur
ukdqretim ikinci kademe ddrencilerinin geligim, ddrenme 6zellikleri ve gridtiklerinin bilgisine ehip olur.

り
kanrdaE re arastmahc dayaft Cdzum dnerileri geli'tirebilir.

analiz edebilir,

Bilgiye ulasma yollannr bilir ve etkin bir Seklde kullanrr.

Kalite ydnetimi ve stireElerine uygun davEntr re kathr.
G0venliokulortamrnrn oluSturulmdr ve sllrdilriilebilmEi amacryla kigi*lve kururcletkilegim kurar.

Cwre korum w i5 goHligi konulannda yeterli bilince ship olur.
D6 qor0niim, tutum, taur ve davmnr5lan ile topluma 6rek olur.
Sanatsal w kilt(]rel etkinliklere etjan ola6k kathr.
Toplumun ve dtinyanrn g0ndemindeki olaylaE/geligidm duyarlt olur re izler.
ingiliz dili egitiminin gerektirdiOi di2eyde bilgieyar fatmr jle birlikte biligim ve ileutim teknolojiterini kuilambitir.
Bilginin dogae kaynadr, $nrrlan, doqrurugu, guvenirrirGi ve gegerrilgini d#endime birgisine ehip orur.
Bireyel ve grup C.lEmlannda sorumluluk alma w ahnan giir*i etkin bir Sekilde ysin€ g€tirir.
Kendini bir birey olaGk tanryabilir; yaEto ve guelu ydnlerini kullanabilir.
O6retrnenlik uygulamalannda karylafllan re 6ngdriilemeym kama9rk grunhn edzmek iein bireysel ve ekip iiysi ohEk mmluluk alabilir
ilkdgretim ve ortadgretim iidrencilerinin kdanrmlannr eok y6nl0 dederleridirebilir.

uyduran Ingilizce dgretmenlerin yetiStirilmsi hedeflenmektedir.
&limsl bilginin iiretimiy'e ilgili ydntmleri kawayabilir.
ingilizce ile ilgili 6zgun bilgi kaynaklannr kuttanabitir.

oqrenme gerekinimlsini belirleyebitir ve aiirenmGini y6ntendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili kiti ve kurumlan bilgilendirebilir; dilsilncelerini ve erunhE iliskin q6z0m tineilerini yazl ve s6zlii ohrak aktaratnlir.
DiiSiinelerini ve mnlara iliskin giiziim imerilerini niel w nitel verilerb de$ekleyerek uzman olan ve olmayan kitilerle paylagabilir.
Birey olarak gdrev, hak ve erumluluklan ile tlgili yas, ydnetmelik ve wuata uygun damnrr.
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Yanyrl9al5malan

Ara gnav

Krs gnav

6dev

Dwam

Wgulama

Proje

Yanyrl Sonu Srnavr

Toplam

RIs:      K●●●

1   %20

0    %0

1   %20

0     960

0     960

0     960

1  %611

96■ 00

Etldnlik

Ders SiiBl

9nf DE C. SuEi

itdevler

Sunum/SemiH Hadama

Ara SrBvlar

Uyguhma

Laboratwar

PIq,e

Yanytl Sonu slnavr

Tophm It Yokil

AffS KEdiri

Savls:   St口
"i     Toplam is Yukl Saati

14        2                        28

0       0                       0

14        1                        14

14        1                        14

0       0                       0

0       0                       0

0       0                       0

1    2

2

2

60

2

11「

Heplama igerl$i

.



BALIKESIR UNIVERSITESI

NeCaJbey Eotim Faklltesi

lngilizce Oё retmenliё i

Atat0rk ilkderi Ve Tarlhi Iエ

Yanyrl T+U

GKN1005 Ataturk Ilkeleri Ve lnkllap Tarihi II

ti!rcnim Tiirii Dersin Ol:: DeBin Daizeyi DeEin Stai Durumu Dersin Tlr●

orgiin Olretim T0rkge

Biiliimii/Prcgramr On K●lul Decin Kmrdinatiir0 DeEi Veien DeEin Yardrmolafl

ingilizce odretrnenli0l Okuman Ekram tthingirav

botiinliii0ne inanan ve yararh iiler yapma gayretinde olan vatandatlar yeti5tirmek,
DeEIn I€eriii :

po‖tikasl,Turkiye nin konumu, bundan kaynaklanan tehditler, xxl. Yiizyrlda Tiirkiye nin yOnelik beklent‖ e「

Kaynaklan Ttirk inh6br Tarihi, Ed. Dog. Dr. Hasan Babacan,
de Fgda$a9ma
Yiiz yiize

Vtre orS4O, Final %60

Ktap′ Ankara 2012,Bernarc Lewも ′Modern Turkye nh Doousu,Mustara Kemaし Nutuに Niva`Berkes,Turkiye

Ders Yaplsr

Matematik ve Temel Bilimler
MUhendislik gilimleri
M0hendislik Tasnml
Sosyal Bilimler

Elitlm B::im:eri

Fen Bilimleri

Sa薔 ::kB‖ im!eri

Alan 31igisi

Konulan

Halta (onu 6n Hazrtk
1 inkrlSplar

2 Tiirkiye'de Cok partili hayaE geqit denmehri
3 Anayaglar
4 i2mir iktiet Kon9r6i, Atatiirk txinmi Ekonomi Politikas
5 Tiirk dr9 politika$ (1923-1938)
5 Atauirk ilkden
7 ilmet in<inu tEnemi
8 Srnav Hafbs
9 Srnav Dederlendirme Haftaa
10 Demokrat Pafti Diinemi

11 27 l"lay6 1960 tan 12 Eyliil 1980 e Tiirkiye de ig siyast geti$neteri

12 12 Eylill 1980 ds g0n0m0E Tiirkiye de ie sias€r getiyneter
13 1960 dan giiniimiize Turkiye nin dE politikasr

L4 Torkiye nin j@politik kffumu, bundan kaymklanan teMider, l)o. yiizylda To*iye nin
eagdathtmasna yonelik beklentiler

Diikiimanlar

De6in 6ircnme gktlan

$ra I{o Agklama

601 Tarih bilincinin olugmas
O02 Milli I't0Gdelenin anla$rlmasr

003 Atatrjrk inktlaplanntn anla$lmast

604 gok partili diinemin anlasrlmas

005 Atatiirk ilkelerinin Antasilmasr

ProgEmrn O5rcnre qtkulafl

SIra N●

PID

P14

P16

P08

出

P05

P07

Plフ

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

AgHama

ingilizceye yOnelik ve Oqrencinin gereksinimldne uygun materyal geliltirebilir.

Edindigi bilgi ve becerileri eleStirel bir yakla$mla degerlendirebilir.

YaSam boyu dqrsmeye iligkjn olumlu bir hitum geli$tirir.

ilkdqretim ikinci kademesindeki ve ortadCretimdeki 6'Orencilerin geligim 6zelliklerini, bireysel farkltlklannt; konu alantntn dzelliklerini ve kazantmlannt
ve Gkniklerini uygulayabilir.

ingiliz Dili iEretim progEmr, irzel i8retim stsatejiltri, y6ntem w tekniklsi ile 6lgme ve dederlendim bilgisine ehip olur.
ilkiioretim ikinci kademe oorencilerinin geligim, ijirenme fiellikleri ve gtiduklerinin bilgisine ehip olur.
ingilizceyle ilgili olay ve olgulan kavEmella*ma becerisine sahip olur; bilimel Xtntem ve tekniklerle incleyebilir; vsileri
kandara re aragtmalac dayah gozlm 6rerileri gelistirebilir.

Bilgiye ulatma yollannr bilir ve etkin bir tekilde kullanrr.

Kalite ytinetimi w siire(lerine uygun davEntr ve kattr.
Gwenliokulortamtntn olusturulmag ve siirdiiriilebilmesi amactyla kigi*lve kurumsl etkileSim kurar.

E*re koruma ve iS g0vsligi konulannda yetedi tilin@ ship olur.
D6 gdri.lniim. tutum, tavrr ve davmnrglan ile topluma 6rnek olur,
Sanatsal ve kulturel etkinliklere etkin olaEk kalltr.
Toplumun ve d0nyanrn giindemindeki olaylara/geli5idffi du}rdrlt olur ve izhr.
ingiliz dili eiitiminin gerektirdiqi dUzeyde bilgieyar yazlrmr ile birlikte bili9im ve iletitim teknolojilerini kullanabitir.
Bilginin doqas kaynalr, srnrrlan, ddrulugu, gaivsidiligi ve geqerlitioini deierlendime bitgisine ehip otur.
Eirey*l ve grup EalEmalaanda grumluluk alma ve altnan giirevi etkin bir SekiHe ydne getirir.
(endini bir birey olarak tanryabilir; yaBtq ve 90!10 ydnlerini kullanabilir.

Ooretmenlik uygulamahnnda karylaglan ve iingairtilemeys kamtrk erunhn g6zmek igin Ureyel ve ekip i.iy6i ohEk erumtuluk alabilir.
ilkdoretim w orbttretim ii6rencilerinin kaanrmlann gok yiinlii delerleMirebilir.

uyduran Ingilizce dgr€trnenlsin yetistinlm6i hedeflenmektedir.

Bilim*l bilginin iretimiyle ilgili ydntemleri kavrayabilir.

ingilizce ile ilgili dzg0n tilgi kaynaklannr kullanabitir.

oErenme gerekinimlsini belirleyebilir ve (trenm6ini yiinlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili kisi w kurumlan bilgilendirebilir; drlSilncelerini ve srunlaG iliskn g6zom tinerilerini yazrh ve *tzlii olarak aktarabilir.

′analiz edeb‖ ir

uygun ddretim strateji, yaintem

.



YanIlgal$mbn
Ara Srnav

rcs gnav

OOw

Dsam

Uygulama

Proje

Yafiyl Sonu SrEvr

Toplam

…

 師

0 9640

0  蜘

0  960

0  960

0  蜘

0  960

0 %60

96■ 00

14       2

14        1

0       0

4       4

1       1

0       0

0       0

0       0

1       1

Et dnllk

DsSiie;i
Snrf Dg q. Snr6i

0devler

Sunum/Semiffi Harhm
AE Srmvlar

Uygulama

Laborahryar

Prcje

Yaryil Sonu Snn
Topbm i9 Y0k[

AKrS rr€dlsl

Sayrsr Siirsi Toplam i9 Yiikii Saati

28

14

0

16

1

0

0

0

1

60

2

H―口amat""il

2:Dlsuk 3:Orta 4:Y口 ksek

.



Yanvli ca:"ma:arI                                 Sayls: Katkl

Ara Sinav                                       l  %20

KIsa SInav                                                               l   %10

0dev                                   l %10

Devam                                     O  %0

uygulama                                              O   %0
prole                                    l °/020

Yanyll Sonu S`nav:                               1 %40
Toplam                                                              O/。 ■oo

田dn‖k              Savn SO日   Tophmヽ YOldl Sa調

Ders Sun蟹 J                                   14       3                      42

SInr Dtt c.Su0              0   0          0
0devler                    14    2            28
Sunum/輸 iner Haa劇日rrla                       14       1                      14

Ara Srnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyrl Sonu 9navr

Toplam i9 Yiik[

AKIS Xrcdisi

1    2

0    0

0    0

1    2

1    2

2

0

0

2

2

90

3

■・C・ご]

Hsplama igeriii

2:D15口 k3:0ぬ 4:Yuksek 5:cok yttkSek
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BALIKESIR UNIVERSrrESI

Necalbey EO面 m Fak口 lteJ

Ing‖ izce Ooretmenlloi

Adi

MBN1002 EO面 m Felsefesi

“

renim TGru Dersin Di:: Ders:nD● 2evI DeEln Stai Durumu Dersin Tllru

619r:n 6!retrm Turkce Fakllte

BO:● m●ノPrOgram: On K"u: Dersin Koordinatiir0 DeEi Vercn Decin Yardlmqlan

ing lizce oiretmenliqi

DeBin Amacr :

e4itim arasrndaki rli5ki, eiitim Felsefesinin tanrmr, eqltimi etkileyen temel felsefi akrmlarla e0itlm felsefesi akrmlan ncelemektir.
Dersin ieeriii:

modernlesme srirecinde etkili olan du5rlnce akrmlan ve editim; Tiirk eqitim sisteminin felsefl temelleri.

|*
Kaynaklan

Matematik ve Temel B::im:er
M●hendisllk Bilimieri

M●hend15‖ k TaSar:mi
Sosya:Bilimler

Bly●kduveno,SC(2001)EI面 m FelseFesine Cm5ム nkaraiSyasalく tapevLDewey,,(1998)Democracy and Educabon,southern Ⅲun.un"Press,Er9un,M(2009)
E」Om Femfesi′ Ankara:PegemA
Yu2 yu2e

Eoitim B‖ im:eH
Fen 3:l:m:eri

SaO::kB‖im:erl

Alan Bilgis:

Hana  Konu                                      On Hazllllk

l   E口 Om ve FelseFe

2   Fdsen d15unrrlenh bowuan

3   FelseFenn"面 m kuramina ka紬
4   E」 um Fe SeLinn tanlmi ve sorunla曰

5  BaJlca∞ Шm FeLeFeね
"6    Daimid‖ k ve uygubmalan

フ   Ara SInav Hanasl
8   Esastink ve uvgubmJan

9   mederlecmk ve ttguamdan

10  Yenden Kur7naolk ve uyguhmJam

ll  varo籠
"duOun"間

m bOyutu

12  ]時 aOda Eфum FelseFesi

13  orta∞
o′ R6ne‐ ns′ Ayd‖ anma'da EI面 m Fe sefesiYen ve Yakn"oda E薔 蘭m FelseFesi

14  Doneln Sonu Snav Habs

Diikiimanlar

鏑
・００．
・００２
・００３
・ｍ
・００５
・００６
・呻
鯛̈
ｍ̈
・̈
・ｍ
・ｏ・２

Agtklam

Eiitim olgusuna iliskin dederleMimede bulunur.

Eoitim, sifdset, etik ve insn haklan konulannr ve srunlannt iliSkilendirir.

Varolan egitim sorunlanna elettirel bir yaklatm geliStirir.

Okullarda uygulamada ohn mrifredat progcmlannt, fel*fe tarihindeki temellsiyle iliskilsdi.ir.
Farklr miifredat prcgEmlannr, dayandrklan felsfi 96r0iler baklmrndan yorumlayabilecektir.

Eoitim olgusuna iligkin hem tarihsl hem de giincel uygulamalan ve aimeklqi fd*6 kawamhn kullanack yorumlar.

Egitim olgusuna Fdrkl bakg aE#nndan bakabilmenin olanaklannt kav6r.
Egitim alanrndaki uygulamalan, fulsefi kavramlar diizeyine aktanr.
Eiitim fel*f6i alanna 6z9ti erunlan, farkl bakElannr aeilannr betimls.
Eoitim felefEi alanrna ait temel kavGmlan, sru ve srunlan kavrar.

Felsefe tarihinde yer alan filozoflann e!fime iliskin gOrUS ve d0giincelerini tanrr.

Eoitim febefEi alanrna ait kavEm, rru ve mnlan bntr.

$ra No Agrklama

醜
Ｐ・４
Ｐ・６
剛
　
四
駆
炒

ingilizceye yiinelik ve firscinin gerekinimlsine uygun materyal geli#Ebilir. r.?tEG
Edindiqi bilgi ve becerileri elegird bir yakla$mla deierlsdirebilir. ,rttt:'F\
Yasam boyu aj{renmeye iliskin olumlu bir tutum geliStinr. ,r/' _. L . \,.a .
ilk(Sretjm ikinci kadercindeki ve ortaij{retimdeki dgrncilerin geli5im delliklsini, bireyel farklikhnnt; konu alanmm aielliuerini ve lilanrm#\d?ftatEa-famt ivetekniHeriniuygulayatilir. /l ^t ,^
ingillz Dili iiEreil progEmr, 6zel iEretim stratejilsi, yiintem w teknikl€ri ile 6l9me ve deEerlendime bitgisire ship dur. ,l' fl g /r" :fa…

… …・・ ‐V… … rw… リ
ー

ッ … …
Ⅲり に″ 7‐ ｀口

"●
C…

…
口に υり

“
ヽ Vヽ 中 ¨ 四 ‖ HC u19 3に コ ‖Puu   

∬ 卦 鼻 藤
Ц

ハ モ
lk●1面miにnci kadenle"rendlennn gel151m′ ∞renme 6zel‖ ‖en ve g“ lklerinn Ыりlslne Sahp dur

ingilizceyle ilgili olay ve olgular kavEmslla5trma becerisine ship olur; bilim*l yontem ve tekniklerle ineleyebilir; verileri
kandara w aE$bmalaE dayal giiiim iinerileri geliStirebilir.

Bilgiye ulatma yollannr bilir ve etkin bir geUlde kullanrr,

Kalite ydnetimi ve s0reglerine uygun davrantr ve katlltr.

Govenliokulortamrnrn duStudmas ve surdurulebilm6i amacryh kitielve kuruml etkilesim kuBr.
qryre koruma ve iS gijvslidi konulannda yeterli bilince sahip olur.
DE 90run0m, tutum, taur ve davcnElan ile topluma 6rek olur.
Samtsl w kiiltiirel etkinliklere e*in olamk katlr.
Toplumun ve diinyanrn gilndemindeki olaylara/gelisirlere duyarlt olur ve izler.

ingiliz dili editiminin gsektirdioi diizeyde bilgieyar yazfimr ile birlikte bilitim ve iletjsim teknolojilerini kullambilir.
Bilginin doiN kayna6r, entrlan, do6ruluqu, giivenidiligi ve geqerlilioini deEerlendirme bitgisine ship otur.

Bireyel ve grup galEmalannda rrumluluk alma ve altnan gdrevi etkin tir Sekilde yerine getirir.

Kendini bir birey olaEk tanryabilir; yarabcr ve g0Elil y6nlerini kullanabilir.

olretmenlik Uygulamalannda karsrla$lan ve dngdrtilemeyen karmasrk erunlan gdzmek icin tirey*l ve ekip 0ysi olaGk $rumluluk alabilir.

strateji, ydntem

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

analiz edeb‖ iら

Felse"fesi

Yanyl

Yok Zorunlu

.



Yarlyll9alrtmalan

Ara Srnav

Krs 9nav

6dev

ogam

Ljygulama

Prcje

Yanyl Sonu Smvr

Toplam

Savls: Kam

l 蜘

0 960

0    94o0

0    蜘

0    "

0    960

1 96∞

96■ 00

Etkinlik SayH Sai6i Toplam it Yiikii Saati

Ders Siiresi 14 2 28

Snrf D$ q. 5016 14 2 28

Odevler 14 2 28

Sunum/SeminerHazriama 6 2 f2

Arasrnavlar 1 2 2

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu 9nau I 2 2

Toplam i9 Yiikii 1OO

AKIS Krcdisi 3

動C・・〕

A“

Diizeyi: l: qok diiStk 2: D0iiik 3: Orta 4: Ytiksk 5: qok y0ksek
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BALIKESIR UNIVERSIESI

Necaubey E」 um FakuteJ
Ingilizce Ooretmen‖ Oi

MBN1003 Eう面m PslkOI●Jti

輔 renim Tlru Dersin Dili Ders:nD● 2ey: De6in Stai Durumu Dersin T出両

6rgiin olretim TiirkEe Yok

B● l●m●ノProgram: 6n Kogul Dersin K∞ rdinato山 DeEi Vercn DeEin Yardrmdlafl

ingilizce 0Ectmenliqi

DeEln Amaq i

Demln igerlll:

temel kavramlar; 60renmeyi etkileyen faK6rler; editimiiijrenme srirederi gerEevesinde ddrenme kuramlan; 66renme s0recinde motivasyon.

Kaynaklan Clceに|lu′ D(1991)Insan Ve oavranl,IЫ anbul:Я にmJ Yaソ nian′ Hulse,HS,Egeth′ H′ Dese,,Psychology oF Leaming Mc Graw‐ H‖ Topses,G。 (2003)Gelijm ve
00renme p● kolol`I Ankara:Nobel Yayl‖ an,BACANu′ Hハ6an(2017)EO旧 m Psik● IOjに,,Ankara:Pegem A Yavlnlan,Senelno」 u′ N Gdtim C増 にnme ve∞

“
詢m

Kuramdan uygubmaya Ankara:Gonul YaⅥ nohk′ Y∞i″aprak,B(2009)嗜 旧m Psiko!ol`1(Gdじ m‐ 00renne∝ retim)Anka口 :Pegem YaⅥ no‖ k,Ayd n′ A(19")
Gelbin Ve∞ renme Psiko ol`i Ankara:Att YaⅥ nohk′ W∞rOk,AE(1998)EducabonJ Psychdogy uSA:Allyn and Bacon
diiz anlatrm,soru-cryap,tartEma, sunu, slayt

Matematik ve Temel Bilim:er
Mlhendis‖ kB‖ im:eri

Mlhendis‖ k Tasarimi

Sosyai Bi:im:er

Ettidm Bi:imlerl

Fen B‖ imleri

Saう ::kB‖ im:e市

Alan Biigisi

qoktan seqmeli test

Hana  Kon“                                       Oll Hazl":k

l    艶imm■ kO Olti‖ e19m temel kattmlar

2    ∞renme Ve gellim ile 19‖ itemel kavrambr

3    Ge‖ Jme euKi eden fakto“ er

4  Gdum‖ keleri,gdum goreuen,celsln dotten ve 02e‖ 田en
5    Bin,sel gdじ im.nagern Bi,ssel Ce‖ Jm Kurami
6    Freud′ un Psikosenel ce19m Kurami

フ    E"kson■ n PsikOsOml Geli,lm Kuraml

8    Ara SInav

9  A閥 ,nav∝ ledendirrnesl
10   Ahlak Geり mi′ Piagern Ahiak Cdi,m Kurami′ Kohlber91n Ahlak Gdum Kurami

ll  

“

renme kuramhn/Davrani59∞ renme kuramlan/Klagk k● IJhnma
12  Edmsel K● 7‖anma,SosyJ“

“
nme Kunm:

13   B‖ eゝl kuramlar′ 鐵 ti,ret Kurami

14   Blg,151em Kuram:

Eliikiimanlar

鏑
・ｍ
¨̈
咄̈
酬̈
″鰯
　
０̈０６
　
・館
如
ｍ̈

Agllam
ozel dgtege ve editime ihtiyaq duyabileek eftuklan ayft edebilir ve onlan d6tek olabilir.
Etiin ii6renme ortamt unsurlannl bilir w aytrt edebilir.

Eqitimde bireysl farkllklann dnemini kavcr ve bu farkldrkiaE yol agabilek faktoderi ayrrt edebilir

ayrrt edebilir.

ayrrt edebilir.

Psik&esyal gelisim kuEmlaann (Piaget ve Erikgn) kavram ve asamalannr bilir ve bunhnn blrenme ve o!retme strcindeki rolil ve fonksiyonlannt dile getirebilir.
Bili5sel geliSim kuramlannr (Piaget ve Bilig*l Yakh$m) kamm ve asamahnnrn bilir ve bunhnn dgmre ve ooreur€ suKindeki rol0 ve fmkiyonlann dile getiretilir.
Eoitim ve Psikoloji bilimlerinin ili'kisini anlayabilir w Egi6m Psikolojisinin inceleme alanlannrn kapemr hakknda tilgi edinir.

slE ilo lEtlam
P09 ingilizceye yonelik ve dtrencinin gerekinimlerine uygun materyal geliStirebilir.

P14 Edirdioi bilgi ve b6erileri de*ird bir yaktatmh deoertsdirebilf.
P16 Yatam boyu 60rtrmeye ili$kin olumlu bir tutum geligtirir.

P08 ilkdEretim ikirci kademindekj ve ortaoqretimdekid{rencihrin geligim &elliklsini, birey*lfarklilrklannr; konu alanmn Ozelliklerinire
ve teknikelm uygubyab‖「
In」 |レ D‖ ∞reum prOgramし ozd∞面 m tttelilen′ yontem ve tek前 kle"iに 0ヒ me ve deeHendr171e bllgLine sanp Olur

Ъa旬ゞ (tretim stEteji, yontem

お°
^:・4P04

P05

P07

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

,24

P02

Pll

P12

P13

P10

uKogre0m rKlnq Kaoeme oqrencttennrn geti9im, argrenme 6zelliken ve giigiuklerinin bilgisine ship olur. lI t
*,*.,:Y5,:tj:,1.r,::,r,1i11 9"f.,:?]:*-T"r.ferisin€ 

ship olur; bilim*l y(ntem ve teknikterte inceteyebitir; veriteri yorumEihbit&
/t セLJk"ret m kind kademe Oorendに n“ n gelbim′ ∞renme o2dhにen ve gttduken面 n Ыb`he sahp dur

kandara ve aEshmahE dayat gtiziim dnerileri gelistirebilir.

Bilgiye ulagma yollannr bilir ve etkin bir gekilde kullanrr.
Kalite yonetimi w s0reClerine uygun davcntr ve kattltr.

G0venliokulortamrnrn olusturulma$ ve siirdilr0hbilm6i amactyla kisi*lve kurumsl etkilegim kurar.

Eryre koruffi ve iS giivtrligi konulannda yeterli bilince ship olur.
Dt gdri.inum, tutrm, tavf ve davEntslan ile topluma 6mek olur.
Sanatsal ve kohtrel etkinliklere etkin olaEk kaottr.

Toplumun ve dunyantn grindemindeki olaylara/geligirlere duyarlt olur ve izler.
ingiliz dili eoitiminin gerektirdioi diizeyde bilgisyar fdztmr ile birlikte biligm w iletisim teknolojilerini kuilanabilir.
Bilginin dodas kaynaqr, $nrda., dodruludu, giivenirlilidi ve gegedilidini deoerlendime bilgisine ship olur.
Birey*l ve grup EalEmalannda rrumluluk alma ve alhan g6revi etkin bir gekilde ysine getirir.
Kendini bir birey olamk tanryabilir; yaEtE ve guglu ydnlerini kullanabilir.

otretnenlik uygulamahnnda kartlaglan ve iingi,rtilemeys kama5rk mdan girzmek igin tireysel ve ekip iisi olack mmluluk ahbilir.
ilkdgretim ve ortadoretim d!rencilerinin kazanrmlannr Eok y6nlij degerlendirebilir.

ゞ
edeb‖ ir

Konulan

dimmeerktlan

.



P01

P03

P06

P15

P21

P22

P31

P30

P20

P23

P26

ingillzce∝reune‖増i Anab‖m dahnda′ Ⅲ das∞籠m ve"商 mde uyunlasl gereken‖ ketre ve¨ Jara batth′ b“md dO"nme yeten"ilに dOnaum197 mesttk ve tekndok gditteに re avak

uyduran inullzce∞ 口menに
"n yetl¨

nlmesi hedenenmekted“

Bimmsel bl;91mn are● mivle 19m yontemleri kavrayabi‖ 「
ing‖izce‖ e ilg‖ 0290n blgi kaynattanm kdhnabttr

“

renme gereksi輛 mlerim bd“ leyeЫ ‖「ve¨renmesin yOnに ndreb“「
ingm2Ctte i19薔 kOnularda‖ 」‖k」 Ve kurumhn Ы191に ndreЫ ‖喘 d151ncelenn ve sOruntara‖ もkn 02um Onen ennivaa“ ve so」lo皓 rak akbrab‖ r

DO,uncelenn ve sorunlara‖ 5kn φzum Onenle甫 面面cel ve n tei venにde dttetteyerek uzman dan ve dmayan Юjlede paゾ attЫ

“

r

Drey darak gorev′ hak ve sorumLbttn le'り ‖yasa,yonetmelk ve m曰 7uata uygun davmn『 .

M‖ i EO面 m Temel Kanunu′ nda ifade ediに n dusal ve evrensel duyarllttann Ы‖ndnde dur

TO口urrul sOrumLttk b‖ ndソe ya瓢|:SO平 i cevに on mttem ptte ve etk耐 lmer pbnbyaЫ‖r ve uygubyaЫ ‖r

iMnd yabancl dtt ku‖ anarak abmndam bり ler」 eyebi“ rve meslebJan iに letl,m kurabl"

DemokraЫ ′hsan hadan′ tO口 umsat Ы

“

mse'Ve meslett euk d"eHere uv9un davran「

魚1:登
庫
“
Zな■ヽ議

.



YarMl Cal5mlan
Ara gnav

Krs 9nav

6ow

Dgam

Yarryrl Sonu Srmvr

Savlsi Kautl

l   %40

0     960

0     960

0     0/o0

0     960

0     97o0

1   %60

96100

Etkinlik

Ders SureЫ

Sinif Dl,l c SOres

Odevler

Ara Srnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyrl Sonu gnavr

Toplam It Yiikil

AKrS Krcdisi

国

２

２

２

鉗”

・４

９

６

』 Topiam is Vlkl saati

28

18

12

12

1

16

0

1

2

90

3

6

1

8

0

1

1

2

1

2

0

2

.



BALIKESIR UNIVERSr「 ESI

Necaubey E薔 忙im Fak口 lteJ

Ingilizce Ooretmen‖ Oi

ingilizenin YaPls

Yanyrl Kodll

lDN1205 ingilizcsin YapE

0薔 renim Turl Dersin Di:i DeEin Diizeyi DeEin StaJ Durumu Dersin Tur●

orgiin olretim ingilizce Fakllte

“

:●m●ノPrOgrami 0口 Kosul DeEin K@rdinatiirii De6i Vercn DeBin Yaldrmqlan

inullzce∞腱men● i 6qr.Giir. vahit sapar

DeEin Amacr :

ingilizcenin sozcrlk ve tUmce yaprsr; basit, biletrk ve karmasrk tumce yaprbfl; zaman, kip, gdnini.is, eatr ve bunlann badlama uygun kullanrmlan ele ahnacaktrr.
Dersin igeriEi:

l(aynaklan Practol Englsh usage,swan oxford′ 1997メ dvanCed Leamett Grammaら Mark Fo ey and Diane Ha‖ Longnlan′ 2003,Teaching Grammac Sandra L McKay′ Prentlce Ha‖′
1987
Practu:English tte′ Swan Oldord,1997
Advanced Learners Grammaら Mark Foley and Dbne HJ:Longnlan,2003
Teaching Grammac Sandra L McKav.Prentlce Ha‖ ,1987

odev餞目imi,yaa“

DeE YapEr

Matematik ve Temel Bilimler
Miihendislik Bilimleri
M0h€ndislik Ta$nmt
Sosyal Bilimler

Elltim Bi:imlerl

Fen 3ilimleri

SaOhk B‖ im:e"
Alart Bilgisi

Konulan

Hatt  Konu

l    Grammar Sublects

2    zamanlar

3   other Gramaucal subJecL AcuVe and Passlve sentnes

4       ortac

5   bmn‖
6    2arf Π‖
7     Genel revizyon

3  Gramer ve baё bm
9   BaObnlsal yapl鮨「
10   okuma pa"alan

l1  0aObmsal dbiり Ы面nりに,
12  samメe prattce Readm9 Texts

13   Grammarin cont魚

14   TheluabOn bmeen crammar and con撻対

txikiimanlar

Derein 6ircnme Crkblan

s|6 No

o01

002

o03

604

0os

Aclklama

lleri du2eyde tumce cttuen,tumce¨eに

"Ve‖
en d12ey meunlerde 9鳳 :kla kdhn‖ an so2Cuk gnmanm tanlら

Anlhn dlb‖ gに i konulannda kOnusaЫ ‖「
Cttrendlenn tumce yaphn kOnusunda yaputtan ya‖ shttan baobmsal ana“ zler iた cozlmに r

Baё larrlsal dlЫ lg`i konusunda tarbttЫ

“

r

KJhnJan dl le bauam aragndaに ‖5にソandレ edeb‖「

ingilizceye yonelik ve O{rscinin gereksinimlsine uygun materyal qdiSti€billr.
Edindioi bilgi ve berileri dettirel bir yakhnmh deoertendiebilir.
Yasam boyu dorsmeye iliSkin olumlu bir tutum gelistirir.

ve tekniklerini uygulayabilir.

In」
貶〕‖

"rebm prOgに

mし ozd¨ reum ttateJ‖ en,yontm veは nklen le Oに me Ve de"‖ endime bllgttne sahp du●

Hk∞ reum kind kademe¨ rendに H“ n gelbim′ ∞renme Ozd“ ‖efl ve gり lmeri“ nЫりにine samp dur

退雷脂]樋
i駆

錦覧』器|1盤:絆瀾:記濯:覇棚牌
弱hp du"師m劇

"n∞

mでに師‖e‖ehd"e帥
"ven el

Dりive ub5ma ydhnm Ы

“

r ve etttn br ttktte ku‖ an『

Ka:ite yonebmi ve sl嘔 le"ne uy9un davranr ve katl『 .

GOvenl okul ottml口 ln oluま urulmag ve surduruleblme● amac,ylaに ,sel Ve kurumヵ l okl∞im kurar

CeVre kOruma ve s guVen‖ 」 kOnubnnda yeterl Ы

“

nce sanp dur

Dls gorunOm′ tutum,tavlr ve davran●:an ile top:uma Omek。 lur

Sanat■ lve k口iturel eUKin‖ klere ettn olarak kathr

Toplumun ve dunyamn gOndemhdek daゾ ara/gdbttere duya‖ i dur veレ er

ingttz d‖ el旧 mmm gerektirdu duzeyde Ыりisayar yazhm:le ЫHlkte bl:i,m ve leu9m teknOI● Jiに百n ku‖anab“ r

Dりhhd"as kaynaф′gnHan,d"ruLOu′ g口VenH¨ ive g∝ e山‖фnd● erendinne b町

`ine samp durЫ「eysei ve grup“ 15mabnnda sorumluluk Jma ve allnan gOreM etkin Ыr semue ye‖ ne geunr

Kendinl br Ыrey ola● k tanttЫ‖●yaratc,ve glJl yOnle"ni ku‖ anabm「

oiretmenlik uygulamalannda karirlastlan ve 6ngiirulemeyen kamasrk erunlan gdzmek igin bireysel ve ekip ijysi olaEk $rumluluk alabilir.
ilkiigretim re ortadretim iiirencilerinin kaarumlannr Eok y6nl0 dderlendirebilir.

uyduran Ingilizce ogret nenlsin yetistirilmsi hedeflenmektedir.

Bilimsel tilginin iretjmiyle ilgili yontemleri kavrayabilir.
ingilizce ile ilgili 6zgun bilgi kaynakiannr kultanabilir.

oErenme geEksinimlenni belideyebilir ve ai6renmGini yiinlendirebilir.
inqilizceyle ilgili konularda ilgili ki'i ve kurumlan bilgilendirebilir; dilgrincelerini ve erunhre ilrskin Caiziim dnerilerini yazir ve stzlii olarak aktaratilir.

四

P14

P16

P08

P04

P05

POフ

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

2

Aerklama

tanlmlayabttr′ analiz edebttr′

″
．一

Ｆ

.
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Ｐ３．
Ｐ３０
囲
Ｐ２３
Ｐ２６

Dijgijncelerini ve srunlara ilitkin gdziim dnerilerini nicel ve nitel verilede destekleyerek uzman olan ve olmayan kisilerle paYla9abilir.

Birey olarak gdrev, hak ve srumluluklafl ile ilgili ya$, yonetmelik ve mewuata uygun davEnlr.

Milli Egitim Temel Kanunu'nda iFade edilen ulusl ve evrensl duyartkiann bilincinde olur.

Toplumsl erumluluk bilinciyle ya9addr rcsyal Cewe igin msleki proje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

ikincj yabano dili kullanaEk alanrndaki bilgileri izleyebilir ve mslektaSlan ile iletisim kurabili..

Demokrasr, insn haklan, toplumsl, bilimslve msleki etik degerlse uygun davranrr.

ASI t ci't.'-.-al

.



Y.nyll Cahtmalan

Ara 9nav

Ks gnav

6dw

Dsam

Uygulama

Prcje

Yanyrl Sonu Srnavr

Toplam

SaⅥョ Ka歯

1    9640

0    %0

0    %0

0     960

0     960

0     960

1   %60

0/o100

Etkinllk Sayrsr Siircsi Toplam i9 Yiikii Saati

Ders Siirsi 14 2 28

slnf Dl9 q. Siirsi 0 0 0

ddryler t4 Z 28

Sunum/SeminerHazrrlama 0 0 0

Ara9navlar 1 2 2

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu Snavr 1 1 2

Tophm iSYiikai 60
AKTS Krcdisi 2

AICrS

Kau● 2:Dlsuk 3:Orta 4:Y口 ksek 51

.



BALIKESIR UNIVERSrrESI

Necaubey Etttim Fak口 lteЫ

Ing‖ lzce Ooretmen‖薔i

120■                Okuma Becerl:ed 2

Yanyrl T+U

IDN1201 Okuma Bece■len 2

0こ renim Turl Dersin Di:: Dersin D● 2ev: Dsln Stai Durumu Dersin Tar●

Orgiin ogretim ingilizce

tliiliimO,, Prog ramt 6n Xogul Dersin Koordlnatorl DeEi v€rcn D€cin Yardtmolan
Ingilizce

De6in Amacr :

Prof Dr D‖ ek lnan

Dercln igeri!l :

ipuglaflnr kullanabilecek; 4. Alana ydnelik bir okuma alrtkanhgr elde edebilecek 5. Elestirel okuma ve d0tunme becerilerini gelistirebileceklerdir.

Dffiin Kaymldan
Xaynaklan

]3811凧:謄▼attaWi田肥T。・
un mttme● Turに e w hdi2Ce Dany:KlaЫ ken′ Akade輛 kM"nttr

C“旧i kaynakardan 02gun metlnler,Turkce ve ingm2Ce Dunya Klagkle"′

Akademik Meun er

odev ttdimi,yazl"

Matematik ve Teme:8:limler
Muhendis::k BI:imieri

M●hendis‖ k Tasanm:
Sosya:Bi:im:er

EJium Bi:im:e‖
Fen Bi:im:eri

Sa薔 1:k Bilim:e‖

Alan 3::gisi

CXikiimanlar
1 Giri,
2 Turkish and English da$ic: Reading Activitis
3 Tu*ish and English dassi6: Reading Actjvitis
4 Reading qercis 6ing reding skills
5 Reading qercises using reading skills
6 Arasrnav
7 lourml reading sercis
8 Academicjournal reading uercis
9 Academic Furnal r@ding exercis
10 Infssce Skills
11 Infeffie Skills
12 Criticl @ding skitts

13 critiel Eding skills
14 Rwisyon

slE ilo
001

o02

003

604

oo5

Agklam
Farklr Uiderde okuma parlalan iizerindm farldr bakq aglannr kavEyabilrek;
Bir okuma parE sntn aB fikini tahmin edebilecek w ana fike ulasaGk;
Ciimleler ara$ anlamsl ipuglannt kullanabilecek;
Alam Xinelik bir okuma alslcnldt elde edebilsek
Beitirel okum ve dusiinme becsilerini gdistrebilelderdir.

醜

P14

P16

P08

PC4

P05

POフ

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

P22

Ing‖lzceye yondik ve¨ rendnh gereksinmlerine uygun materya gdittreb‖ 「
Edndり Ыtti Ve becetten dttird Ыr yaklasimh d∞ edendreЫ

“

r

Ya"m boyu¨ renmeye m,に n dumb brtutum gdi脚
"r

糖 電 服 需 :ぷ 概 辮 llekVe。
由

"rebmdek∞

に ndに 百n gdum oz釧 劇enm′ Ыttysel亀 劇 mkbnn7 bnu dammn o2釧 ken‖ 馳

Ingiliz Dili ti{retim programr,6zel iiEretim stratejileri, yontem ve teknikleri ile 6lgme ve ded€rlendime bilgisine ehip olur.
ilkdgretim ikitri kademe odrerciloinin geligim, d!renme iizellikleri ve gtidiiklsanin birgisine ship olur.
ingilireyle ilgili olay ve olgulan kavENlh*ma becerisine ship olur; bilim*l y-mtem ve tekrikhrle inceleyebilir; veriteri yorumlayabilir,
kandara ve arasbmalaE dayah g6zijm 6nerileri gelistirebilir.

Bilgiye ulaSma yollannr bilir ve ettin bir Sekilde kullanr.
Kalite ytinetimi ve siireElerine uygun davcntr ve kautr.
G.ivenli okul ortamrnrn oluitururma$ ve siirdtiriirebirmsi amacryra k$sr ve kururcr etkireSim kuEr.
@re koruma re iS gtivenlioi konulanrda yeterli bilince ship olur.
DE 96riin0m, tutum, taur ye davEnqhn ile topluma Ornek olur.
SanaEal re kiiltiirel etkinliUere etkin olaEk kat ltr.
Toplumun ve diinfanrn gundemindeki olaylara/gelisiriere duyarlr olur ve izler.
inqiliz dili eoitiminin gerektjrdiUi diizeyde bilgieyar rdahm ile birtikte bitisim ve itetisim teknotojilerini kufiambitir.
Bilginin do{as kaynaor, snrrran, doorurudu, giivenirririgi ve gegerririoini degerrendime tirgisine ehip orur.
Bireyel ve grup ealEmalannda erumluluk alma ve alnan g6r*i etkin bir Sekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olaEk tanrydbitir; yaEtrc! ve g0el0 yOnterini kultanabilk.
ogretmenlik uygulamalannda kartla$lan w 6n96.iilemeyff kamsrk srunlan cozmek icin Hreyel ve ekip iiy6i otaEk $rumluluk alabilir
ilki{retim ve ortatii:retim tidrencilerinin kaanrmlannr Eok yiinlU deleriefldirebilir.

Bilimsl bilginin iiretimiyle ilgiti ydntemteri kavrayabitir.
inqilizce ile ilgili Ozgon bilgi kaynaUannr kullanabilir.
06renme gerekinimldni belirleyebilir ve ajgrenrcini yonlendirebilir.
ingillzceyle ilgili kmularda ilgili kjgi ve kurumlan bilgilendirebilir; diiSuncelsini ve eruntaE iligkin 6zrim onerilerini yaztu ve sdy'ii olarak akbratnlir.
DiiSiinelerini ve erunlara ili5kin 96zum onerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmn ohn ve olmayan kisilerle payhsabitir.

kazanrmlannr

Fak口 lte Zorunlu

0n Hazrlrk

.



Yanyrl Cahgmalan SayEr Katkl

Ara Srnav 1 20

K$ gnav 0 o:/o0

odev 1 0/620

Dsam 0 %0

Uygulama 0 %0

Prcje 0 9o0

Yanyrl Sonu srBvr | 6/060

Toplam tOO

Etkinlik Sayrsr Siiresi Toplam it Yokai Saati

Ders S0rsi 14 2 28

Srnrf Dry C. SUr6i 0 0 0

Odevler 14 2 28

Sunum/SeminqHaariama 0 0 0

Arasrnavlar 1 2 2

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu slnavr 1 2 2

Toplam igY0kai 60

ArTS Kredisi 2

2: Diigaik 3: Orta 4: Yiik*k 5i Cokyijksek

.



BALIKESIR UNIVERSrTESI

NecaJbey Etttim FanlteJ

Ingnizce oOretmenlioi

=DN12“
    銀 籠 嗚 im Bece":翻 2                  

‐

Yanyrl Adi T+U           Kredi           AKTS

SoJ1 11etl,m BecetteH 2

“

renim 71面 Dersin Di:: De6in Daizeyi De6in Sta, Durumu Dersin Taru

orgiin olretim ingrlizce Fakllte

8o:Om● ′Program: 6n Kogul Dersin K∞ rdina“市 De6i Vercn DeEin Yardrmolan

Ingi‖ 2Ce Olreunen‖ oi O6r.Gor. vahit sapar

DeEin lcerlii :

olarak ifade edebiltrek; 3. 6tincel, dzgrin, isitsel ve gdrsel malzemeler kullanarak duydudunu anlama becerisi gelistirecektir.

DeEin Kaymklan

xaynaklan The Speaに ng sphere′ Nゥkg‖ and A Karadao,Mtt」 Press,Ankara′ 2002′ Conve南 oon cambits,E"c Kdに rand SyMa T Wamer′ Language Teachh9 Pub.′ 1988
The Speaに ng Sphere′ N争崎 ‖and A Kand¨ ′ME¬J Prs,Ankara′ 2002
ConEr$tion @mbits, Enc rcllg and Sylvia T Waru, Language T€dlang pub., 1988
Irtemet srcs

iidw tedimi, yazlr

D6YapEr
Matematik ve Temel Bilimler
Mlhendis:lk B‖ mleri
Mlhendis::k Tasallm:

Sosyal日 lmler

EJ:um Bl:imled
Fen Bilim:e“

Sa6::k BI:lm:ed

Alan Bilgisi

Diik0manlar

8

9

10

11

12

13

14

Deは n OJrenme 9hian

Sira No     Ac:klama

GeneEl Speaking Tips

Public Speakjng Fear and Overcoming it
Informative Spe(h
PeBuasive Speech

S€minaE and Debats
Arasrnav

Pair and Individual Spech Practice

Pair and Individual Spffih PEctice
Spsking Exam in PEctice
Pair and Individual Spsh Practice

Pair and Individual Spffih PEctice
Pair and Individual Spsh PEctice
Pajr and Individual Spffih Practice

Revizyon

001

002

003

SIra N●

P09

P14

P16

P08

P04

P05

POフ

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

'11P12

P13

P10

ml

P03

P06

P15

P21

P22

P31

P30

EeSidi si,zlij iletiiim durumlan igin uygun ifadeter ve konuSma st atejilerigelistirebikeUer;
Kar$tkfi konugma, $num, tarbsma e*intikleri yoluyla duygu ve diis!ncelerini sizlo olarak ifade edebilrek;
Gijncel, dzgijn, igitsel ve gdrsl malzemeler kulhnarak duydugunu antama becerisi geligtirecektir.

Agtklama

ingilizceye ydnelik ve dqrencinin gereksinimlsjne uygun materyal qelistirebilir.
Edindioi bilgi ve becerilen ekttird bir yakhgmh deoerlsdirebilir.
Yagam boyu aErtrmeye iligkin olumlu bir tl/tum gdi'tjrir.

ve Ekniklerini uyguhyatilir.
ingiliz Dili odreum prognmr, ozel dEretim statejil€ri, y6ntem ve teknikleri ile 6lcme ve deq€dendim bitgisire sahip olur.
ilk60retim ikinci kad€me ddrencilerinin geligim,6'qrenme dzelliklerive giidi.iklerinin bilgisine ship olur.

kandara re aragbmalaE dayal gdzum dnerileri geliStirebilir.

Bilgiye ulatma yollannt bilir ve etkin bir Sekilde kullanrr.
Kalite yonetjmi re siirellerine u!€un davEntr re kablrr.
Giivenli okul ortamntn oluSturulmt ve siirduruhbilmgi amacryh kigisl ve kururcl e*ilerim kuEr.
qwre koruma ve iS guvenligi konulannda yeterli bilince ship olur.
DE gdriiniim, tutJm, taur ve davEntglan ih topluma 6mek olur.
Sanatsal ve k0ltiirel etkinliklere etkin olaEk kaHrr.
Toplumun ve d0nyantn gtindemindeki olaylara/gelisirlere duyarlt olur ve izler.
ingiliz dili egitiminin gerektirdidi di2eyde bihisyar yaafimr ile birlikte biligm ve itetjgm teknotojiterini kuthmbitir.
Bilginin dodm kaynaor, snrrlan, dodrulugu, guvenidiridi ve geeerrilioini degerlendime bilgisine ship orur.
Bireysl ve grup galEmalannda $rumluluk alma ve altnan 96revi etkin bir gekilde yerine getirir,
Kendini bir birey olaEk tanryabilir; yaEbq ve goglii Xtnterini kullanabilir.
ogretmenlik uygulamahnnda karirlafllan ve ttng6riilemeyen kamasrk erunlan ed:mek igin bireysl ve ekip uy6i olack wmluluk alabilk. .' ,.a.':
ilkdgretjm ve orbdEretim OOrencilerinin kaanrmlannr eok yirnlu degerlsdirebilir. - --" . .! ii" i

ingilizce Oorefnef,lioi Arabilim dalnda,.qaoda9 eoitim ve dEretimde uyulmae gseken ilkelse ve €daG bag[, bilitrEd dtisiinme yeteneii f{p1p1qi1guyduran Ingilizce ti{retmenlerin yetigtirilmsi hedeflenmektedir.
Bilimsl fnbinin Oretimiyle ilgili yontemleri kawayabilir.
in9ilizceileil9ili6zgiinbilgikaynaklannlkUllanabilir'

Oqrenme gereksinimlerini belirleyebillr ve 6grenm6jni ydnlendirebilir.
ingilizceyle ilgili konularda ilgili kigi ve kurumlan bilgilendirebilir; dilsilncelerini ve $runhE iliskin giiziim 6nerilerini yazrtr ve sozlii otarak aktarabilir.
D0'Uncelsini ve sunlara iligkin gliziim drerilerini nicel re nitel verilerle d6tekieyerek uzmn olan ve olmayan kjgilerle paylasabilir.
Birey olarak gairev, hak ve sorumluluklan ile ilgili yas, ydnetmelik re reEuata uygun davGntr.
Milli Egitim Temel Kanunuhda ifade edilen ulusl ve ryren*l duyarltkiann bilincinde olur.

gelも確 lere ayak

6n Hazrlrk

.



Yanyrl eahtmalan

Ara Srnav

Krg 9nav

0dev

Devam

Uygulama

Proje

師
蜘
『
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Yanyilsmu smr 1 %60

Toplsn q61OO

Etkinlik Sayr$ Siiresi Toplam it Yiikii Saati

Ders Siiresi 14 3 42

Snrf Drgr q. SLiresr 0 0 0

Odevler 14 2 28

Sunum/Seminer Hazrdama 14 1 14

Arasrnavlar 1 2 2

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Prole 1. 2 2

Yanyrf Sonu Srnavr 1, 2 2

Toplam igYiikii 90

AKTS kedisi 3

Katkr Dijzeyi: 1: 9k diitiik 2: Diisiik 3: Orta 4: Yiiksek 5:

.
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Yanyrl T+U

GKN1007 Turk Dll II

ojrenim T0rii Dersill Dili Dettn D● 2ey: DeEin Sbi Durumu Derln TO前

619rin ogretim Turkce

tliil0mii/ProgEmr Oll K"u: Dersin K∞ rdinatoru DeEi Veren D€Ein Yerdtmolan

ddr.Gdr.Dr. zetiha KAPUKAvA

anlatmak.
Derin igerl!i :
Dilin tanrml, ortaya gkEt; Tiirkgenin tarihsel di,nemleri ve bugijnkii yayrlma alanlafl, dilbilgisi konulafl Uzerine odaklantr.

xaynaklan ∈RGIN′ PЮF D■ Muharにm;TURK DiL由 LGiSi′ 3ayrak Yayッ Ltanbut 1999′ GOLENSOY′ PЮ
「

DL Tyncel"RKcE EL組 摯 BI,AkcaoγaⅥ Ⅲan,Anka層

酬l糊糧 馳 %酬 1:出乱 鶴 m繰 編 酬 1′器 1騎 嶽蕊 i酔
磯LI VEお満 漏 出I乙酬 硝rび澪 知bら

yiiz yuze

YazI Srnav

Materllatik ve Teme:Bi:im:er
M●hendis:ik Bi:imlerl

M●hendis‖ k Tasarim:
Sosya:Bilim:er

Eo日 mB“ im:e"
Fen Bilimle“

“

|::kB‖ im:e"
Alan Biigisi

Hana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S:ra N。

P09

P14

P16

P08

P04

P05

POフ

P17

Konu 6n Haarlrk

Sekil bilqisi (isim k6kleri, fiil kOkleri, ikili kokler) Sunum, Siir, deneme, kompozisyon, hiGye, gazete,
dergi ealEmahn ve uygulamalan, kitap tanrtmalan. AyGg (paranta), kds€ti ayraq
Sekil bilgisi (Tork dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimds fiil yapan ekler). Sunum, 9iir,derere, komrczisyon, hiGye. gazete, dergi galEmalan ve uygulamian, kitap tandnalan. Saydann
yaalrfl.

Sekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekls, fiilden fiil yapan eher). Sunum, giir, deneme, kompozisyon,
hikeye, gBzete, dergi galSmalan ve uygulamalan, kitap tanrtmalan. Uizittme igareti.

Sekil bilgisi (eekim eklsi; isimter gelen eekim ekleri, fiillere gekn gekim ekleri). Sunum, Siir,
denme, kmpozisyon, hik6ye, gazete, dergi qah5malarr re uygulamlan, kib; tanfinalan. Kse
igareti.

Kelime gruplan. Sunum, Siir, deneme, kompozisyon, hik6ye, gazete, dergi gafi5mahn ve
uygulamalan, kitap tantmalafl. Sabr $nuna sEmafdn kelimelerin yazrlg, 

- -

Kelime gruplan. Sunum, 5iir, deneme, kompozisym, hik6ye, gazete, dergi galEmalan ve
uygulamalao, kitap tantmalan. Ttmak isaEti.
Ctimle (Ciimlenin^dgeleri; yiiklem, iizne, nsne, dolayfi himlee, zarf ti]mleci). Sunum, 9iir, deneme,
kompozisyon, hik6)re,gazete, dergi galEmalan ve uygulamalan, rctap tanrtiratan. U9 iofta, 4it '

Eiz9i.

Ciimle (ojmle Ee9jfleri; Basit cUmle, bidesik qimle, eE[ cijmle, baoft crimle). Sunum, Siir, deneme,
kompozisyon, hik6ye, gazete, dergi eilEmalafl ve uygulamalan, kitip Cnrumhn. fr* iizgi, uan '

eizgi.
CnmE (ojmle ge'ifleri, ciimle tahlilleri) Sunum,'iir, dseme, kmpozisyon, hik6ye,gaete, dergi
eaftsmalan re uygulamalan, kitap tanttmalan. yabano 6zel adlann'yaztl;gt. 

'

Anhbm bozukluklan. Sunum, Siir, deneme, kompozisyon, hik6ye, gaze@, dergi Eal6malan re
uygulamalan, kibp tan0nalan. Unlem igareti.

Diikii manla r

11 Devam / A6 stnav
L2 Anhbm bozukluklan. Sunum, tiir, denffie, kompozisym, hikEye, gazete, dergi galEmalan re

uygulamalan, kibp tanfinalan. Mastar euerin yaahSt
13 Anhbm bigimleri. Sunum, tiir, dseme, kompozisyon, hiGye, gaz€te, dergi EalEmlan ve

uygulamalan, kjtap bn|tsnalan. Noktalama igaredsinin uygulamas.
Inceleme yazlan, anlatlm bigimleri, Sunum, giir, dereme, kompozisyon, hikaye, gazete, dergi
galqmlan ve uygulamalan, kjtap tanrtmalan. Noktalama lpredrinin uygulamas.

1) Tudqmin Sekil yapEn bilir, imla-mkbhma isarederini yerinde kulhntr.
2) Kitap okuma alEkanldrnr kaanrr, qiinluk gazete ve diEer siireli yaymlar takip eder.
3) Tnrkeeyi doqru, grizd ve baSanl bir Ustupla konugur, k6dini ifade edebitme yetenedi ehip olur.
4) Topluluk iintjnde sunum rapabilme b<er6ine $hip olur, bilgi ve dusuncelerini baskalannrn anlayabihcedi duzeyde irade edebilir, etkili iletisimi kullanr.
5) S6zl0k ve yazm klawzu kullanma alEkanlEna ship olur.
6) intemet ve bilgisyar terimlerini bilir.
7) qwrsinde sk ola.ak kullantun yabano kdimelsin Tiirkge kaDilrkhnnr bilir.
8) Yde4 akademik tezlsde (lieE, yiikek lbans ve doktoE) Trirk dilini ts yaam kuEllan CereaEinde kulhnr.
9) Edebi ve bilimsel metinleri inceleyip not gkama becerisi kazanrr.

Agrklama

Ingilizceye yiinelik ve d{rsdnin gereksinimhrine uygun materyal gelirtirebilir.
Edindi6i bilgi ve bfterileri degirel bir yaklatmh degerlsdiretilir.
Yasam boyu dErsmeye ilitkin olumlu bir tutum geli+irir.

ingiliz Dili dEretim progEml, 6zel arqretim stratejileri, yontem ve teknikleri ile 6t9me ve dederlendime bitgisine Ehip dur.
ilkdiretim ikinci kadere iidrercilerinin qetisim, aErenme dzdlikltr ve giieliiklerinin bitgisine ship olur.

kandaE w aE bmalaE dayal giiziim dnerileri gelistirebiltr.

Bilgiye ulasma yollannt bilir ve ettjn bir S€kilde kullanrr.
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P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

P11

Pt2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

P22

P31

P30

P20

P23

P26

Kalite ydneumi ve s0reglerine uygun dav€nrr ve kathr.

Govenli okulortamrnrn olugurulma$ ve siirdtirrilebilmsi amacryla kigi*lve kurumsl etkjle$im kuEr.

@re koruma ve is grivtrliEi konulannda y€tedi biline ship olur.

Dr' gdrijnum, tutum, taur ve davEnrglan ile topluma 6rek olur.

SanaEal ve kiiltiirel etkinliklere etkin olarak kahhr.

Toplumun ve donyanm gundemindeki ve izler.

ingiliz dili egitiminin gerektirdioi diizeyde bilgieyar )@hmr ile birlikte biliSim re ikti$m teknolojilerini kullaEbilir.

Bilginin doda$ kaynaor, srnrrlan, dodrulu6u, govsidilidi ve gegerlilioini degedendime bilgisine sahip olur.

Bireysel ve grup galtsmalannda erumluluk alma ve alnan gttrryi etkin bir t€kilde ysine getirir.

Kendini bir birey olaGk tanryabilir; yaEtro ve goglii ytinlerini kullambilir.
oqretmenlik Uygulamalannda karsrh$lan ve dngiiriilemeyff kamag* $runlan Szmek iein birey*l ve ekip oysi ohEk mmluluk alabilir.

ilkdgretim ve ortaii{retim dqrscilerinin kaanrmlannr eok y6nl0 deoedendirebilir.

uyduran lngilizce dEretrnenlerin yeti'tirilmsi hedeflenmektedir.

Bilimsl bilginin oretimiyle ilgili ydntemhri kavrayabilir.

ingilizce ile ilgili dzgiin tilgi kaynaklannr kulhnabilir.

60Enme gerekinimlerini beiirleyebilir ve dErenmEini yainlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgili kisi ve kurumlan tilgilendirebilir; dUsUnelerini ve srunlaE iliskin giziim onerilerini yazh ve s{il0 olarak akErabilir.
Dti$ilnelenni ve mnlara iliskin E{izrim t nerilerini niel re nitd venErE dBtekleye€k uman olan ve olmayan kigilerle paylafabilir.
Blrey olaEk g6rev, hak ve srumluluklan ile ilgili yas, ydnetmelik w mewuab uygun dilrantr.
l"lilli Elitim Temel lGnunu'nda ifade edilen uluglve sren*l duyarltklann bilincinde olur.
Todurel erumluluk bilincire yasadEr esyal gflre ilin mEieki poje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.
ikinci yabancr dili kulhmrak alanrndaki bilgihri izleyebilk ve mglektaran ile iletiSim kucbilir.
Demokasi, insn haklan, toplumsal, bilim*l ve mesleki etik degerlere uygun davranrr.
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Yanyrl ealEmalan

Ara Snav

Ks gnav

Odev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyrl Sonu Srnavr

Toplam
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勁 Etkinllk

Ders Sil6i

$nf DE C. SUEi

6devler

Sunum/Semins Hazdam

Ara Srmvlar

Uyguhma

Laboratuvar

Proje

Yanyil Sonu Srnavr

Tophm 15 Y0k0

AKIS Krldlsl

Sayrsr Siiresi Toplam i9 Yiikii Saati

!42
00
00
00

00
00
00
t2

28

0

0

0

2

0

0

0

2

32

1

Dozeyi: 1: qokdiisrik 2i Dii9rik 3: Orta 4: Yilk*k 5:

.
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GKN1006 Yabano D‖ II

dgrcnim Tiirii Dersin Di:: Dersin D12evi De6in Stai Ourumu Dersin Ttr●

orgtin ogretim Turkce

lRililmii/Prcgramr On K● |● : Dersin Koordinatoru De6i Veren De6in Yardtmolan

ingilizce odretmenli0i Prof.Dr. l.tehmet BASrURK

DeEin Amacr :

GUnliik yatamda kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlamaya yiinelak temel bserileri kazanmak
DeEin lgerlil :

ilgili bilgi.

DeFin KaytEkl,ad

Kaynaklan 00reum uyesi Ders Nouan
Francopholle,1‐ 2,CIDED′ uvre de lで be et Chaier d′ αeroses

Nはsik a9k udu

offiYapH
Matematlk ve Teme:Bilimler
M●hendis:ik Bi:im:eH

M●hendis‖ k Tasariml
sOsyal Bilim:er

Ettitlm Bilim:erl

Fen Bilim:e‖

Sal:lk B‖ im:eH
Alan Bilg:si :   llXl

Konulan

Hafu Konu 6n Haarfik
1 Se presnter et parler de ri, pr€senter quelqu'un, Saluer, Demandtr qudqre dl@
2 Parler de si, Pader de I fdmille, Propw de faiE quehue dlG, Donner d6 ord6
3 Achets quelque cho*, Lmlis, Sbrienter
4 Faire d6 sppGitions, Ebblir d6 comparais, Ecrire un m€ge amicl
5 Raconts en situant chronologiquement dans le temps, Comprendre un r€cit situ6 dans le tEs#,
6 Aa srnav
7

Comprendre et r&iger une p€tite annonce de recherdE d?mpki, RdpoMre ir une offre d'emploi,

8 
Co.prendre et ddiger un CV, Inviter et pmper une activit€, Accepter et Etusr une prorosfion

9 Pr6*nter un pEjet, Fomuler ds hypothds pour l'arenir, Cmprsdre d6 drumsts
infomatift.

10 Exprimer / Comprendre un jugmnt posibf ou n6gatit Dsner ds @neils, Exprim un d6sir,
11 Fomuler ds hypothis sr le pr6snt et le pas.
f2 

Cmpcndre un dmmst d'actwlit6 sur un pmbLme counn! Racmts et Exp.ims ure odnion

13 Parler avec qqn au t6l6phone
14 Cmsid6Etion g6ndcle

Diikiimanlar

Dsin 6imme gfttlan

SIE t{o

0ol
602

o03

004
0os
606

Slra田 o

R19

P14

P16

P08

P04

P05

P07

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

P02

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

Agklama

FEnspG ksdini ve ailsini s@lu ola6k tanrtabiltreKir.
Giinliik yaganbsnr siirdiirebilecek btrerileri kazanabileektir.
Tarihsl eraya qiire olaylan anlatabiltrektir
VaEymlaE dayat olaEk kendini ifade edebiltrektir
Olumlu€lumsuz bir bigimde tiimcels kurabil(ektir
Tarbsma konulannr ele alabilrcktir

Agrklama

ingilizceye yitrelik ve d{rscinin gereksinimlsine uygun rutsyal qdig,rebilir.
Edindigi bilgi ve beerileri elestirel bir yakla$mla degerifldirebilir.
Yasam boyu ii{renm€ye ili$kin olumlu bir futum geligirir,

ve tekniklerini uygurayabirir. 
LTJI*IIE.R qJrsEEm Cs'ym @€lrruemr, otreysr E(ilx,nnu konu aEnmr 

,/_-::lF-!ilr{" 
diretim strateii, ydntem

ingiliz Dili tidretim progcmt, 6zd atqretim st-atejileri, yontem ve teknikhri ile 6lqme ve degerlendirrE bilgisine ehip olur. .../ t- 
- \.

ilk66retim ikinci kademe dorencilerinin gelisim,6!renme dzelliklsi ve goduklerinin bilgisine $hip olur. i .#. ' 
'.. \

ln」 ‖ZCeyに 19‖ day Ve dgdan kavram"|は

"rrla becer●

ne samp duり Ы‖msel yOntem ve tekniklede hceleyettL Vetten yorumbyab‖ 「′de9edPFebllr,
kandara ve aragtmalan dayafi giizum ainerileri gelistirebilir.
Bilgiye ulatma yollannt bilir ve etkin bir tekilde kullantr.
Kalite yttnetjmi ve st reglerine uygun davEntr ve kabltr.

Giivenli okulortamtntn dugurdmdt ve s0rdiiriilebilmgi amactyla kiti*lve kurumsletkile'im kurar.

Cwre korum w ig giivflliii konulannda yeterli tilince ehip olur.
DE 96rilnum, tutum, tavtr ve davcntSlan ile toptuma 6mek olur.
sananl ve kultuに l euK湘 iに ere eucin da● k kaЫ

『                             ヽ
TO口umun ve dunyapn gOndemndett daゾ ara/gdb‖ere duva‖ l dur veレ にr

ing‖レd‖ ∞mmmm gerektrd」 duzeyde ЫbiSayar yaammt‖ e brllkte blbim Ve‖ euJm tthO10Jiた ●nl kulb“Ы‖r
Bりinn d∞ asl kaynagら ,mHan,d¨

ruttё ur 90Vend‖噌iVe g∝ er"」 n de"Hendme b● Line Sanp dur.

Breysel ve grup cJsmabnnda sorumbbk Jma ve dnan gorevi ettn Ыr seЮ Ue yerine getin「

Kendn Ыr brey olarak tanttЫ

“

●yarabci ve godu yonに Hn ku‖ anabl‖ r

招郡:蘊諄熙鷲践鴛甜l器潟電辮臨r加
よりn師甲

"e ttp l四
ぬnk"mm ulun品臨

uyduran Ingilizce aigretrnslerin yetistirilmsi hedeflenmKedir.
Bilimel bilginin iiretimiyle ilgili ydntemleri lcvrayabilir.
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.



P06

P15

P21

P22

P31

P30

P20

P23

P26

ingm2Ce me iり ‖o291n Ы●l kayna‖ anm ku‖anab‖ r

∞renme gereksinmに
"“

be‖ rleyeЫ

“

rve¨renm国市yonにndreb‖「
ing‖izcey e i崎‖konubrda 191‖ k,ve kurumbn Ы句‖endreb‖ 弓d出,unceL"n ve sOnlnttra 1 5kln 92um Onenに

"n yaa‖
ve so21u Oし rak abrab‖ r

D150ncdenm ve sorunara‖ 5mn φzum onenlerhi ncd ve nitd ve■ にHe dettetteyerek u2man dan ve olmayanに ,日e payほ

"b‖

r

Brey darak gOrev′ hak ve sorum鮨

“

‖a口 ‖e‖」‖yasa,yonetmelk ve mev2uata uygun davran「

M‖ iEうにm Temel Kanunu′ nda iFade ed‖ en u“ sal ve evrensel duvarllkann Ы‖ndnde olur

TO口umSal sorum他 鮨kb“ ndゾe ya"d嗜 l SOSya cevre tin meslek prole ve etkimttler pbnbyab‖ r ve uygubyaЫ

“

r

lk nd yabano d‖ ku‖ anarak abmndatt Ыり‖en tteyeЫ

“

r ve meslektaJan le lm,m kuraЫ

“

r

DemokraJ′ hsan haに an,to口 umsaし Ы‖msei Ve mesに k etlk deoe‖ ere uygun davramr

毎逸蛇変

.



Yannl ealsmalan

Ara 9nav

Krs Snav

odry

Devam

Uygulama

Proje

Yanyrl Sonu srnavr

Toplam
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Etkinlik SeyH SiiEi Toplam i5 Yiikii Saad

Ders Suresi L4 2 28

Snf Dlsl q. s0rsi 14 2 28

Odevler 14 2 28

Sunum/SeminsHazrlama 0 0 0

Arasrnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyrl Sonu gnavr 1 1 1

Toplam itYiikai 80

AKTS Krcdisi 3

De6in Katkrlan

2: Dii50k l; Orta 4: Yiikftk 5: qokyiikek
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Necaubey嗜 面m FakllteJ

ingilizce Oё retmenlioi

Yama Eerileri 2

Yanyrl T+U

IDN1202 Yazma Btrerileri 2

“

renim T● 籠 Dersin Di:i Dersin D● 2evi DeEin Staj Durumu Dersin Tur●

619iin olretim ingilizce

BOllm● ノProgram: 6n Kogul DeEin K@rdinatiiro DeEi VeEn DcEin Yardrmqlan

ingilizce oqctrnenliqi Prof Dr D‖ ek inan

De6in Amad :

geeirme.becerisi; yazdtklaflnr kendi kendine degerlendirme; akran degerlendirmesi; kompozisyon ve ddev raporu yazmr.
DeEln lgerlil :

metinler yorumlayabiltrek; 4. Kr$ hikaye, inceleme yaz6r ve rsmi/gayn resmi mektup yazabilecektir

DeFin Kaymklan

Kaynaklan Yama Bmrileri DeE Nothn. Ee'idi kaynaklardan 6z9iin metinler, Tiiri<ge re ingilize Diinya Klasikleri, Akademik Metinhr
Yazma Becerileri DeE Notlan.

Eesidi kaymklardan itgiin metinler, Tii*g€ ve ingilizce Diinya lcasikleri,
Akademik Metinls

Odev teJimt yaz山

IDershp:J    ~~~~                ・ ・ ・  ‐
 |

EI爾 m Bi:im:e‖            :
Fen Bilim:eH                    :
Sa薔 1lk B‖ im:e"             :
Alan Bilgisi                     :  100

Matemat:k ve Ttte:Bi::mler       :
M●hendis:ik Bi:imleri             :

IDe"Konuhm |

Mthendislik Ta$nmr
Sosyal Bilimler

Hafta fonu
1 Girig

2 writing activfiB on *ntffi6
3 Punctuation activitig
4 Conjunctiffi
5 Finding oudiE of Eding texts
6 Arasnav
7 Dlffecnt typ6 of paEgrapls
8 Writing an oudine

9 writing an odire by cing sp€ific information
10 wlring a paragraph by chssifying
11 Short story and creauve writng activibE
L2 opinion paragEph activitig
13 Writing a letser activitiG
14 Rsisyon

6n Hazrrlrk Ditkiimanlar

DeEin 65rcnme etktlan

$n flo Agrklam

O01 Pd.agraf bigimhri, yaBe w bu yapilann teknik 6zellilden 0zsine farkrndatk kaalwk;
602 Paragraf plan gkaEbiltrek, farkl planlan karfllaStnp tarbsabileek;
OO: ozet yazp farkft metinl€r lrcrumhyabil6ek;

604 KB hikaye, inceleme yet$ ve rgmi/gayn r6mi mektup yaabileektir

kogamn6Eumerhhn
S.n llo Aglllam
P09 ingilirceye yiinelik ve atrencinin gerekinimlsine uygun mat*yal gdistiEbilir.
P14 Edindigi brlgr ve becenki eleStirel bir yaklaflmh dderlendirebilir.
P16 Yasam boyu ddrsmelc ilijkin olumlu bir tutum gdigirir.

ve tekntte■ ni uygubyaЫ ‖r

P04    inu‖ ZD“ ¨reum prOgmm:,o2d∞ retlm ttate」 i峰

",yontem veセ
kn組e"‖e dcme ve deoedendrrle bbls ne samp dur

Ю5    1k∞ reum iknci●derle¨ rencilerlttn gelbim′ r̈enme 02d“ 田en ve g岬 lkleri面 nЫり菌ne sanp dur

P07     1ng‖ zceyle 19‖ olaV Ve olguan kavramsalb"rrna beceH● ne sanp●lutt bl‖ mSel yontem ve teknkに ‖e hceleyeЫ

“

りve":eH yorumbyabl“ L deierlendirebilir^,' tahrmlayabiftr, analiz edebilir,
kandara ve arasEmalaE dayal giizrim drerileri gelistirebilir.

Bilgiye ulasma yollannr bilir ve etkin bir Sekilde kullanrr.

Kalite y6netimi w siireglerine uygun davEnlr ve kabltr.

Giivenliokulortamlnln olugurulms ve siirdiiriilebilmsi amacryh ki'islve kurumsl etkileSim kurar.

kvre koruma w iS guvtrlioi konulannda yetedi bilince ehip olur.

Dr5 goriintim, tutum, tavrr ve davEntslan ile topluma omek olur.
Samtsal ve kiiltiirel ettinliuere etkin olaEk katlr.
Toplumun ve dijnyanrn giindemindeki olaylara/gelisirlm duyarlt olur ve izler.

P17

P27

P28

P29

P25

P18

P19

P24

Pll

P12

P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

P22

P31

ingiliz dili egitiminin gsektirdidi diizeyde bilgisyar yazlmr ile bidikte bilisim ve iletisim teknolojilerini kullambilir. t
Bllginin dogar kaynaEr, srnrrlan, doEruluEu, giivsirlilidi ve gegerliligini deEerlendime bilgisine ship olur. A
Birey*l ve grup gahgmlannda grumluluk alma ve ahnan g6revi etkin bir Sekilde yerine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yacio ve 909lii ydnlerini kullanabilir.

odEtrnenlik Uygulamalannda karSrla$lan w ongdriilemeys kamatrk srunlan Edzrek igin tirey*l ve ekip U,y6i olaEk mmluluk alabilir.

ilkdgretim ve ortaddretim it{rencilerinin kaanrmlannr gok yiinlu degerlendirebilir.

uyduran ingilizce 6dreunenlerin yetiStirilmsi hedeflenmektedir.

Eilim-l bilginin Uretimire ilgili ydntemleri kavrayabilir.

ingilizce ile ilgili 6zgun Ulgi kaynaklannr kullanabilir.

Ogenme gereksinimlsini b€lirleyebilir ve ddrenrcini yOnlendirebilir.

inqilizceyle ilqili konularda ilgili kiti ve kurumlan bilgilendirebilir; diigrlncehrini ve $runlaE iliskin giiziim 6nerilerini yazrl ve ezlii olarak aktarabilir.

Dug0ncelerini ve mnlara iliskin iziim onerilerininicel ve nitelverilerle dEtekleyerek uzman olan ve olmayan kisilerle paylaSabilir.

Birey olarak gdrev, hak ve sorumluluklan ile ilgili yas, yainetmelik re mewuata uygun davmnrr.

Stil

Kodu Kredi

.



BALIKESİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Açlk ve Uaktan Öğrcnre
Yarıyll Kodu T+U

MBNlOı.5 Aqk Ye uaktan oğrenme

Öğrcnim Türü Desin Dili Deİsin DüEyi D€6in staj Duİumu DeEin Türü

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul De6in K@.dinattirü DeEl veĞn Dsin yaıdlmolarl

İngilizce Öğretmenliği

hazmetleri; farkh dğrenme durumlan için dğretim sğatejilerinin belidenmsj; uzaktan eğitimde iraştrma ve değ-eriendime.

DeEin İçeriği :

KaYnaklarl

ve Temel 8ilim|er
Mühendislık Bilimleri
Mühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimle.i
sağllk Bilimleri
Alan Bi19isi

İngi|izcye yönelik ve (ürencjnin gffiksinamltrine uygun mteryd gelırlirebi|i..
Edindiği bilgi re btrerileri eleştirel bir yaklaşmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu iiğrsreye iliskin olumlu bir futjm geliştirir.

y(ntem ve teknikhrini uygulayabilir.
ingiliz Dili öğretim prcgraml, dzel öğretjm stratejileri, yöntem Ve teknikleri ile ölçre Ve değğlendim bilgisine İhip olur.
ılktgretim lkirci kadem dğmcilerinin g€|işim, iığEnre ozellikteri ve güdüklerinin bilgisine $hip olur.

kanıdara ve anştlmalara dayaİ çözüm önerileri geliştirebilir.
Bilgiye Uhyna yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yönetimi Ve süEçlerire uygun davranlr Ye kahhr.
Güvenli okul ortamhın olu$uru|mag ve sürdünjlebilm6i amacryla kişisl ve kurumgl etkileşim kurar.
Çsre koruma ve iş gilvffil(li konu|annda yeter|i biline ghip olur.
D§ görünüm, h]fum, tavır ve davranışhn i|e topluma ömek olur.
sanatsal ve küıtijrel etıin|iklere etkin olarak katllr.
Toplumun ve dünyanln gündemirıdeki olaylara/geiişirleE duyarll olur re izler.
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği diieyde ulgi$yar yaztml ile birlikte bili§im re iletişim Eknolojaıerini ku|lanabilir.
8ilginin doğas kaynağl, s|nlrlan, doğruluğu, güvenidiliği ye geçerliliğini değer|endime bilgısine *hip olur.
Birey*l ve grup çhşmlannda mmluluk alma ve ahEn görevi etrin bir şekilde ygine getjrir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; rdraEo ve 9üdü yönl€rini kullanatilir.
oğretmenlik uygulamalanİıda ka§llaşllan ve öngörülemeyen ka.maşk $runlafl çözmek için bireysl Ve ekip üysi olarak mm|u|uk alabilir.
ilkdğretim Ve ortaöğretim ölrsciltrinin kazanım|annı çok yönlü değirlendirebilİr.

uyduran Ingilizce öğEğrenbnn yetiştirilmei hedenenmekHir.
Bilimgl bilginin üıetimiyle ilgili yontemleri kavrayabilil
İngilize ile ilgili özgün bilgi kaymkhnnl kulıaBbilir.
Öğrenme gereksinimhrini bdirleyebilir ve dğrenmğini yönlmdİrebilir.
ingilizceyle ilgili konularda ilgili kiŞi Ve kurumlan bilgilendkebilh; dü$incderini Ve $runlara ilişkin çözüm öngilerini yazllı Ve sö2ü olarak aktarabilir.
DüŞüncelerini Ve $runhra iliŞkin Çözüm önerilerini nicd ve nıtel verilerle destekleyğek uzrun o|an ve o|mayan kişi;de payla9biİr,
8irey olaEk 9öB, hak re $rumlulukhn ile ilgila ya$, yönetme|ik ve menata uygun dawanlr.
tlilli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulug|Ve srff*l duyarllklann tilindnde olur.

P09

P14
P16

P08

Po4

P05

n7

P17
P27

P28
P29

P25
P18
P19

P24
P02

Pl1
P12
P13

P10

P01

P03

P06

P15
P2I
P22
P31
P30

P20

P23
P26

T.op|urcl grumluluk bilirciyle yaşadlğl sosyal çryre için mğleki prcje ve etkin|auer planlayabilir Ve uygulayabi|ir.
ıkinci rabano dilı kullanaEk ahnlndaki tılgileri ideyebilir ve mğlekbşlan ile iletişim ku6bilir.
Derckasi, insn hakhn, toplumgl, bilimflve mshki etik değerlere uygun davranlr.



YarıYl| Çahşma|an

Ara slEv

Ke slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyl| sonu slnavl

Toplam

sayıg Kad(

0 %4o

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

ıo0

Ettinlik

DeE 5ür6i

snf Dş Ç. süEi
Ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara 9nav|ar

Uygulama

Labonfuvar

Proje

Yanyll sonu gnav|

Toplam İş Yükü

AKTS ıtedisi

sayH sürği Tophm İş Yükü saati

Ir€ğerlendire AKTS tl€dama

Çıkülannn Pİog6mın

Katk Düzeyii 1: Çok düşük 2: 3: orta 4: YükEk 5; Çok yüksek



BALIKEsİR ü ıııivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

GKN1037 Akll ve zeka oyunIarl

Öğrcnim Türü De6in Dili De6in DüaYi De6in staj Durumu De6in Tü.ü

Ör9ün Öğretim Türkçe Fakülte seçmli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul D€6in xmrdİnatİirü D€6ı vercn DeEin Yardlmolan
Dr. oğr. wğ iüMET MEuH

ve nasll dğretiltreğini öğrenmeleri, çocuğun yaflna uygun etkinlik Ve oyunlafl amaclna ydnelik olarak uygulamasıdlr.
De6in İçeriği :

dğrenci seviyesine uygun olarak etkinlik ha4rIar.

l De6in xavnaılan l

Mum Yaylnlan, Izmir,
MEB Komisyon (2016). 5.,6.,7., Ve 8. slndar zeka oyunlarl öğretmen kitabı. lv'illi Eğltim Bakanl|ğt Yayınlan, Ankara.
Meın, o. (2015). :diti-oe a(ll oydnlail 5|steml. Mum Vaylnları, lzmtr.

Mühendislik Bilimleİi
Mühendislik Tasrlml
sosyal Billmler

Fen Bilimıeİi
sağhk Bilimleİi
Alan Bilgisi:30 20

Hafta xonu ön xuıııı
l zeke oyunlannm tanml ve tarihçsi
2 zek6 oyun|an eğitiminin gene| amao
3 zeka oyunlan ditiminde terıd kawamlar
4 zeka ownlanrıda teme| bffiil€r
5 zeka oyunlan çeşidği
6 Zek6 oyunlannn tiirlgi (zeka 9rubn)
7 zek6 oyunlannln tiirld (Akül yürtitne w i§em oyw|arı)
8 Aaa gnav

9 zek6 oyunlannln tiirleri (gizel oyunlar)
10 Zek6 oyunlannın tiideri (Gmretrik-Mekanik oyunlar)
11 zekaoyun|annlntürleri (HafiDoyunlarD(Gmmeüik-Mekanikoyunlar)
12 zeka oyunlannln tiirld (st€teji oyunlan)
13 zek6 oyun|an etkinlik planl hazlrlama

L4 Enal

DökümanIar

slra ilo Açk|ama

9nrf ve öğren(j wiysire uygun olarak etkin|ik hazrhr.

sln ilo Açıklama

Pog ingilizceye yönelik ve a'ğrencinin gereKinimlerine uygun materyal gelİştirebillr.

P|4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel biryaklaşmla değedendirebilir.
P16 Yaşam boyu iiğrğmeye ilişkin olumlu bir tufum geliştirir.

yöntem ve teknıklerini uygulayabilir.

İngiliz Dili ijğretim prcgraml, özel ö'ğretim sğatejileri, yöntem Ve teknilderi ile ölçme ve deger|endim bilgisine nhip olur.

İkdğr€tjm ikirci kadere ö'ğrencilerinin gelişim, iiğEnre özellikleri ve güdüklerinin bilgisire 9hip olur.

ingilizeyle ilgi|i ohy re olgulan kavEmgllaştma berisire $hip olur; ulimsel yöntem ve tekniklede inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, mnlan tanmlayabalir, analiz edeiİlır,

kandaE re aEştmalaE dayall çözüm önenbri gdi*irebilır.

Bilqiye uhş.na yollann| balir Ve etkin bir şekjlde kullan|r.

Kalite y(hetimi Ve süreçhrire uygun dawanır ve kağİr.

GüVenli okul ortamlnln oluşturulmag ve sürdürülebilm6i amrcyla kişi*l ve kuruNl etkileşim ku6r.

Çğre koruma Ve iş güva|iği konulannda yet€rli baline $hip olur.

P04
Po5

m7

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02
Pı1
Plz
P13

P10
P01

P03
P06

P15

P2|
P22
P31

P30

P20
P23
P26

i ayşthıru'
EgEF, Lr.'l, \

r., .-';.İ
sanatsalw kiltiirel etkinlikler€ etkin olaİak kathr. l \rlı(İi tr.ı,Eİ{, I J,
Topıumun ve dünyanın gürıdemindeki oıay|aralgdişirle€ duyarlı olur ve ider. ll\""t[ar-İaı'İşTe1.ı.r,{rŞ", " 

ğ
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde brr]r.:::Jilaj',:5:,j,,f:ij:g:J":]]:*1tekndojilerini]0llanabi|ir. r4tuıĞ3.ıtr*"rTi"*.*,l; ,ı
Bilginindoğaskaynağı,§nıdan,doğruluğu,güvenidiliğivegeçerli|iğinideğerlendlmebiloisineshipolur. Yğ^ul(ğPQ}Iq}e{|t..1 1Şİ H ı.-.'..-_-"_--.--.l:...-.r\'\,-ıı,,
Bireysl ve grup çal§mahnnda smm|duk alma ve ahmn giiei eü{n bir ş€kilde ygine getirir. tİ ,l l. \. )İ,-_. _/ _* İ. ;
Kendina birbireyolarakbnıydbilir;yaratovegüdüyiinlefini kullanatİlir. 'i o 

'''r'ı'j,.,1r,l ,3 İ
Öğreğnen|ik Uyguhmalanrıda karşlaş{an ve lngdrülemeyen karmaş* $runlan çömek iin bireY=l Ve ekip üy6i olaEk mmluluk a|abilir. 'i_ *. ". s 

-I 
.l , q İ,' şff;;;;"#;.*."ğ;f;;;;9ü;t"|,'*i;;"'l,-*1...."---.---::.

Eİlim*l bilginin üı€timiyle ilgili yöntemleri kamyabilir- 
"ilĞ;ı: -i-j') '

İngilire ile ilgili iizgün bilgi kaymklannl kullanabilir.

Öğrenme gerekçinim|enni belidğyebilir re tiğrenm6ini yönlendir€bilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgi|i kjşi ve kurumlan bilgilendiretilir; düşüncelerini ve srunhra ilişkin çiizüm imğalefina yazllı ve söru olaEk aktaEbilir.

Düşüncelerini ye sorun|ara ilişkin çözüm önerilerini n|cd Ve nitel verilerle dğtekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

Birey olaEk görev, hak Ve $rumlulukhn ile ilgili yas, yönetmelik Ve meEuata uygun davranlr.

Milli Eğit m Teme| Kanunu'nda ifade edilen Ulugl Ve wren*l duyarllklann bilindnde olur.

Toplumsl $rumluluk bilirciyle yaşadlğl $sya| çryre için mesleki prcje ve etkinllkler phnlayabl|ir ve uygu|ayabalir.

İkinci yabano dili kulhnarak alanlrıdak ti|gileri izleyebilir ve rı6lektaş|an ile iletişim kurabilir.

Demkasi, iEn haklan, topluffil, ti|im*l ve mgleki etik değerlere uygun davranlr.

Akıl ve zeta oyunlan

YanYll



YarıYll Çallşmalarl

Ara slnav

K§ slEv

ödry

Dryam

Uyguhma

Proie

sayg Katkl

1 %40

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

9/otOO

Eüinlik

DeE sür6i

smf Dl9 Ç. süEi
ödeüer

sunum/seminer Haadam

Ara slnav|ar

uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyl sonu sıEvl
Topıam İş Yükü

A(Ts Kİedıc

Yarryd sonu gnavı

Toplam

sayısı süİ!!İ

142
142
00
|42
|2
r2
00
00
t2

Topaam iş Yükü sıati
2a

28

0

28

2

2

0

0

2

90

3

2: Düşük 3: orta 4: Yükgk 5: Çok yükEk



P17

P27

P28

P29
P25
P18
P19

P24
P02

P11

P72
P13

P10
P01

Po3

P06

P15

P21

P31

P30

P20
P23
P26

sln ıao Agklama
P09 irEilizceye yöndik ve aürencinin g@ksinimlğine uygun reteryal geltştiretilir.
P14 Edindiği bilgi ve btrerileri elğtire| bir yaklaslmla değeflendİrebilir.
P16 Yaşam boyu iiğrümeye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yantem re tekniklerini uyguıayabilir.
P04 İngiliz Di|i aüretim pmgraml, özel dğretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri il€ ölçme ve değeflendire bilgisire ghıp olur,
P05 ilktiğretim ikinci kademe dğrencilerinin gelişim, türenme öz€llikbn ve güçlüklerinin bilgisine $hip olur.

kanıöaE w acştımalara dayall çiizüm öneri|eri gdi*iretİlir.
Balgiye uhşma yo|lannı bilir Ve etkin bir şekild€ kullanlr.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranlr Ve kahhr.
GüVenli okul ortamlnln oluşfurulmaslve sürdürülebilm$i amilyla kişi*l Ve kurumsl etkileşim kurar.

Çğtre koruma Ve iş gtlHliği konulannda yeterli biline ship olur.
D§ görünüm, fufum, tavır re dawan§lan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kiilttirel etıin|iklere etkin olarak katlllr.
Toplumun ve dünyanm gündemindeki olaylaIa/gelişirlere duyarll olur ve izler.
İngiliz dili eğİtiminin gerektirdiği düzeyde tİlgıgyar yazİm ile birliKe bilişim ve iletişim Eknolojilerini kullanabilh.
Bilginin doğ§ kaymğ|, snırlan, doğruluğu, gğvenirliliği ve geçerliliğini değerlendime bilgisine ghip dur.
Barey*l ve grup 9hşmalannda $rumluluk alma ve allnan görryi etkin bir ş€kilde yerine getirir.

Kendini bir birey ohrak tanlyabilir; yaraüq ve 9üçlü yönlerini kullanabilir.
o3reİnenllk Uygulamalannda karşlaşllan Ve iingörülemğyen karmaşk $runlao gizmek idn bireyel ve ekip üy6i o|arak $rumlufuk alatilir.
İlkoğretjm Ve ortaajğretim iiğfffiilefinin kaanm|annl çok yönlü değeflsdiEİİlir.

uyduran İngilizce öğreğnenlerin yeti$irilm6i hedeflenmektedir.
Bilimsl tilginin üretimiyh ilgili ydntemleri kavrayabilir.
İngilize ile ilgi|i özgün bilgi kaynaklanil kullilabilir.
Öğrenme gereksinimhrini belirleyebilir ve iErenmsini yönhfidirebilar.
İngilizceyle ilgili konularda ilgili kjşi Ve kurumlan bilgilendirebi|lr; düşünce|erini Ve $runlara ilişkin çözüm irnerilgini yazlll Ye sözlğ olarak aktarabılir.
Düşünc€lerini Ve $runlara ili5kin çözüm önerilerinı nicel Ve nitel Veriler|e destekleyerek uzman ohn ve olmayan kişilede paylaşabilir.
8hey olarak 9öğ, hak re $rum|u|ukhn ile ilgi|i yasa, ydneğndik Ve memab uygun dawanlr.
Mil|i Eğitim Temd Kanunu'rda ihde edilen ulu$l ve ryHsd duyadlklann bilircinde olur.
Toplurcl $rumluluk bilİnciy|e yaşadül scyal çtvre için mesleki prcje ve etkinlikler plan|ayabi|ir ve uygulayabilir.
İkinci yabano dili kullanaEk ahnlndaki tİlgil€ri izleYebilir Ve meslelda9an ile iletişim kurabilir.
Derckasi, iEn haklan, toplurcl, tİlim*l ve mEleki etik d€ğerlere uygun dawanlr,
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BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu Adt

GKN1027 Astronominin Temel kavramlan

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€İsin Dİizeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgın Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul Dersin N@.dinatiirü De6i vercn De6ın Yaİdlmolan

ingiıize oğretmenliği Anabilım Dall BaşkanI Hügyin KÜÇÜKÖZER

Astronominin temel kavramlannl anlama
Desin İçe.iği :

sorulara cevap vermeleri sğlanaakbr.

Mühendi5lik BilimIeİi
Mühendislik TaEnml
sosyal Bilimle.

Fen Bilimleri
sağllk Bılimleİa
Alan Bilgisi

Hafta

1

2

3
4
5

6
7

Konu ön Hazırlık
Asğonominin $hibi temel kavram, olgu Ve ilkeleri hakkında bilgi olur.
B'l9 bang ile ilgili bdgel EvEnde neler Var, nas|l oluşmuş o|abilirler. Ga|aksihre glriş
Evrende ne kadar galaki var, galaksilerde re kadar yldE Var. Ylldu tiiİleri
YlldE ttirleri, yldlzlann wrimi, ylldlzlann renkleri ve parlakllklan
Teleskop ile yldElan gözlere, Gikyüzünde hğhangi bir yldEn @kldl n6ll h§planlr?
Güneş sistemine gir§, Güneş sisEmi nagl oluşmuş olabi|ır

Gezegenlerin Ekllkhn ve İüiiyüklüklerini ölçmek iÇn bir gsmet-ik yöntem öneriniz, Kepler Ya$lan

Gezegenleri Ve Ay'l telğkop ile gözlemlemek
Msim|er, Tufulmalar, Ayın bzlan vb. temd kavramlar ile ilgili tartşmalar...
Teknolojak ge|işmeler, uay aradan ile ilgili son ge|işmeler, uydular ve çaİşma prensipleri
Evrende bizden başka zeka Yarl*lar Var mldlr?, Vaffi nasd haberleşebiliriz? Münazara...
MünazaEya dMm...
Astronomi tarihi
Bilimi svdimek için A§rcnomiyi nasl kulhnabiliriz?

Dökümanlar

8

9
10

11

12

|4

s|n İİo

öOr

Açklama
Astronominin *hibi teme| kavram, o|gu ve ilkeleri hakknda bilgi olur.

s|n l|o

P09
P14

P16
P08

P04
P05
P07

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
Po2

Pl].
P|2
P13

P10

P01

Po3

P06

P15
P2l
P22
P31

P30

P20

P23
P26

Açlklama

İngilizceye yöndik ve arğrencjnin gereksinimlerine uygun mteryal gelırtirebilir.
Edindiği bilgi Ve btrerileri eleşthel bir yaklaşmla değ€rlendirebilir.
Yaşam boyu dğrğrrEye ilişkin olumlu bir fufum gelaştirir.

yöntem ve tekniklerini uyguhyabilir.
ingiliz Dili d5retim prcg.amt, özel öğretim sts-dt4ileri, yöntem ve teknalderi ile ölçme re değglendime bi|gisine ghip olu..
İlkdğretim ikincj kademe iiğrencilerinin gelişim, (ürenme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine $hip olur. l

srunlan ranlmlayabiIir, analiz edebilir,

Bilgiye ulaşma yollarlnl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yinetimi Ve süreçlerine uygun dawanır Ve kaüllr.
Güvenliokul ortamnln oluşturulmaslve sürdürülebllmsi amaoy|a kişis| ve kurumsa| etkileşim kurar.
Qvre koruma Ve iş güvs|iği konulannda yetedi biline shap olur.
D§ görünüm, bİum, tavlr ve dawan§laf, ile topluma ömek olur.

ingilizceyie ilgili olay ve olgulan kavnm*|laştma bcerisine 9hip olur; tilimse|yöntm ve tekniklerle inceleyebilir; Verileri ytrumlayabiıir,
kandara ve aE$lma|aE dayall çözüm önerileri ge|iştirebilir.

Sanatsal ve kütti]rel etkinliklere etkin o|arak kabir. --T-Jlİ/ (sll ıı
Toplumun ve dünyanın gündemindeki o|ayla.a/9dişdere duyarlı o|ur ve i/er. l U /r'
iniııraıi 4ıumlnin g".ı,traıgi iı:."va" ulgi$yaryazllml ile biİlike bilişim Ve iletişim teknolojilerini kullanabalir. l y l\j|Llp
Bi|ginin doğas kaynağ|,gnldan, doğruluğu,güvenirliliğive geçer|ilığinideğerlendim bilgisine ghip olur. \ f ı, e ;ııl' ,,;y -[ı
Birey=l ve grup çnişmhnnda nmluluk alma ve aimn göEi etkin bir şekilde yerine getirir. \./ . -. ,,İLğlreysl ve grup çn§mBnnG nmluluk alma Ve aİmn goEi etkln b,r şekilde yerine getirir. V ,", ,ıii. §eFı
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarabo Ve güçlü yönlgini kullanabilir. '*'İİ --'.l
Öğretmenlik Uyguhmalannda karşlaş|an ve ahgörülemeyen karmaşk grunlan çdzmek İin bir€ryg| ve ekip iiy§i olarak ffimlu|uk alabilir. 'tL. 

.,*,., "ilkdğretjmveortaöğretimdğrencilerininkaunmlannlçokyönlüdeğerlendirebilir. '[ı, İ.i
uyduran Ingilizce dğretsrenlefin yeüştinlrci hedeflenmektedir. -.ğ
Bilimel t 19inin üEtjmiyle ılgili yirntemleri kawayabilir.
İngilizce ile algi|i özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.
Öğrenme gereksinimlerini bdirleyebilir re iürenmEini yönhİüirebilir.
ingilizceyle ilgili konularda ilgili kişi Ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $runlara alişkin çözüm önğiletrini yaall Ve sdzlü ohrak aktarabilir.
DüŞİncelerini Ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicd Ve nitel Yerilerle d6tekleygek umn olan Ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
Birey ola6k görry, hak ye srumluluklan ile ilgili yag, yönetmelik ve mMata uygun davranır.
!'lilli Eğiüm Temel Kanunuhda ifade edilen ulug|Ve ryren*l duyarllklann bilincinde olur.
Toplurcl srumluluk bilirciyle yaşadlğl sosyal çwre idn mğleki proj€ re etkjnlikler phnhyabilir Ve uygulayabilir.
ikinci yabano di|i kulhnank ahnındaki bilgileri izleyebilir Ve rclekta$an ile iletişim kunbilir.
D€mokasi, iffin haklan, toplurcl, bilim*l ve msleki etik değerlere uygun davranlr.
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BALIKESİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

GKN1010 Beslenme ve sağİk

öğHim Tü.ü DeEin Dili De6in Düzeyi De6in staj Du.umu DeEin Tüİü

Örgıin Öğretlm Türkçe seçmeli

8ölümü/Prcg.aml Ön Koşul De§in xm.dinatiirü DeEi Veren DeEin Yaİdımolan

İngiIizce Öğreğnenliği

DeEin Amao :

Bslenre ve sğhk ara§ndaki ilişkiyianlama( bslenme ve sğlık eğitiminin önemini anlamak
Desin İçriği :

mıGdde etmenin önemini anlal

. Dr. sevinç YücEn Ve
Mustafa Tayar, Yrd. Doç. Dr. Niret Haşll Korkmaz
Doç. Dr. Nimet Haşll Korkmaz Nobel Yayln Dağlİm

Yay|n Dağltım<BR>sağl|k Bilglsi Naciye Akylldlz<8R>8eslenme sağllkİ Yaşam, Prof. or. Tayar, Yrd,

ve Temel
ıiliihendls|lk Billmleri
ğüh€ndısllk Tagnml
sosyal BIllm|eİ

Fen Bilimlefi
sağllk Bi|imleri
Alan Bilgisi

Konu

Bslenmenin İdnlml ve önemi
Doğa| ve gğhkll bğ|enme
Besin dğelen, enerji değerlgi Ve gda katk maddeleri
B6an piramiüji ve günlük b6in ihtiyao
B6in grupıan ve b6lenme eğitimi

6 B6inlerin sağhkla ilişkjsi
7 Bğlenme w $ğllk smnlan, obezite i|e mü@deh
8 Ara slnav
9 Büyüre ve Gdişrne
10 Büyüme Ve Gelişme
11 sağlıkİ cjr§d yaşam

L2 sağllkl cin*l ya§am

13 Bağlm|lhkla müğdde (tiittln, alkol, madde bağlmİlül vb.)
14 Afet Ve ilkyarüm

Beslenme Ve sğlıkla ilgilı temel kavramlan anlar
Beslenme ve $ğllk $runlarlnl fark eder
B6ın gruplannl ve glda katk maddelerini bilir
sağllkll yaşam ve egze§izin önemini anlar
Bağlmllllklaria mü@dele etmenan önemini anlar

Dökümanlar

slra ilo
P09
P14
P16

P08

Açtklama

ingilizceye yonelik v'e dğrencjnin gffiksinamlerine uygun mteryd geliştiretİlir.
Edindiği bilgi Ve bEerileri eleştirel bir yaklaşmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu dğrennEye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yiintem ve tekniklerini uyguhyabilir.
P04

P05

m7

P17
P27

P28

P29
P25
P18

P19
P24
Po2

P11
?|2
P13

P10
P01

P03

P06

P15

P2l
P22
P31
P30

P20
P23

ingiliz Dili (Eretim prcgramı, özel dğretim stratEileri, yöntem ve teknikleri ile ökme re değerlendime bilgisine 9hip olur.
ilköğretim ikjnci kadere iiğEncilerinin gelişim, dğEnme özellikleri Ve güdüklerinin bi|gisine 9hip olur.
İngilazeyle ilqiıi olay ve olgu|an karem9llaşhma becerisine İhip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; venleri yorum|ayabilir,
kanıdara ve ara$rmalara dayall çözüm önerileri geliştirebilir.

, $runlan tanlmlayabalir, analiz edebilir,

Bi|giye uh$na yollannl bilir ve etkin bir sekilde ku|lanlr.
Kalite yönetimi Ve süreçlerine uygun davranlr ve katllr.
GüVenli okul ortammln oluşturulmag ve sürdürülebilmesi ammyla kişisl ve kururc| etkileşim kuEr.
Çevre koruma ve iş güVenliği konu|annda yeterli balinc ghip olur.
D§ görünüm, futum, 6vlr Ve davran§lan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kühijrel etkinliklere etkin olarak kabır.
Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişirlere duyarİ olur ve izler.
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği dt eyde bi|gi$yar yazllml ile biriikte bilişim w ileüşim teknolojil€rini kullanabilir.
Bilginin doğa§ kaynağl, sınlrlan, doğru|uğu,9üvenirliliği Ve geçediliğini değerlendime bilgisine ghip olur.
Bireygl Ve grup çahşrehnnda nmluluk alma ve a|lEn göwi etkin bir şekihe ygine getirir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaraoq ve 9üç|ü yainlerini kullanabilir.
oğretİnenlik Uygulamalannda karşlaşılan ve iingörühmeyen karmaşk 9runlan çön€k kin bifgrgl ve ekjp üy6i olack ffimluluk a|atİlir.
ilkdğr€tim ve ortaöğretim öğffiilsinin kazanmlannl çok yönlü değerlendirebilir.
ingllizce Öğretmenlği Anabilim dallnda, çağdaş eğitim Ve iüretimde uyulması gffikil ilkelere ve ffilaE bağll, bilirEd düiinre yeteneği ile donatlmış, medeki ve
uyduran Ingilizce öğreğnenl€rin yeti*irilresi hedeflenmektedir.
Bilimgl bilginin ü.etimiyle ilgili yönGmleri kavrayabilir.
ingilize ile ilgili özgün bilgi kaynaklann kullanabilir.
Öğrenme gereksinimlerini beliİleyebilir ve öğrenmsini yönlendirebil|r.
İngilhceyle ilgili ksularda ilgili kjşi ve kurumlan bilgaleMıretİ|ir; düşOncderini ve sorunhra ilişkin çdzüm ğEfileİinı yaaİ ve sörü daEk akbEbilir.
DüŞüncelerini re $runlara ilişkin çözüm önerilerini niel ve nitel verılede dgtekleysek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
Birey olank görs, hak Ve $rum|uluklan ile ilgili yaş, }4ineğndik V€ mMata uygun davranlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l ve grffil duyadlklann bilincinde o|ur.
Todumgl $rum|uluk bilinciyle yaşaddl sosyal çwre için m6leki prcje ve etkinlikler phnhyabilir ve uygulayabilir.
ikinci yabanq dili kulhnack ahnlndaki tilgikn i/e.rcbilir ve rığlekbşlan ile iletişim kuEbilir.
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BAuKEsiR üırive nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

Adı

Bilim larihi ve Felsfesi

Öğrcnim Tüİü DeFin Dili DeEin Düzeyi De§in staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Tür*çe Fakülte Yok seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul DeEin K@İdinaüirü De6İ ve..n DeEan Ya.dlmq|arl

Dr. öğr. tiğaAYSEL KoCAKü.AH

Bu de§in amaq bilimin doğuşundan günümüze değişik dönem ve kültüiderdeki gelişim sürtrini inceleyerek bilimin, ülkelerin gelişmesindeki katksil ve rolünü tantmaktr.
DeEin İçeriği :

yirmi birinci yüzylllarda bilim eleştirileri.

Mcdellan, J.E. Ve Dorn, H. (2006). Dünya Tarihinde Bilim Ve Teknoloji. AnkaĞ: Arkadaş Yaylnıan <an>ropomır, ı. c. ve ııat,
Yaynollk<BR>İldlnm, c. (2m6). Bilim Tarihi. istrnbul: Reroi Kitapevi<8R>grnmg. V. (2ooo). Bilim Felsefsi. Ankac: An Yayncıiık

ıtlühendislik Bllimleri
ltlühendislik Ta$nml
scyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk BilimIe]i
Alan Bilgisi

Hafta Konu Dökümanlaİ
1 Bilim (tanlml, temel özellik|eri, kökeni), Fel*fe, Bilimsel ydntem, Bilim tarihi tanlml, önemi, bilimsel

ibriemenin temel dönffi|eri, 8ilimleran §nlflandln|mas|
2 Bilimcilik (bilimizm), İdmloji, Etik Ve din ilişkilgi, Bilim Ve paEdigmalaİ
3 Eski uygarllklarda Bilim (Mısır, Mezopotamya, Çin, Hint, Maya, İnka, stonehenge)
4 Antik Yumn Dünyaslnda bilim ve felsefe: Helen üinemi, Helenistik üinem ve Romahlar
5 ortaçağda bilim Ve felefe (Hlristiyan Dünyagnda E|ilim: orta9ğ Avrupasl, skolastik felEfe)
6 ortaçağda bilim V€ fel*fe (İslam Dünyagnda Bilim: Bilimsl Kurumlar, Matematilç Astronomi, Fizik,

Kimya, Biyoloji ve Tlp, coğrarya, mekanik, Türklerin Bilime Katklan)
Rön§ns Avrupaslhda bilim ve fekefe (Matematik, Astmnomi, Fizilç Biyoloji, Tlp ve teknolori)
Ara gnav

Ara gnav

Aydlnlanma çağlnda bilim ve fel*fe (17. Ve l8.Yüzyil: Bilim Akademilgi, Bilimde Yöntem Bilino,
llatematik (Dffirtes, Pasğl,...) Ve Fizak (mekanik-Galils, Newton; optik; elektrik), Asü.onmi,
Kimya (Boyle, Lavoisier), coğrafoa, Biyoloji,Tlp, Teknoloji)
Aydlnlanma çiğlnda bilim ve fdsfe (19. ve 20. Yüzyıl: Matematjk, asb.orcmi, Fink (Elektrik ve
Bektromanyetik Kuraml, Parçiok Ve Dalga KUEmlan, K€ntum ve Girelilik KuEmlarl), Kimya
(Elektrckimya, Atom Kuraml, I$ kuraml))

Aydlnlanma çağnda bilim Ve fe|*fe (19. Ve 20. Yüzyll: 8iyo|oji (Hüğe çal§malan, Evrim KuEml ve
DaMin, tlikrcp kawaml, Kalığm kuraml ve genetjk biliminin doğuşu), teknoloJi)
cumhu.iyet Döneminde Bilim ve köy Enstjtüleri
Viyana ve Frankfurt düşünce okullarl; Yiminci Ve yimi birinci yüzylllarda bilim eieştinbri.

7
8
9

10

13

t4

slra No

ö01
ö02

Açlklama

Bİlim tarihinde Ve felefsinde ana yaklaşm|ardan haberdar dm
Farkh uygarllklann bilime yaptğl başll6 katklan ve kilometre bşİanil tanlm|am.

P09

P14
P16

P08

Po4
P05

m7

ingilizey€ yöndik ve öğ€ncinin gffiksinimlğine uygun mteryal ge|iştiEbilir.
Edirıdiği bilgi re beri|eri eleştirel bir yaklaflmla değedendirebilir-
Yaşam boyu dğrenmeye ilişkin olumlu bir hıtum geliştirir.

ythtm ve tekniklerini u,}€ulayabilir.
ingiliz Dili iiğretim prcgraml, özel öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre w değerlendİme bilgisine $hip olur.
ilkdğretjm ikinci kademe aiğrencjlerinin ge|işim, iiğHme özellikleri w güdüklerinin tilgisire $hap olur,
İngilizey'e algili olay re olgulan karerclla*ma btrerisire $hip olur; tilimsel yöntem Ve tekniklerle inceleyebilir; Verileri ytrumhyabilir,
kanıüac ve aEştmalara dayall çözüm önerileri geli*irebilir. /

$runlan tanlmlayabalir, anali2 edebilar,

Bilgiye ula§ma yollannl bilir ve etkin bır sekj|de kullanlr.
Kalite yönetimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kaüllr.
Güvenli okul ortamlnln oluşturu|mag ve sürdürülebilmesi amaoyla kişisl Ve kurum$l etkileşim kurar,

Çevre koruma Ve iş güvsliği konu|annda yeterli bilinc $hip olur.
D§ gdrünüm, tutum, bvır re dawan§|an ile top|uma ömek olur.
sanatsal ve kültiirel etıinlikiec etkin olarak katllr.
ToPlumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişirlere duyarll olur ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisyar yazİmı ile birlikte bi|işim Ve il€tişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğas kaynağl, snlrlan, doğruluğu,güVenidiliği Ve geçerliliğini değerlendime bi|gisine 9hip o|ur.
Barey*l Ve grup 9İşmalarlnda rcrumluluk alma ve allnan görryi etkin bir şekihe yerine getirir.
Kendini bır birey olarak bnyabilir; yarato ve güdü yönlgini ku|lanabilir.
Ö3retrnenlik uygu|amalannda karş|aşlan ve öngörülemeyen karmaşk $runlan omek iqn bareY*l Ve ekjp üy6i olarak $rumluluk alabilir.
İlköğretim Ve ortaöğretim aiğrencilerinin kazanmlannl çok yönlü değerlendirebilir.
ingilize Öğretsnenlği Anabilim dalında,_çağdaş eğitim ve dğretjrnde uyulması gekm ilkele€ ve §dac bağll, bilimsd düşünre yeteneği ile donatlmlş, msıeki ve ternoffi
uyduran Ingilizce öğretrnenlerin yeti*inlrci hedeflenmektedir.
Bilimsl bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabiıir.
ingilizce iıe ilgili özgün bilgi kaynaklannl kul|anabilir.
Öğrenme gerekinimlerini belirleyebilir ve i8renmsini yönlerıdirebilir.
İngilizceyle ilgilı konularda ilgili kişi ve kurumıan balgilendirebilir; düşüncelerina Ve srunlara ilişkin çğzüm önğilerini yazlll Ve sözlü olaEk aktarabilir.
Düşüncelerini ve $runlara ilişkin ç@üm önerilerina nicel ve niteI vğilede d6tek|eysek uzman olan ve o|mayan kişi|erle paylaşabilir.

P17

P27

P28
P29
P25
P18
P19

P24
Po2
P11
P72
P13

P10
P01

P03
P06

P15

P21
P22

Bİlim Taİihi re rosfsi



P31

P30

P23
P26

Birey olarak görev, hak ve grumlulukları ile ilgili ya$, yönetmelak Ve mewuata uygun davranlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'Ma ifade edilen ulugl ve evrensel duyariıklann biıincirde o|ur.
Toplumsal sorumluluk balinciyle yaşadlğl sosyal çwre için mğleki proje Ve etkinlikler planlayatİlir Ve uygulayabilir.
ikinci yabano dili ku|lanaEk a|anlndaki bilgileri izleyebilir Ve meslektaşlan ile iletişim kurabilir.
Demokasi, iEn haklan, toplum$l, tİlimslve mğleki etik değedere uygun davranlr.

Necatibey
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BALIKEsİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

GKN1012 Bilim re A.aştma Etiği

Öğrcnim Türü DeEan Dili DeEin Düzeyi De6in staj Durumu o€6in Tü.ü

Ör9ün Öğretim Türkç€ seçmeli

Bölümğ/Prcgramı Ön Koşul D€İsin Nm.dinatiirü Desı Veİen DeEin Yardlmctlan

ingilizce Ö!retmenliği

ır€Etn Amaq :

Bu de6in amao bjlimsl a6ştma sürtrinde etik ilkelği tanünak Ve benim*nrcini gğlamaktr.
DeEın İç€İiğl:

ih|alleri ve bunlan önlemeye dönük yöntemler.

N vd. (2011
.%c4oloBoM-ETo/6c4o/6Bookc4ok9Eokc4o/oBo.pdf<8R>R§ik, R. B. (2oo4). Bilim Etiğa. istanbu|: Aynnü

Yayın|an<BR>rcrbaş, D Ve Çsik, F.E. (2017). Bilim*|AEştma Yiintemlğive Anşüm Eğği. AnkaE: Nobe|Tlp Kitabgigi.

Mühendislik 8ilimleİi
ılühendislik Ta9nml
s6yal 8i|imle,

Hafta Konu ön Haa]llk
1 Bilim, bilimin doğag, gelişimi re bilim*| araşbma.
2 Etik kawaml Ve eük teorilefi.
3 Araşbm ve yayn etiği,
4 Katllmdlar ile ilgili etik sorunlar Ve bilgilendiriımiş onay almama.
5 Araştm süHinde etik dş davEnlrar ve etik ıhlalleri.

6 Afaşğmada €tik ihla|lerin 9bepbn.
7 Yazarllk ve telifle ilgili e6k rcrunlar.
8 Ara snav
9 Ara gnav

10 TaEfll yayln, editirflük, hakemlik re etik.

11 Yayın eüğive yayn sürdnde etik dş damnışlar.
12 Araştm Ve yayın etiğiyle ilgili yagl me%at re kurulhr.
13 Eük ihla||erin tspatinde izlenrek yollar.

ı4 9k gtirülen a6ştma, yayln etİji ihlalleri Ve bunlan önlemeye dönük yöntffiler.

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleİi
Alan Bilgİsi

Dökümanla]

slra No

ö01
o02
oo3

Açıklama

Bilim*l araştümada etik kavcml Ve €tik t@rilerinden haberdar oıma

Araştrm süEinde etik dş davEnliar ve etjk ihhlleri konusunda tİlgi 9hibi olma

Adopting ethical principl6 in üıe sienüfic ffirdl pG§.

sl6 ıao Ao|dama

Po9 İngiliz€ye yönelik ve ijğren(jnin gRksinimlsine uygun materyal geliştirebilir.

P|4 Edindiği bilgi re beerilen ebştirel birydkhrmla değerlendirebilir.
P16 Yaşam boyu iiğrsrİEye ilişkin olumlu bir tufum ge|iştirir.

yöntem ve teknikhrini uyguhyabilir.
ingiliz Dili oğretim prcgraml, dzel dğretim strateiileri, yönEm ve teloiklen ile ölçme ve değedendime bilgisine İhip olur.

ilköğretİm ikjnci kademe öğrencilerinin ge|işim, öğrenme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine ship olur.

kandara ve acştlmdaE dayaİ çözüm önenleri 9e|ı*irebilir.
Bilgiye uhşma yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun dawanlr ve kahllr.

GüVenli okul ortamlnln oluşturulmaslVe sürdünjlebiımsj amaoyla kişisl ve kurumsa| etkileşim kurar.

Çryre koruma ve iş güvenliği konulannda yeterli biline sahip olur.

D§ giirünüm, tfiJm, tavlr ve davranElan ile toplıjma ömek olur.

sanatsal ve kiittiirel etkinliklere etkjn olarak katıır.
Toplumun ve dğnyanln gündemindeki olaylara/gelişirlere duyarll olur ve izler.

İn9iliz dili eğitiminin gerektjrdiği düzeyde bilgi$yar yazlİm ile birlikte bili9im ve ileüşim teknolojilerini kullanabilir.

Bilginin doğag kaymğı, snldan, doğruIuğu, güVenidiliğive geçerliliğinideğerlendime bilgisine $hip olur.

Bireysl Ve grup çallşmlannda ffim|uluk a|ma ve ahnan görevi etkin bir şekilde ygine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; ya6ğo ve güdğ y6nlerini kullanabilif.

Öğretmenlik Uygulamalannda karşlaşlan Ve öngörütemeyen karmaşk $runlart çözmek için biİey*l Ve ekip üyesi olarak smmlu|uk alabilir, '+.
İlka8retim V€ ortaöğretim ö'ğffiilerinİn kazanlmlannl çok yönlü değerlendiretİlir. ,t:

İngilizce Öğretınalği Anabilim daİnda, çağdaş eğitim re öğretjmde uyulma$ gffiken ılkelm ve §slaE bağll, bi|imel düşünme yeteneği ile donatlm§, mğleki ve

uyduran İngilhce (ü€tsnenletrin yetiştinlrci hedeflenmel(edir.

Bilimel tİlginin üĞtimiyle i19ili ydntemleri kawayabi|ir.

İngilize ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl ku|lanabilir.

Öğrenme ger€kinimlerini belideyebilir ve öğrenm6ini yönlerdirebilir.

İngilizceyle ilgili konularda ilgili ki$ ve kurumhn bilgilendirebilir; düşüncderinave $runlara ilişkin çiiiim iİğileİini yaa|lVe 9dü olaGk aktanbilar.

Düşüncelerini Ve 9runla6 ilişkin çözüm önerilerini nicd ve nitel gilerle dgtekleyerek unan olan ve olmayan kişilerle payl€abilir.

Birey olarak görev, hak Ve $rumluluklan ile ilgili ya$, yönetme|ik Ve mMuata uygun dilranlr.
Milli Eğiğm Temel Kanunu'nda ifade edilen u|u$| ve evrensel dtryadıkların bilincinde olur.

Toplurcl $rumlduk bilinciyle yaşadlğl sosyal çryre iÇn mğl€ki prcje ve etkinlikler p|anlayabilif ve uygu|ayabilir.

ikjnci yabano dili kulhnank ahntndaki ulgileri izleyebilir ve m6lektaşlan ale iletişim kuEbilir.

Derckasi, in$n hauan, toplum$l, tİlims|Ve m6leki etik değerlere uygun davranlr.

rc4
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P29
P25
P18
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BALIKEsİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

YanYll AdI T+u

M8N1016 Çocuk Psikolojisi

öğrenİm Tüİü De6ın Dili D€Ein DüzeYi De6in staj ourumu DeEin Türü

Biilümü/Prcgİaml Ön Koşul De6in Kmrdinatii.ü DeEi vercn DeEin Ya.dımolan

lngilizce Öğretmenliği

Dsin Amao:

DeEin iç.riği I

jbnbri ve özellikleı; aile yapısı içinde çmi; okul sistemi içinde çauk; çookluk dönemi uyum ve davranlm problemleri; özel gereksinimleri olan Çocuklar.

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

P17

P27

P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02

Pl1
P72
P13

P10

P01

sln ıao Agklama
Pog ingilizceye yöne|ik ve öğrendnin g*ksinimlerine uygun mteryd geliştireulir.

P14 Edindiği bilgi Ve btrerileri eleştİre| bir yaklaşmla değerlendirebilir.
p16 Yaşm boyu iiğrorrEye ilişkin olumlu bır fufum geliştirir.

yöntem ve teknaklerini uygulayabilir.

Po4 ingiliz Dili oğretim prcgraml, özel dğretim stratejileri, yöntem Ve teknakleri ile ölçre Ve değerlendirm€ bilgisine ship olur.

Pos İlkoğretim ikinci kadere oğrenolerinin gelişim, oğHre özellikleri re güdüHerinin bilgisire ghip olur.

kanüara ve aEştrmalara dayall ç(»üm öneİileri geliştirebilir.

Bilgiye ulaşna yollannı bilir ve etkin bir şekiıde kullantr.

Kalite yt netimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kaİhr.

Güvenli okul ortammln oluşturulmaslve sürdürülebilm6i amrcyla kişi*l ve kuruffil etkileşim kurar.

Çryre koruma Ve iş güvenliği konuıannda yeterli biline sahip oıur.

Dş görünüm, iİıJm, tavlr ve dawan§|an ile topluma ömek olur.

saBtsal v€ kütttjrel €İkinliklere etkin ohrak katıllr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişirlere duyarll olur ve izler.

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazhml ile bidiK€ bilişim w ileti$m tekno|ojilerini kullanabilir.

Bilginin doğ6 kaymğl, §n|rlan, doğruluğu, govenarliliği ve geçediliğıni değerlOdire bilgisine $hip olur.

Bireysl ve grup çahşmalannda $rumlu|uk alma ve a|lnan göreü eudn bir şekilde yğine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaratn ve 9üçlü yönlerini ku|lanabalir.

Öğıeğnen|ik Uygulamalannda karşlaş|an ve iingdrühmeyen karmaşlk $rudan qinek İin bireysl ve ekip üyği olaEk smmluluk alabilir.

İlkdğretim ve ortaöğretim t8rtrcilerinin kaunlm|ann| çok yönlğ değerlendirebalir,

uyduran ingilbce öğretmenloin yeti$irilmsi hedeflenmekt€dir.

Po3 Balimsl bilginin ür€timiyle ibili yöntemleri kawayabalir.

Po6 İngiıize ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilif.

P15 Öğrenmegerekinim|erinibelirleyebilirveürenmğiniyönlendirebillr.
P27 ıngilizcey'a ibili konularda ilgili kjşi ve kurumlan bilgiıeMiretİ|ir; düşüncderini ve $runhra alişkin çdzüm tinğihrini yazh ve södü oh6k aktaEbilir.

P22 Dü§üncelerini ve $run|ara ilişkin çözüm önerilerini nice| ve nitel Verilerle dEteklğyerek unan olan ve olmaydn kiŞiler|e paylaŞabilir.

P31 Birey olarak görev, hak ve $rumluluklan ile ilgili ya$, yönetmelik ve meEuata uygun davranlr.

p3o Milli Eğitjm Temel kanunu,nda ihde edihn ulugl ye evrecd duyarllklann tılincinde olur.

P2o Toplurcl $rumluluk bilirciyle yaşadül $syd çryre için mğleki proje w etİjn|ikler planhyabilir ve uyguıayabilir.

P23 İkinci yabano dili kullanarak alantndak bilgileİi izleyebilir Ve rcleldaşlan ile iletiŞim kurabilir.

P26 Derckasi, in$n haklan, bp|umsl, balimsl ve mğleki etik değerlere uygun davranlr.

ıj. ]

tiecatibey E
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BALIKEsİR üırivrnsirrsi
Necatibey E_ğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

GKN1039 Çmklar ve Top|uluklar için Fel*fe

ÖğEnim Türü DeEin Dili Deİsin Düzeyi D€Ein staj Durumu De6in Türü

Ön Koşul De6in K@rdlnaüirü De6a veren

llannl sağlamaktr. 8u kapsmda
pro9ramlarryla ilişkilendirerekçocuk kitaplan.rnetınler (masllar, efsaneler, hikeyeler vb.), snat *rleri, 95yalÇocuK K[aplanlrneonler (masllar, etsaneler, hikayeler vb.), snat *rleri, 95yal medya aEdart arelhğlyla çmklarla felsefe yapmay öğrenseK

derslerinde kullanabilseklerdir. Etkin olaEk kağld*lan bu süreçte çoQklada ve toplu|ukiada fel*fi bir tarbşma yıjrütmenın özellik|erıni, ielsefi rci
reK çocukla. için felsefeyi ijğretim programlarryla ilişkilen(
i $rular üretmeyi, tartlşmay zenginleştirecek materyal Ve

tekniklerden yararlanmayl öğreneceklerdir.
DeEİn Içeriği ;

Filozof çtruk, Feltrfe Makinasl, Felsefeye Giriş, Düşünmeyi Dönüştürmek

ilühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9flml
sosyal Balimler

Fen Bilimleİi
sağltk Bilimleri
Alan Bi19isi

Hafta
1

2

3
4
5

6
7

8
9

10

1ı
11

13

14

Konu

DeEin tanüml, tanışma

Çtrlk kimdiİ? Fel*fe ve çcuk angndaki ilişki
Felsfeye genel bir bakş
Çcuklar için Felsfe yaklaşlmnn kuramsl temelleİi
soruştuma 1

soru sorma / soruşturma 2
Kolaylaştnonln Alet Qntasl / soruştuma 3

soruştuma 4/5
Geribildirim /soruştuma 6
soruşfuma 7/8
Ölgne / soruştuma 9
soİuşturma ı0/11
Öğreüm Prognmlan ve felsfe /sorustuma 12
Genel değerlendime

ön Hazırlık Dökümanlaı

slra t{o

ö01
ö02

Açtkıama

Felsefi sorulan tanlr Ve oluşfurur.
soruştuGn topluluk oluşfuma metodolojini bilir

,h

l- {,i

sl6
P09

P14

P16
P08

P04

P05
Po7

P17

P27

P28

P29
P25

Pr8
P19

P24
P02

P11

P12
P13
P10

P01

P03

P06
P15

P2L
P22
P31

P30

P20
P23
P26

ingilizceye yönelik ve öğİencinin gmksinimlerine uygun materya|geltştirebilir.
Edindiği bilgi w becerileri elğtjrel bir yakhşmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğromeye ilişkin olumlu bir futum geliştirir.

yöntem ve tekniklerini Uyqu|ayabilir.
İngiliz Dili iiğretim prcgramı, özel öğretim sEatejileri, yöntem ve teknikleri i|e ö|çme ve değefiendime bilgisine 9hip olur.
ilköğretjm ikinci kademe dğrencıl€rinin gelişim, oğEnme özellikleri ve güçlüklerinan bilgisine 9hip olur.
İn9ilireyle ilgili olay Ve obulan kamm$llaŞtıma beeri§re $hip olur; tİlimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri ytrumlayabilir,
kanfiara ve aGştmalaE dayall çözüm öneİaleri geliştirebilir.
8i|gi}€ ulaşma yollannl bilir ve etkin bir ş€kilde kullanlr.
Kalite y(hetjmi Ve süreçlerine uygun davranlr Ve katlhr.
Gjvenli oku| ortamnln oluşturulmag ve 

'ırdürülebi|m€i 
amrcyla kjşi*l ve kurum$l etkileşim kurar.

Çwre koruma Ve iş güvenliği konulannda yetedi biline ship olur.
D§ görünüm, fufum, bvf Ve davran6lan ile topluma ömek olur.
9natsal ve kültiirel etkinliklere etkin olarak katllr.
Toplumun ve dünyann gürıdemindeki olayhra/geiişirlere duyadl olur ve izler.
İngiıiz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yazllml i|e birlikte bilişim Ve iıetişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğas kayEğl, snldan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçediliğini değerlsdirc bilgisine ghip dur.
Birey*l Ve grup ça|lşmalannda $rumluluk alma ve ahnan gögi etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendinı bir birey ohrak tanürdbilir; yarağo ve 9üçlü yönlgini kullanatİ|ir.
öğretmenlik uygulamalannd_a ka.ş|aşlan ve öngörülemeyen karmaşk $runlan çrrzmek için bireysl ve ekip üy6i olarak $rumluluk alabilir.
Ilköğretim Ve orta(gretjm arğrencilsinin kaanmlarlnl çok yönlü değerlendirebilir.
ing,ılizce oğretmenlği Anabilim dallnda,.Çağdaş eğitim ve oğr€timde uyulması gerekm ilkelere Ve §daG bağll, biıirel düşİnre y€teneği ile donablm§, mğlekiuyduran Ingilizce öğreğnenlerin yetiştjrilm6i hedefl enmektedir.
tlilim*l tİlginin üEtimiyh ilgili yöntemleri kawayabilir.
İngilizce ile ilgilİ özgün bilgi kaynakhnn| kullanabilir.
Öğrenme gerekinimlerini beladeyebi|ir ve oğrenm6ini Kinlendirebilir.
İngilizceyle ilgili konularda algili kiŞi Ve kurunlan bilgileMirebilir; düşüncelerini ve $runlara i|işkin çözüm önerilgini yaallVe gi/ü ohak akbrabilir.
DüŞünceleani ve $runlara iliŞkin Çözüm ön€rilerini nicd Ve nitel vgilerle destekleyerek uzmn o|an ve olmaran kişiÜde paylaşabilir.
Birey olaİak görev, hak re $rumluluklan ile ilgjli ya9, yönetmelik ve menata uygun dawanlr.
Milli Eğiğm Teme| Kanunu'Ma ifade edilen ulu$|ve wrrcl duya.llldann bilincinde olur,
Top|um$l $rumluluk bilirciyle yaşadlğl $syal çevre için m6leki prcje v€ etkjnlikler phnhyabilir Ve uygu|ayabilir.
ıkinci yabano diıi kullanaGk alanı.ıdaki tjlgileri ıdeyebilir ve rElektaşlan ile iletjşim kuEbilir.
Demokasi, iEn haklan, toplum$l, tilimsl ve m6leki etik değerlere Uygun daYranlr.

, $runlan tanlmlayabi|ir, analiz edebilir,

Fekefe

YanYll Kodu Adl

xaynaklan



Yarryll Çahşmaları

Ara slnav

K§ slnav

ödev

Devam

Uy9u|ama

Proje

Yarryll sonu 9navl

Top|am

say§ Katİı

0%0
0%0
1 %40

0%0
0%0
1 %60

0%0
1oo

Etkinlık

DeG sür6i

smf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/s€miner Haarlama

Ara 9nav|ar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam İş Yükü

Al(Ts xıedisi

L42
00
00
00
00
00

28

0

0

0

0

0

000
000
000

28

1

ryli'*
Y,, /§ tr."J,/..ı.'§

İJJ$-:]i

ş ıı\]

\pİ

Katkj Düzeyi: 1: 2: Düşük 3i orta 4: Yük*k 5: Çok yük*k



BALIKESİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce ÖğretmenIiği

Kodu Adl

l,!BN1017 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 8ozukluğu

Öğrenim Türü DeFin Dili De6in Düreyi DeFin staj Durumu DeEin Türü

Örgün öğreüm Türkçe Fakülte seçmela

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul ır€6in l(@İdinaüirü De6i veren DeFin Ya.dlmolan

İn9ilizce Öğretrnen|iği

DeEin Amao :

DeEın İçe.iği;

işbirliğinin 9ğlanma.

trühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen Bilim|eri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgi5i

slra No Açtklama

P09

P14

P16

P08

Po4

P05

n7

P17

P27

P28

P29

P25
P18

P19

P24
P02

Pl1
P|2
Pl3
P10

P01

ingilizceye yönelik ve aiğEndnin gffikinimlğine uygun mteryd geliştiEtİlir.

Edindiği bilgi Ve berileri eleştire| bir yaklaşmla değerlendirebilir.

Yaşam boyu öğrffirEye ılişkin o|umlu bir fuhjm geliştirir.

yöntem Ve tekniklerini uygulayabilir.

İngiliz Dili oğretim pogEml, aİel öğretim stratejiıeri, yöntem Ye teknıkleri ile ölçre ve değerlendire bilgisine ship o|ur.

İlkdğretim ikinci kademe öğrencılerinin gelişim, oğĞnre özellikleri ve güdüklefinin bilgisire $hip olur.

lGnıüaG ve a6ştmdaE dayall çöam önerileri gdi*irebilir.

Bilgiye uhşma yolıannı balir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite y(letimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kablf.
Güvenli okul ortammln oluşturulması ve sürdürülebilmEi amffiyla kişi*| ve kururcl etkilğim ku6r.

Çryre koruma ve iş gürenliği konulannda yeterli biline ship oıur.

Dş gtirünüm, hJhJm, tavr re dawanlşlan ıle topluma ömek olur.

sanatsal ve kültiire| etkinliklere etkin olarak katfur.

Toplumun ve dünyanın gürıdemirıdeki o|aylara/gelişir|e€ duyarll olur ve ider.

İngiliz dili eğitimanin gereKirdiği düzeyde bilgigyar yazllm ile bidiKe biıişim re iletişim Ekno|ojilerini kuılanabilir.

aılinin oo6u 1ayn4ı, snıdan, doğruluğu, güvenirliliği ve geç€rliliğini değerlgıdlrre bil,isine *hip o|ur.

Barey*l ve grup çalEmlannda smmluluk alma ve a|lnan giigi etİin bir ş€kihe yaine getirir,

Kendini bir birey olarak Envabilir; yaratn Ye güçlü yirnlerini kullanatilir.

Öğrebnenlik Uygulamalanrıda kaşlaşılan re iingörülemeyen karmaşk $rudan çözmek için birelsel ve ekip üy6i olaEk $rumluluk alaLİlir.

ilkdğretim Ve ortaöğretim öğffialefinin kazanmlannl çok yönlü dedendireulir,

uyduran İngilizce tğretrenl€İin yeti*irilrei hedeflenmeldedir.

Po3 Bilim*ı bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.

P06 İnqilhce i|e ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

P15 Öğrenmegereksinimlerinibdirleyebilirvedğrenm6aniyön|endiEbilir,
P2L ingiıizceyıi lıgnı rcnubrda ilgili kişi ve kurumlan balgilendirebilir; düşüncelerini ve sornlara ilişkin çözüm öneril€fini yazıh Ve sö/ü olaEk aktarabilir,

P22 Daişüncelerini ve $runhra ilişkin çözıjm önerilerini nicd ve nitel verilerle dğtekleyerek uzren ohn ve olmayan kiŞihrle paylaŞabilir.

P31 Birey olarak görw, hak re $rumluluklan ale ilgiıi ya$, y6netndik v€ mMuata uygun davran|r,

P3o Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen Ulu$l ve evrensel duyarltklarln bilincinde olur.

P2o Topluffil grumluıuk bilircire yaşadlğl sosyal çryre için mEleki prcje Ve etkinlikler plan|ayabilir ve uyguhyabilir.

P23 ikinci yaband dili kullanarak alanlndaki bilgileri izlel€bilir ve m6lekta$an ile iletiŞim kuEbilir.

P26 Demkrasi, iEn haklan, toplum*l, tilimel ve mgleki etjk değerlere uygun davranlr,

ln

Dikkat Eksikliği ve ıiipenktivite 8o4kluğu

YanYll

$:.*T-;}..

c+ ıtt
Ğşlı'}yj_$
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Yarıyll Çal§malarl

K§a slmv

öow

Dryam

uygulama

Proje

Yanyıl sonu gnavl

Topbm

sav§ raüc

0 %2$

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

1oo

Etldnlik

De6 sürsi

§nf Dlı Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazdama

AE snaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

sayıg süci
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Topı.m İş Yükü sıaü
0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

Yanyl sonu 9navl

Tophm İş Yükü

AKTS Kredisi

D€ğe.ıendim Ölçiı,tle.i

Katkl Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4; Yükek 5:
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BAuKEsiR üırivtnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

Adı

Dilb]limi 1

Öğrenim Tüİü DeEin Dili D€6in Diı"teYi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim ingilizce

Bölümü/Prcgraml Ön Koşu| D€6in x@ıdinatirrü De6i veİen De6in Yardtmolan
İn9ilize Öğreğnenliği Öğr.Gör. VAHiT §APAR
DeEin Amao :

DeEin içeriğinde ifade edilen konulann anlaşılması
DeFin iç€raği l

Lan9uage

k|asik açlk uçlU

Mühendıslik Bilimleİi
ı.lüh€ndislik Tagrlml
sosyal Bilimler

Fen Bi|im|eri
sağhk 8İlim|eri
Alan 8ilgisi

DökümanIa.
1

2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

Language and culture
orbins of language, Macrc aM mıcıo linguistic
phonetics

Phmetks
Phonology

Ph6ology
words and rcrd fomatim
Morpho|ogy

Ara §nav
syntax
syntax
semantic
semanti6
RgisiO

ö01
ö02
ö03

slE l{o A9klama
Dilbilimsl farkndaftk ve analiz
Karşlaştmah anadiFyabancl dil analizi
Dilbilim temınoloj jsine hakimayet

$n ı{o Açlklama

P09 ingilizceye yönelik ve iiğrencinin gğekslnimlerine uygun materyal geliştirebilır.
P14 Edindiği bilgi Ve btrerileri eleştirel biryaklaşmla değerlendirebilir.
P16 Yaşam boyu iiğrenmeye ilişkin olumlu bir tufum geliştirir.

yöntem Ve tekıiklerini uyguhyabilir.
Po4 İngiliz Dili iiğretim pİograml, &d öğEtim stratejihri, ydntem ve tekni|deri ile ölçme re değgkndire bilgisine $hip olur. ,P05 ilkö'ğretim ikinci kadem öğrencil€rinin gelişim, tiğmre özellikleri w güdüklerinin bilgisire 9hip olur. ' İ

kanıda6veaEştmalaEdaya|lçözümönerileri9di$iretİlir. / ' İ- .. ,/- \ '- '

P17 Balgiyeulayrıayollann|bilirveetkinbirşekildeku|lanır. / l Il l ,/ \
P27 Kalite }dnetimi ve süreçlerire uygun davranlr re katt|lr. ( J- I İ fl/ __..,.[ .-.-* _.

lil 3§:J[""j*:ttl#i,iilH:'#*$#'ii','H"ilTr:."i*lvekururcletkil€şimku6r, Hf/Iorıı*ıfiyfu,ç,] . "''oı,.
P25 D§ görünüm, hıum, tavr ve davranşıan iıe topıuma ömek oıur. | / V Jİj"..c'&b ;\.,r ıı "l'-P18 samtsa|veküıtijre|etıinıikıereetkinoıarakkabır. V" ,, !P9f"T.*I.._..,. :,l l.i
P19 Toplumunvedğnyanngü.ıdemindeki olaylara/gdişirlereduyariolurreirer. f\ecaİl[P}.tg{lrİlha(U{qSl '_; .l
P24 İngiliz dili eğitiminin gerektirdiğidüzeyde bilg-Eyaryazllm ih birlikte bi|işim ve iletişim Eknolojihnni kullanabiıir. i.{!ıi!e',§Ö({ete61\ 'Jl, 'İ_ 

l|P02 Bilginin doğ8 kaymğl, slnlr|an, doğruluğu, güvenirliliği re geçerliliğini değerlOdime bilgisine ghip olur. *§ üi - i ;.

\in, ri\P02 8ilginindoğ6l kaynağl,slnlrian,doğruluğu,güvenirliliğiregeçerliliğinideğerlOdimebilgisineghipolur. ıl q :_ , ,,\^ . '' j ... ,_-Pll Bireysl Ve grup çalşmlannda mm|uluk alma re ahmn gtigi etkin bir şekjlde ydne getirir. u 'll '; \t '.rl l ,:' .'^" ı,
P|2 Kendinibirbireyohraktanryabilir;yarağovegüdüytinletrinikullanatİlir. ti _. 

'o,r'...ı'.'.l jJ ';ı'
At-5^_ııL,ı.._..ı_- {'. ç'-. -,1.;, '.'-'.,,d' 

:,.P13 Öğretnenlik Uyiu|amalannda karşlaşün re ikıg6rülemeyen ka.maşk $rnlan çönek ıçin birey*l ve ekip tiy§i o|a6k s@mluluk ahtilir. \ur. o;' 
. 

- 
_ 
'İ'ı 

1, ı 
. 

'^ 
'i '" . .: '

i9 liggi|":r1!Tjİis_*T,|",,yk -TP1l,çokfn|üs",|endiretİlir. , ., a5"'.'..ıı 
i-,.ıij,,]i' ..;Po1 İngilize ÖğretsnenğiAnaba|im da|lnda, çağdaş eğatim Ve oğretimde uyulmas 9€Eken ilkelere ve ffilaE bağh, bilimsd dü$inme yeteneği ile donatlmış, m*lekı

uyduran Ingilizce öğreunenlerin yetiştirilm6i hedefl enmektedir.
P03 Bİlimsl bilginin üEtimvle ilgili yiintemleri kawayabi|ir.
P06 İngilize ile ilgili özgün bilgi kaynaktannl kullanabilir.
P15 Öğrenmegerekinimlerinibelirleyebilirveöğrenm6iniyönlendirebi|ir.
P2I İngilizceyle ilgili konulaİda ilgili kişi ve kurumlan balgilendirebilir; düşüncelerini ve $rudara ilişkin çözüm öneriIerini yazlh Ve 9z|ü olaEk aktaEbilir.
P22 DüŞüncelerini re $run|ara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan Ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
P31 Birey olarak görry, hak Ve $rumlu|uklan ile ilgili ya$, yönetmelik ve mffiuata uygun davranlr.
P30 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$lw wrg§d duyaİltklann bilincinde olur.
P2o Toplumsl $rumluluk bilinciyle yaşad|ğl rcsyal çryre için msleki poje Ve etkjnlikler planlayabilir Ve uygulayabili..
P23 ikinci yabano dili kullanack alanlndaki tilgileri izteyebilir ve rElel(aşlan ile iletişim kurabilir.
P26 Derckasi, ingn haklan, toplum$ı, tİlimsl Ye mcleki etik değerlere uygun davranlr.

Diıbiıimi 1

YanYll ı(odu

Fakülte zorunlu



Yanyll Çaİşmalan

Ara slnav

K§a slnav

öaw

Dwam

Uy9ulama

Proje

Yanyt| sonu 9navl

ToPlam

say$ loül
1 %40

0%0
0%0
0 7o0

0 0,60

0%0
1 0/060

o/o10O

143
00
00
00
11
00
00
00

EtİinIik

DeE sürği

slnf Dfl Ç. süEi
ödeüer

sunum/semineİ Hazrlam

A6 slffivlar

t ygu|ama

Laboratuvar

Prcje

Yanyl sonu snav|

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedisa

say§ sür6i Toplam iş Yükü saati

42

0

0

0

1

0

0

0

1

ffY,*t,
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H"ry.ş§
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t\J'ru

Katk Düzeyi: 1: Çokdİlşük 2: Düşük 3: oİta 4: Yüksk 5: Çokyük*k



BAuKEsiR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu

MBN 1019 Eğitim Antrcpolojisi

Öğrcnim Türü DeEin Dili De6in Düzeyi D€6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkç€ Fakü|te seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul De6in x@rdinatörü De6i Vffin Dffiin yardlmolan

İngılizce oğrebnenliği

DeEin Amao :

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta$rtmı
sosyal Bilimler

Fen Bılimleİi
sağhk Bilimle]i
Alan Bilgisi

sl6 No Agklama
Pog İngılizeye yöneljk ve dğrencinin gereksinimlgine uygun materyal geliştirebilir.

P14 Edindiği bilgi Ye btrerileri elğtirel bir r3klaşmla değerlendicbilir.

P16 Yaşam boyu öğrenrrEye ilişkin olumlu bir tutum gelişlirir.

yöntem w tekniklerini uygulayabilir.

Po4 İngiliz Dili a,ğretim pograml, özel ö'ğretim stsatejileri, yönGm ve teknikleri ile ölçme € değglendime bilgisine *hip olur.

Pos İlkdğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, oğrenme özellikleri ve güdülderinin bilgisine ship olur.

kanda€ ve aEştma|an dayalı çiizüm öngilen gdi*iretilir.

Bilgiye ulaşna yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Ka|ite yahetimi Ve süreçlerine uygun davranlr ve kathr.

Güvenli oku| ortamınln duştJdffil ve siirdünllebilmği amrcyla kişi*l ve kuruffi| etkileşim kuEr.

Çffe koruma ve iş giiHlİği konulannda yeterli billne ghap o|ur.

Dş görünüm, hİıJm, bvlr re dawan§lan ile topluma ömek olur.

samtsal w kültiire| etkinliklee etkin olarak kağllr.

Toplumun ve dünyanm gürıdemindeki olayhra/gdi$rlere duyarlı olur w irer.

İnqiliz dili eğiüminin gerektrdiği d@eyde bilgisayar yaıllm ile birliKe bilişim re iletişim teknolojileİini kullanabilir.

Bi|ginin doğ§ kaynağl, slnlrlan, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değedrdime bilgisine ghip olur.

Birey*l ve grup çal§mlannda ffimıuluk alma ve allffin göBi etkin bir ş€kilde yoine getirir.

Ktrdini bir birey oh6k tanvabilir; yaEbğ Ve 9üd0 yii0lerini kullanabilir.

Öğretmenlik Uyguhmalannda kaşlaşilan Ve iingorülemeyen karmaş|k $runlan çömek iÇn barqEel ve ekip üy6i olarak ffimluluk alatİlir.

ilköğretim ve ortaöğretim ö'ğffiil€finin kaznmlannl çok ytinlü değedendirebilir.

uyduran ingilizce ($retsnenlerin yet $iıilrci hedeflenmeldEdir.

P17

P27
P28
P29
P25

P18

P19

P24
P02

P11

P12
P13

Pl0
P01

Po3 8ilim*l bilqinin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.

Po6 İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

P15 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve iığrenm6ini yönlendirebilir.

P2| İnqıllzceyıe ııgiıi ıonularda ilgili kişi Ve kurumlan bilgilendirebi|ir; düşüncelerinire $runlara ilişkin çözüm öntrilgini yazill ve sdzlü olaEk aktarabilir.

?22 DüşünceIerini Ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel Veriıerle d6tekleyerek uzman olan Ve o|mayan kiŞilerle paylaŞabilir.

P31 Birey olarak görry, hak ve $rumluluklan ile ilgili yag, yönefiıelik ve mewuata uygun dawanlr.

p3o !,lilli Eğiüm Temel kanunu,nda ifade edilen ulusal ve ryrosd duyarlıklann balincinde olur.

P2o Toplum$l $rum|u|uk bilinciyle yaşadlğl sosyal çevre lçin mğleki prcje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

P23 ikinci yabano dili kulhnank alanlndaki tilgileri ızleyebilir ve mğlektaşlan ile iletiŞim kurabilir.

P26 Derckrasa, irn hak|an, bduffil, bilim*l ve mskki etik değerlere uygun davranlr,

ln

Eğitim Antrcpolojı§i

Yarıyıl

Desin İçıriği :

Dec Yapısı
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Yarıyll Çal§malan

Ara gGv

K§ slnav

oow

DeVam

uy9uhma

Proje

Yanyll sonu snavl

Toplam

sayg Katkl

o40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

96ıoo

EüinIik

De§ sür6i

slnİf Dlfl Ç. sü6i
ödevler

sunum/seminer Hazldama

Ara slnavlar
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BALIKESİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Öğrcnim Türü DeEin Dili De6in Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Tü.ü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Ön Koşul De§an kerdinatörü De6i veren DeEin Yaİdlmqlan8ölümü/Prcgıaml

DeEin İçeİtği:

rıi* eğiti. sistmıni ku6n ve düzenleyen temel ya9lar; eğitim payda9lannn görev, hak ve sorumlulukhn.

Mühendislİk Bılimleri
Mühendis|ik Ta9nml
sosYal Bilımler

Fen Billmleri
sağllk BılimIeri
Alan Balgisi

sln t{o Agklama

Pog inqilizceye yöndik ve öğrencjnin gffiGinimlgine uygun mteryal geliştirei)ilir,

P14 Edindiği bilgi ve bserileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir,

P16 Yaşam boyu ürffrr€ye ilaşkin olumlu bir §Jfum qeliştirir.

yarntem w tekniklefini uygulayabilir.

P04 ingilD Dili ijğretim programl, özel öğretam stEtejalen, yöntem Ve teknikleri ile ölçme ve değedendime bilqisine İhip olur.

Pos İıitı6r*im ircrcı ı<aaere öğrencilerinin gelişim, dğmre özellikleri ve güdülderinin bilgisire sahip olur,

kanüara Ve aEştmalaE dayah çözüm önerileri gdi*irebilir,

P|7
P27

P28

P29
P25

P18

P19

P24
P02

P11

P|2
P13

P10
P01

P03

P06
P15

P2r
P22
P31
P30

P20
P23
P26

Bilgiye ulaşma yo|lannı bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite ya»etjmi Ve süreçlerire uygun dawanlr ve kabfur.

Giivenii okul ortamının o|uşfurulmas! ve sürdürülebilm6ı amağyla kişi*l ve kurur§al eüdıeşim kuEr.

Çsre koruma ve iş güvenliği konulannda yeterli biline $hap olur,

D§ gdrünüm, hİum, tavır ve dawanışlan ile topıuma ömek olur.

samtsal ve kültiirel etkinliklere etkin olarak kahllr.

Toglumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdişirlere duyarll o|ur ve izler,

İngiliz dili 4itiminin gerektirdiği düzeyde bilqi$yar yaaİm ile birlikte bilişim re ihtişim tel0oloji|erini kullanabilir,

oiğinin ooEB, kuvn4t, ,nlrhn, doğruluğu, gğvenirliliği ve geçerliliğıni değerlendim bilgisine $hip dur.

Birey*l vegrup 9hşmlannda ffimluluk alma ve ahnan göğa etkin bir şekilde yğine getirir,

K€ndini bir birey olarak tanyabilir; yarabo ve 9üdü yihhfini kullanabilir,

Öğİetnenlik Uyguhmalannda karşlaşilan ve tıEırtııemeyen karmaşlk grunları «izmek ıin birey*l Ve ekip üysi olaBk $rumluluk alatİlir,

ilköğretim Ve ortatiğretim tErtrcibrinin kazanlmlannl çok Yönlü değeİlendireti|ir,

uyiuran İngilizce tığretmenl€fin yetiştirilm6i hedeflenmektedir,

Bilimsl tİlginin ür€timiy|e ilgili yöntemleri kawayabilir.

ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gerekinimlerini bdadeyebilir ve oğrenm6ini yönl€rıdireb'lir,

İn-gili.ceyıe ıgill konularda ilgili kişi ve kuru;bn bihilendhebilir; düşüncelerini ve $runhra ilişkin çözüm &lğilerinl yazft Ve södü olank aktaGbilir,

oılhn.e|erinire rc.nlara ilişkin çözüm öneİilerini;icel ve nitel vgil€rle dEtekleyğek uman olan ve olmaydn kiŞihrle paylaŞabilir,

Birey olarak görw, hak ve $rumluluklan ile ilgili yag, yöneğnelik ve mewata uygun davran|r,

Milli Eğitim T;mel Kanunu,Ma ifade edilen ulugl Ye §rssd duyarllldann tİlincinde olur.

Toplui*l rcrumluluk bilitriyle yaşadĞı sosyal çevre için m*leki prcje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

İki;ci yabano dili kullanaEk alanlrıdaki tilgileri izleyebilir ve rElektaşlan ile iletişim kuĞbilir,

Demkasi, iEn haklan, topluffil, bilims| Ve mEleki etik d€ğerlere uygun daYranlr,
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BALIKEsiR üıııivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

De6in Dili DeEin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü
ÖğEnim Türü

ön Xoşul D€6in K@İdinatiirü De6i veİen DeEln Yardlmctlarü
Bölümü/Prcq.aml

İngilizce Öğretmenliği

De6in Amao i
^^lilL ^6li.EJari w6 di}im ii,Aihdcki etki|pdni era*rmak e6itim tarihindeki basİe düsüre harekederini inehmelç Dünya ve Türk

eğitimta.rihindekim",c,t-,eg"çmiş","slndakiilişkjlerikavrayabilenbiran|aylşge|iştimektir
DeEın Içeİiği *^.^, -^wa^i.5xA. n#ıı Alt, Vö i<l,m t6^İlm|annrla eöitjm: Rönsans. Refom. ADeEın Içengi ;

ffil}#e;;affi;;;;,dşi;l4;;ooi".o-!fu-ii.;islam kültürre med;iyellil$l"9:1y,_".I|:j|§k,h,,,

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasnml
sosyal Bilimle.

Fen Billmleri
sağhk Billm|eri
Alan Bllgisi

ön Hazır|ık Dökümanla.Hafta Konu

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

L2

13

14

Antik Diimde Eğitim (Eski Mlsr, Anadolu, Hint, Çn)
Antik Diinemde, Kiİtritoplumlarda Eğitim (Antik Yunan, ve Rma wgadlklannda eğitim)

orb Qğda Eğitim (skohstik Eğitjm.)

Rön§G Döneminde Eğitim

Modernleşre sürtrinde Eğitim, P6t İlodm gıreçte Eğitim

Pagan Dİinemde Türklerde Eğitim

islam Kültiir w Medeniyetinde Eğitİm

İslam Külttjr ve MedtriYetinde Eğitim üzgine dii§ünce|g

Ara gnav

Türkiye'de Milli Eğitim §steminin DoğıjşıJ

Türkjye'de Modernleşme sürsinde Babdan Etkilmmeler, Düşünceler

Türkiye'de öğretmen y€tjştirmeye karşıaşbmall yaklaşm,

Bugünün Diinyasnda Ve Türklye'de eğitimde yaşanan değişimler Ve dönüşüml€f

Değerlendime ve $nuç-Final

sın t{o

ö01
oo2
ö03
ö04
oo5
o06
i7
ö08
o09

Aoklama
Antik Dönemde Eğitim (Eski Mlgr, Anaddu, Hint, Çn
orta Çğ ve voliığda Doğu, Bab Ve İslam toplumlannda eğitim hakknda bilgi ghibi o|ack

Rönsns, nefom, ıydlnlanma Harekedğindeki eğitim sür€ini kawayabil(ek

E İüstri ÇaÖ Ve luodem Ddffide eğitim sürecini kavEyabılecek

iiıit egiti.-o"rri.inin tarih*l arka planl, fel*fr, düşünsl ve politik temellerini kavrayabal«ek

islam iültür ve medeniyetinin Baü medeniyeti ile ilişkj|efini agklayabilcek

lvilli/ulus devleügin doğmasl ve mim eğitim sistffilerinin gelişmesini açlklayabiltrek

Post-modğn toplum tartışmahn ve eğitim tarüşmalannl kawayabilecek

Antit oonmaen tuqüne dünyada eğiümde yaşanan temel değisimler Ve dönüşümleri aqkhyabil$ektir

sıra No Agklama
ingilizceye yöndik ve öğrencinin gereGinimldine uygun mteryal geliştireiİlir,

Edindiği bilgi re b€c€nbri e|eştirel bir yaklaşmla d#endiEbilir,
Yaşam boyu öğrsmye ilişkin olumlu bir tuhJm geliştirir,

yih6m re teknikbrini uııgulayabilir.

ingiii. oiıi irğr"tim prcgmı, özel ifretim strateji|eri, ydntem ve teknikleri ile ölçrre re ğe6endjre bılgisine sahip olur,

bnımlayabilir, analiz edebilir,

ffiH;üffiH#ffioiffi;;-oiö;L;;;;,ilik-y9:.ço-"k,çnbteyglveekipiiyğiolarakffimlulukalabilir,

P09

P14

P16

ru8

Po4

P05

n7

P|7
P27
P28

P29
P25
P18
P19
P24
P02

Pl1
P72
P13

P10

P01

P03

P06
P15

P2r
?22

iiı-tEr*ı. itin.i kuo"re tiğrenciluinin gelişim, i8Hre özellikleri ve güdüİlerinin tilgisire ghip olur,

ınoilizcevle ilaili olav ve olqulan kavE.*ııişo_i o"."rirlne $hip olur; bilimst yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yorumlayabilir,

ra-ntarj re jnştıma|a6 dayall çözüm onerilen geli*irebilir,

Bilgiye uhşna yollannl bilir ve etkin bir seklde kullanlr,

Kalite yön€ğmi ve süreçlerine uygun davranlr Ve kağİr,

Güvenliokul ortamlnln oluşturulması ve sürdürülebilmEi ameyla kj5iclve kuruffil etdleşim kurar,

Çevre koruma Ve iş güvenliği konulannda y€terli biline $hip olur,

Öış görünüm, tufum, tavr w dawan§lan ile topluma ömek olur,

sanatsal ve külttire| etkinIiklere etkin ohrak kabfur,

Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/ge|işirlere duyarll olur ve i'er,

iöıı. oııl 
"ği 

irınin q"*ttıroiği aıi-vo" 
,uiıgigyaiyazıımı 

lıe oirlikte bilişim ve ileti$m teknolojilerini kullanabilir.
-dı,gi"iid"a;, 

k v"aı, sınırlan, dogrulugu, 9üvenirli|iği ve geçerliliiJini değerlendim bilgisine ghip olur.

İİr-.v*l ," g.p çlşhhnnda prumluluk alma ve aimn gö@i €tkin bir şekilde yğine getirir,

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarato Ve 9üçlü ytinlefini kul|anabilir, _trJ.., ,lrhil

iıitığr*i. ue ortaoğretım dğffiilginin kazanmlannl çok yönlü değeflendiEbilir, J iiidi^fu V*anA.li ilF .l6nahlmE_ rc
İnoilizce öğreğnenlüi Anabilim dallnda, çağdaş 4i6m re dğretimde uwlmasl geEks ilkdtr ve §daE bağh, bilirEd dü$inre yeteneği ile donablm§, medeki ve

wiunn İn-gilizce irğ-reEİEnlefin yeti*irilrei hedefl enmekHir,

Bilimel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawardbilir,

İngil2e ile iIgili özgün bilgi kaynaklanil kullanabilir,

Ö6;"nme g"reksını.l"rini bdirleyebilir ve bğrenm6ini yönleİüirebilir,

ingilazceyle ilgiti konuhrda ilgili kişi ve kuruıİlan bilgile;ıreulir; düşüncelerini ve grunhra ilişkin çi,züm önğil€fini yazıh ve sö/ü oh6k aktacbilir,

Düşüncelerini ve *runhra ilişkin çtıum önenlerini;icd ve nitel wilerle dstekleyerek uzmn olan ve olmaYan kiŞilede PaYhŞabilir,

,

jli

,!,.1ı



P31

P30

P20
P23
P26

Birey olarak görev, hak ve sorumluluklan ile iıgali ya*, yöneğnelik V€ mewuab uygun davranlr.

Mılli Eğitjm Temel Kanunu'nda afade edihn uIusal ve evrensel duyadlklann bılincinde o|ur.

Toplums| sorumluluk balinclyle yaşaddl sosya| çryre için mesleki prcje Ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

iknci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgilen izleyebilir Ve mğlektaşlan ile iletişim kurabilir.

Demokrasi, insan haklan, toplum$l, bilimsel ve msleki etik değerlere uygun davranlr.

,t'\
t*

l,. .,
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BALIKEsİR üıtivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

MBN1021 Eğitimde DEma

ÖğEnim Türü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in stai Durumu Dersin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte Yok seçmeli

8ölümü/Prcgİaml Ön Koşul DeEin [ordinatörü De6i vercn DeEin Ya]dlmo|an

Desin İçıiği;

dEmada yaGrlandabilecek kaynakıar; yaratıO drama ders planlnln hazıdanmag ve wgulanmasl; dramanın birelFel Ve syal 9dişime katk§.

ıtlühendislik Bilimleıi
Mühendi5lik Ta9nml
sosyal ailimler

Fen Balimleri
sağhk Bilim|eİi
Alan Bi19isi

9n t{o

P09

P14

P16

Po8

P04

P05

n7

Pt7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

Pl1
P|2
P13

P10
P01

P03

P06
Pl5
P2r
P2z
P31

P30

P20

P23
P26

Agklama
inqilizeye yönelik Ve aiğrencinin gffiksinimlğine uygun mteryal geliştirehlir.

Edindiğ| bilgi ve berileri eleştirel bir raklaşmla değerlendirebilir.

Yaşam boyu dğrsmeYe ilişkin olumlu bir fuhJm gelaştirir.

yaintem re tekniklerini uygulayabilir,

İngiliz Dili üreüm prcgraml, öz€l oğretim stratejileri, yöntem Ve teknıkl€ri ile ölçre ve değglendime bi|gisine ghip olur.

ilkiüretim ikirci kademe oğrencilerinin gelışım, €mme özellikleri ve güdüUerinin tilgisine ghip olur.

kanıdaE w aGştmalan dayall çiizüm önenleri geli*irebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullan|r.

Kalite yönetimi ve süEçlerire uygun davranlr ve kaühr.

Güvenli okulortammln oluşturulmaslre girdürülebilmği amrcyla kişi*lve kurur§al etkileşim kuĞr.

Çryre koruma V€ iş gtjvenliği konulannda yeterli biline sahip olur.

D§ çİirünüm, tıİum, tavlr ve davran§hn ile topluma ömek o|ur.

sanatsal ve kültiirel etkinliklere etkin olarak kabhr.

Toplumun ve dünyanm gündemindeki olay|ara/gdi$rlere duyadı olur ve ider.

İnqilız dili eğitiminan gereKirdiği dğzeyde tilgi$yar yazİm ih birlikte bilişim Ve ihğşim teknolojihİini kullanabalir.

Bllginin doğas kaynöğl, slnlrlan, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğani değerlendirme bilgisine ghip olur.

Birey-l ve grup ça|§mlannda mmlduk alma w allnan g(m/i etkjn bir şekilde ydne getirir,

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaEbo ve 9üdü yirnl€fini ku|lanabilir.

Öğretrnenlik uyguhmalannda karşlaşlan ve ihgörühmeyen karmaş* $runları çozmek ıin birey*l ve ekip üy6i olaEk $rumıU|Uk alabilir.

İıkiüretim Ve ortaöğretim iiğretril€finin kaanmlannl çok yönlü değerlendiretİlir.

uyduran ingilizce iiğretrenlgin yeti$irilffii hedef,enmekdir.
Bilim*l bilginin üretimiyle ilgili yairıtffi leri kawayabalir.

İngilizce ile ilgilİ özgün bilgi kayffiklannl ku|lambilİr.

Öğrenme gereksinamlenni bdırleyebilir w i8renm6ini yönlerıdirebilir.

İngııızceyle ı9ıi ııonularda ilgili kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşıincelerini ve $runlara ilişkin çöziim öngilğini yazıh ve sörü ola6k akta€bllir,

Di]şüncelerinive srunlara ilişkin çözüm önerilerini nicd ve nitel v€rilerle destekteyrek uzman olan ve olmayan kişilede payh9bilir.

Birey olack görw, hak re $rumluluHaf, ile ihili yas, yöneğndik ve mMata uygun dawanlr,

!1illi Eğitim Teme| Kanunu'nda ifade edilen ulu$l Ve evrensel duyarllklann bilincinde olur.

Toduffil $rumluluk bilirciyle yaşadül scYal çwre için m6leki prcF w eRinlik er planlayabilir Ve uygulayabilir.

ikinci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgileri izle/ebilir ve nı6leKaşlan ile iletişim kurabiıir.

Demk asi, iEn haklan, topluffil, bilim*l ve m6leki etik değerlere uygun davranır.

Eğiümde Dnffi
Yanyll Adl

D€6 Yaplsı
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BAuKEsiR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmen|iği

MBN1023 Eğitimde Program Geli$ime

Ogrcnlm luru De6in Dili De6in DüzeYi De6in staj Durumu De6in Tüİü

Örgün Öğretim Tü*çe Fakülte seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul DeEin x@İdinatörü De6i Veren De6İn Yaİdımolan
Ingilizce Öğretmenliği

öğretim programlnl incelemektir.
Desin İçeriği :

ti.me Kuramdan Uygulamaya /
Ertiiİk

- Fatma Vanş
Geliştirme

Mühendislik Bilimleri
Mühendıslik Ta$nml
sosya| Bilim|er

Fen Bılimleri
sağhk Bilimleİi
Alan 8ilgisi

Hafta

1

2

3
4
5

6
7

8

9

10

11

L2

13

14

l(onu

Terel kavramlar
Prog6m geliştimğin kuEm$| temelleri
Eğitim programl trgnm Ve model|eri
Eğitim programl bsnm ve modelleri

Prcgram geliştimenin planlanmas
Program geliştimenin p|anlanmag

Prognm tagng hazdama
ProgEm ta9n9 hazrlama
Hedef davEnlşlann slnfl andlnlmasl
Hedef davEnışlann slnfl andlnlmasl
Programln denenmesi değerlendiİilmesi

ProgĞmın denenmsi değerlendirilmesi
Mwcut dğretim programlannln incelenmsi
Mevcut öğretim program|annln ince|smGi

Dökümanla.

slra 
'{o 

Agklama
Ö01 Program geliştirme ile ilgili temel kavEmlan hatldayabilme.
Ö02 Eğitim program ta$nm modellerini aqkhyabilme.
Ö03 Eğitim programl geliştirme sürtrini açlklayabilme.
Ö04 Eğitim programlnn öğelgi arasmdakj alişkild açlklayabilme
Ö05 8elli başll progEm geliştime yakhşlmlannı karşllaştEbilme
Ö06 Belli başll progEm geliştjme moddlerini analiz edebilme
Ö07 Bir eğitim progEmlnl belli tİçtitla açısından değglendirebilme

sl6 İ{o Açlk|ama

P09

P14
P16

P08

P04

Po5

Po7

P17

P27

P28
P29
P25
P18
P19
P24
w2
P11

P72

P10

P01

ingilizeye yöndik ve dğrencinin gffiksinim|gine uygun mteryal g€liştirebilir.

Edirıdiği bilgi re befileri el€ştirel bir yakla9mla d#endirebilir.
Yaşam boyu öğrsrneye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yontem w teknikl€f ini uyguhyabilir.
ingiliz Dili iiğretim pfograml, özel tEretjm stratejileri, yöntem Ve t€l(ıiHeri ile öhre re değglendim bilgisine ghip olur.
ilkogretim ikinci kadere dğnncjlerinin gelişim, iiğHre özellikleri re güdüHerinin bilgisine ghip olur.
ingilizceyle ilgi|i olay ve olgulan karercıla$ma becerisire ghip olur; tİlimsel yöntem re Eknikleıle inceleyebilir; Veribn yğumhyabilir,
kandara re aEştlmalara dayall çözüm önsilen gdi*irebilir.
8iıgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranlr ve katllr.
Güvenli okul ortimlnln olu5turulmasl ve sürdürülebilm6i amaoyia kişitrl Ve kurum*l etkileşim kurar.

Çewe koruma Ve iş güvs|iği konulannda yeterli bilina ghip olur.
D§ gorünüm, futum, tavlr ve davranışlan iıe topluma ömek olur.
sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin o|arak kaullr.
Toplumun ve dünyanh gündemindeki olaylara/gelişirtere duyarll olu. ve ijel.
İn9aliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yazıllm ile birliKe bilişim w iletişim teknolojilerini kullanabilir.
8ilginin doğag kaynağl, s|nlriarl, doğruluğu, güvenirliliği ve geçediıiğini değerlendime bilgisine ghip olu..
Bireygl Ve grup çnlEmalannda ffimluluk alma ve aİnan görwietkin bir şekihe }€rine geürir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarağq ve güçlü yönlerini ku|lanabilir.
Öğretmenlik Uygulamalannda karşlaşılan ve öngörülemeyen karmaşk $runlan çözmek açin birey*l Ve ekip üysi olarak srumluluk alabilir.
İlköğretim ve ortaöğretim aiğrencilerinin kaanımlarınl çok yönlü değglendirebjlir.
İngilizce Öğretmenliği Anabilim dallnda, çağdaş eğitim ve öğretimde uyulmag gereken ilkelere ve esaslara bağll, bilamsel düşünme yeteneği ile donatlm§, msleki ve
uyduran Ingilizc€ öğr€tmenlerin yeüştirilm6i hedeflenmektedir.
8ilim*l bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.
İngilizce iıe ilgili öz9ün bi|gi kaynaklannl kullanabilir.
Öğ.enme gereksinimlerini belideyebalir Ve iürenm6ini yönlendirebilir.

İngilizeyle ilgiıi konuhrda jlgili kişi ve kurumlan bilgilendirebi|ir; düşüncelerini Ve $runlara jlişkjn çözüm a'nsilerini yazlh Ve sözlü ohEk aktarabili..
Düşüncelerini Ve srunla[a ilişkin çözüm önerilerini njce| ve nitel verilerle dGtek|eyerek uzman ohn ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

mnlan tanlmlayabilir, analiz edebilir,

,ı
lia

P03

Po6
P15

PzI
P22

D€Ein KaYnakıan

DeEin



P31

P30

P2o
P23
P26

8irey olarak görev, hak ve sorumluluklan ile ilgili yasa, ydnetrnelik v€ m€wuata uygun davranlr.

Milli Eğitjm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu9lve ryrnsd duyarlıklann bilincinde o|ur.

Top|umgl $rumluluk baıindyle yaşadlğl sosya| çevre için m6leki prcje ve etkinlikler planlayabilir Ve uygulayabali..

ikinci yabano dili kullanaEk alanlndaki biıgilei izleyebilir Ve meslekta$an ile iletişim kurabilir.

Demokrasi, in$n haklan, toplum$l, tİlim*lVe m6leki etik değer|ere uygun davranlr.



Yaİryl| Çallşmalan

A.a slmv

K§ samv

oory

Dwam

uygulama

Proje

Yanyi sonu §navl

Toplam

say§ ı(atİı

0 %4o

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

l%10o

Etkinıik sayH sürğİ ropıam İş vıitıı saatı

De§sijĞi 0 0 0

slnlf Dş Ç. süci 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaırlam 0 0 0

Arasmaüar 0 0 0

Uygulare 0 0 0

LaboEhlEr 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyl sonu gffi 0 0 0

Toplam İşYükü o

AxTsKİ.dıc oiIiI
ailıI;Ill

Değerleııdim Öğtlai

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



BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Adı

IvBN1024 Eğitjmde Prole Hazırlama

ÖğEnim Türü DeEin Dili D€r§in Düreyi Decin staj Durumu DeEin Türü

8ölümü/Prcgraml Ön Xoşul Dersin x@rdinatörü De6i veren Dsin yardlmctlan

lngilizce Öğretmenliğl

De6in Amad ;

Desin İçriği ı

p6ter ve broşür tagdama teknik|eri.

t{ühendasIik Bilimleri
Mühendis|ik Tasnml
sosya| Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilim|eİi
Alan Bilgisi

P09

P14

P16

Po8

P04

P05

Po7

İngilizceye yönelik ve öğrencinin gerekğnimldne uygun materyal geliştiretİlir.
Edindiği bilgi ve btrerileri el€ştirel bir yakhşlmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu dğrenmeye ilişkin olumlu bar fufum geliŞtinr.

yöntem Ve tekniklefini uygulayabi|ir.
İngiliz Dili tiğretim prcgraml, özel ö'ğretim stEte]jleri, yöntem ve teknikleri ile Elçre ve değerlendime bilgisane $hip olur.
ılköğretim ikinci kademe öğrencalerinin gelişim, aüHme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine ghip olur.

kandara ve aEştmalara dayall çözüm önenEri geli*irebilir.
Bilgiye u|aşma yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite y'mğtimi Ve süreçlerine uyqun dawanl. Ve kathr.
Güvenli okulortamnln oluşturulmaslve sürdürülebilm6i amacryla kişi*l Ve kururcl e&ile§im kuEr.
Çryre koruma Ve iş güvslaği konulannda yeterli bilance $hip olur.
Dlş görünüm, hjttJm, tavlr ve dawanşlan ile topluma ömek o|ur.
samtsal ve küttiiĞl etkjnliklere etkin ohrak katt|[.
Toplumun Ve dünyanln gündemindeki olay|aral9di$r|ere duyadl olur re izler.
İngiliz dili eğibminin gerektirdiği düzeyde bi|gigyar yazİm ile birlikte bilişim re iletişim teknolojilerini kullanabi|ir.
Bilginin doğası kaynağl, sınırhn, doğruluğu,güVenirliliği ve geçerliliijina değerlendime bilgisine 9hip olur.
Birey9l Ve grup 9hşmalannda $rumluluk alma Ve aİnan göwi etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir bi.ey ohrak bnryabilir; ya6ğğ ve güdü yijnlğini ku|lanaulir.
oğr€trnen|ik Uygulamalanİıda karşlaşllan ve iingörülemeyen karmaşk ffin|an çönek için biİeFel Ve ekip üy6i ola6k mmlu|uk a|atilir.
İlkiğretim Ve ortaöğretim dğrffi|ginin kaanlmlannl çok yönlü dğendiretilir.

uyduran Ingilizce öğretmenlerin yetj$irilm6i hedefl enmekHir.
8alim*l ti|ginin üretimiyle i|gili yöntemleri İawayabilir.
ingi|izce ile algili özgün bilgi kayBklannl kullanabilir.
Öğrenme gerekinimhnni belideyebilir ve oğrenmsini yönleİıdirebilir.
İnqilizceyle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; diişüncelerini ve $runlara ilişkin çözüm (nğilerini yazlll Ve 9dü ola6k aktarabilir.
DüŞüncelerini ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel vgilerle destekleygek uzman olan Ve olmayan kişılerle paylaPbilir.
Birey olarak göB, hak re $rumluluklan ile ilgili ya$, yönetmelik Ve mewuata uygun dawanlr.
Milli Eğitjm Temd Kanunu'nda ifade edilen ulusl Ve ryrgEd duyarllkhnn bilindrıde olur.
TopıUrcl 9rumluluk bilirciyle yaşadÜl sosyal çryre için m6leki prcje re etkjnlakler p|anlayabilir Ve uyguhrdbilir.
İkinci yabano dili kullanaEk alanlndaki tİlgileİi i/ey€bilir ve m6lekbşlan ile iletişim kuEbilir.
Demokasi, jnsn haklan, bplum$l, bilim*lve msleki etik değerlere uygun davranır.

P17
P27

P28
P29
P25
P18

P19

P24
n2
P11
P|2
P13

P10
P01

P03

P06

P15

P2!
P22
P31

P30

P20
P23
P26

Eğitmde Prcje Hrİıam
YanYll

| ırogramın öğrenme Çtkttlar!

slra No A9klama



sıyı§ l(aül

0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

Etkinlik sayH sür6i Toplam İş Yükü saati

DeEsür6i 0 0 0

slnf Dlş Ç. süEi 0 0 0

Ödev|er 0 0 0

Ara slnav|ar

uygulama

LaborafuVar

Prcje

Yarıyıl sonu 9mvı 0 0 0

Toplam İş Yükii o

Axİs loedlsl o

000
000
000
000
ooo

Yanyil sonu gnavl

ToPlam

0 Yo60

Vo100

|,ir. Jı. .

'\ " /,lF

Pİog6mIn

Katk Düzeyi: 1: Çok dü5ük 2: 3: orta 4: Yükrek 5: Çok yüGek



BAuKEsiR üırivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Yanyll T+U Kİedi AKTS

GKN1033 Eğitimde Yamtıq Drama

Öğrcnim İüİü DeEin Dilı o€6in Daiayi De6in staj Durumu DeEin Tü]ü

Örgün Öğretım Türkçe Yok seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul De6in l(mrdinatörü De6i vgen DeEin Yardımctlan

İngilizce Öğretmenliği Dr.

Yöntem ola6k yaraİcl dramay bilir. Yarabo drama teknaklerinİ deneyimler.
Decin İçeriği:

dnmada yaErlanllabil<ek kaynaklaÇ yarağo dİama ds planının hazlrlanma§ ve uygulanmasl; dramanln bireysel Ve syal gdi$me katk§.

Eğiümde YaEbo DEma (YKY)

Mühendis|ik Bilimleİi
Mühendis|ik Ta$nmI
sosYal Bilimler

Fen Bilimleri
sağltk Bilimleİi
Alar Bi19asi

ı2O
:20
:25i25

Hafta Konu

1 Tan§ma
2 Uyum
3 lJlyum
4 İletişim
5 DEma ve yanto dramanln temel kawamlan
6 rc| oymana ve doğaçlama
7 yaEbo dramanln aşamalan
8 YaEğo dEmanln oğderi
9 Toplumgl olay'ar ve yacto drama ilişksi
10 Yanbo dEm ve toplumsl olay|ar
11 orfve yaEğo dEma
12 Maske ve yarato dEma
ı3 Yaratg dĞm planl

14 Değer|gıdime Ve yaraİğ dĞma

ön Haz.|ık DaikünanIaİ

§6 No Agklama
Ö01 Yaraüo dEma yöntemine uygun dffiini planlar

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11
PL2
P13

P10

P01

$n ılo
P09

P14

P16

P08

P04

P05
n7

P03

P06

Pl5
P21

P22
P31

P30
P20

P23
P26

Açklama
ingilizeye yönelik Ve dğrencinin gğeksinimlgine uygun mteryal geli5tirebilir.

Edindiği bilgi Ve btrerileri ele5tirel bir yakhşmla değerlendiEbilir.
Yaşam boyu iErenmeye ilişkin olumlu bar fufum geliştirir.

ythtem ve teknikkrini uygulayabilir.

ingiliz Dili dğretim prcgraml, özel iiğretim stEtejileri, }6ntem Ve tekniueri ile ölçre w değglendlme bilgisine ghip olur,

İlkdğretim ikinci kaderıe ö'ğrencilerinin gelişim, ürenme özellilderi w güdüklerinin balgisire 9hip olur.

kanıdara Ve aEştmalara dayall çözüm önerileri geliştjrebalir.

Bilgiye u|ayna yollannl bilir ve etkin bar şekjlde kullanlr.

kalite yönetlmi ve 5üreçhrire uygun davranlr ve katıllr.

Güvenli okul ortamlnln oluşfurulmas ve sirdürülebilm6iamffiy|a kişi*l V€ kurum$l etkileşim kurar.

Ç4re koruma ve iş güvffiliği konuıannda yeterli bilince sahip olur.

D§ görünüm, tutum, tavlr ve dawan§lan ile topluma ömek olur.

saretsal ve külti.irel etkin|iklere etkin olarak kahır,
Toplumun ve dünYann gündemindeki olaylara/gelişidere duyadl olur Ve izler.

ingiliz dili eğiüminin g€reKirdiği düzeyde bilgi$yar yazllml ile birlikte bilişim Ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

8ilginin doğ§ kaymğl, gn|rlan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçerliliğini değedendare bilgisine 9hap dur.
Bireysl Ve grup 9İşmalannda ffimluluk a|ma Ve ahmn gaxg/i ei(in bir şekihe yrne getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarauo ve güdi ytin|ğini kullanabalır.

Öğreünenlik uyguhmalannda karşlaşİan ve öngörülemeyen karmaşk grudan çözmek i(in birey*l ve ekip üy6i olaEk $rumlu|uk a|abilir.

itkoğretim ve ortaöğretim ajğfficilerinin kazanmlannl çok yönlü d€eflendireiİlir.
İn9ilize Öğretmenlği Anabilim dallnda, çağdaş eğitim Ve oğretimde uwlmasl gerekğ ilkelre ve gadac bağh, bilimsd düşünme yeteneği ile

uvduran İnqilizce öğretm€nlerin yetiştirilrci hedefl enmektedir.

Bilim*l bilginin üEtimiyle ilgiıi yöntemleri kavrayabilir.

İngilize ile ilqili öz9ün bilgi kaynaklannt ku|lanabilir.

Öğrenme gerekinimlenni belirleyebilir re öğrenm6ina ydn|endiEbilir.

İn9ilizceyle ilgili konula.da ilgili kjşi Ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncderini ve $runlara ilişkin çözüm tinerilefini yaz|l ve södü ola6k aktaGbilir.

Düşüncelerina ve $run|ara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel Vtrilerle d6tekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

Birey o|aEk göfry, hak Ve $rumluluk]an ile ilgili yag, yönetmelik Ve mMuata uygun davranır.

Milli Eğitim Temel Kanunu'Ma ifade edilen ulugl ve evrensd duyarllklann bilincinde olu,.

Toplum$l 9rumluıuk bilirciyle yaşadlğt sosyal çryre için m6ıeki pfoje ve etkjnlikler planhyabilir ve uygulayabalir.

ikinci yabano dali kullanaEk alanndakj hlgileri i/eyebilir Ve rclektaşlan ile iletişim kurabilir.

Demokasi, ingn haklan, toplumgl, bilim*lYe m6|eki etik değedere uyqun davranır.

ı4
iİ. f.

De6in



BALIKEsiR üıııivr nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Adl

Beştirel okuro re Yazma

Öğrcnim İüİü De6in Dili D€.sin Düzeyi De6in stai Durumu DeEin Tü.ü

Örgün Öğretim İngilizce Fakülte

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul D€Gin xmİdinatiırü DeEivren De6in Yardımc|lan

İngilizce oğretınenliği A§.«jr.Dr. ÖZGEHAN UŞruK

D§in Amact :

Öğrerciltrn okum ve yazma süreçlerinde meünleri eleştirel bir şekilde çözümleyeba|meleri için gerekli kuram9l Ve uygu|ama donanlmlna ship olabilmeleriamaçlanmaktad|n
Desin İçriği :

koyma firsağan sunar. son olarak, oğrencilerin eleştirel analiz bmrilerini geliştirmek içjn çoklu okuma Ve yazma materyallerinin kullanlmlnl içerin

üy6i dec
sunum, anıabm, okuma Ve yama
Çubukçu, F. (Eds.). (2019). cİiticl thinking: theory and practice. Anka6: Pegem Akademi
uygulama ve Eporlama
klasik açık uçlu

ı{ühendislik Bi|imleri
Mühendislik Ta9rlml
sosyal Bilimler

0
0
100

0
0
0

Een Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Helıa xonu ön xaaııı
1 6e*irel okum w Yazmanln Terelleri
2 Qğımız Metinleriı$ğnda Bğtirel okum
3 Çeşidi Metin Kaynaldannda okuryrr|*
4 Metafor Kullanlml ile Elertiel okumanln Geliştirilmği
5 Yeni El€*iri Kuraml ile okurıa
5 okur odakll KuEm ile Eleştir€l okuma
7 Yapbozum KuEm iıe EleştiEl okuma
8 Metinlermgllk
9 Uygulama
10 uygu|ama
u Eleştirel Yazma Kunmlan
12 Eest|rel Düşürcsin Metne Yangtlmg
13 Uygulama
L4 Konuhn «izden @ime

Dökümanlar

slE ı{o

o01
o02
ö03

Aç1klama

Öğrenciler eleştirel okuma ve yazmanln kuram$l temellerini kavrayaGkbr.

Öğrenciler metinlsi türlerine, amaçlanna ve önem|i öğelerine göre çözümleyebilrektir.
Öğrenciler eleştjrel değere $hip ve belidi amdaE yönelik metinhr ortaya koyabilmk donanlma $hip oıfktır.

sln ı{o Açıklama

Pog ingillzc€ye yönelik ve öğrencinin gereGinimlerine uygun mteryal ge|iştirebılir.

P14 Edindiği bilgi ve brcnbri eleştirel bir rak,ıaşmla değerlendirebilir.

P16 Ya9m boyu dğrğrrEye ilişkin olumlu bir tutum ge|iştirir.

yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.

ıngiliz Dili iüretim prcgraml, özelö'ğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre Ve değertendime bilgisine 9hip o|ur.

İlköğretim ikinci kademe ürencilerinin gelişim, dğHre özellikleri Ve 9üçlüklerinin bilgisine ghip olur.

inqilizceyle ilgili olay ve olgu|an kavram9llaştlma becerisine ship olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; Verileri yorumlayabiıir, sorunlan tanlmlayabilir, analiz edebilir,

kanıdara re aGştrmalara dayaİ çözüm önerileri gdiştirebilir.

Bilgiye uhşına yollannl bilir ve etkin bir ş€kjlde kullanlr.

Kalite ytnetimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kabhr.

Güvenli okul ortamlnln oluşüJrulmsl re sürdürülebilmği amilyla kjşig| ve kuruffil eüileşim kuEr.

*vre koruma ve iş güvenliği konuhnnda yeEr|i bilane ghip olur.

Dş görünüm, hİüJm, tavlr re dawan§lan ile top|uma ömek olur.

saDtsal ve külhire| etkinliklere etkin olarak kabllr.

T@|umun ve dünrdnn gündemiİıdeki olaylara/gelişidere duyarll olur w.izler.
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği diizeyde bilgi$yar yazİm ile birlikte bi|işim ve ihtişim teknolojihrini kullanabiıir.

Bilginin doğag kayn4l, gnlrhn, doğruluğu, güvenirlaliği w geçerliliğini değerlrdire bilgisine ship olur.

8irey*l Ve grup çal6mhnnda smluluk alma ve allmn giiği etkin bir şekilde ygine getjrir.

Kendini bir birey olarak tanryabi|ir; yarabo ve 9üçlü yainlerini kullanabilir.

Öğretmenlik Uygulamalannda karşlaşllan Ve öngörülemeyen karmaş|k $runlan çözmek için bireyel ve ekip üysi olaEk smmluluk alabilir.

ilköğretim ve ortaoğretim aığrencilerinin kazanlm|annl çok yönlü değer|endirebilir.

uyduran İnqilizce öğretmenlerin yetiştirilffii hedeflenmekHir.
Bilimsl bilginin üretimiyle ilgili yöntem|eri kawayabilir.
İngilize ile ilgili iizgijn bi|gi kayEklannl kullanabilir.

Öğrenme gereksinimlenni belirleyebilir ve irğrenm6ini yön|endirebilir.

ingilizceyle ilgili konuhrda ilgili kişi Ve kurumlan bilgilendirebilir; düşünceterini ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini yaa|| ve s6/i olaEk aktaEbilir.

Düşüncelerini ve $runhra ilişkin çözğm önerilerini nicel Ve nitel wrilerle d6tekleyerek Uzman olan ve olmayan kişi|erle paylaşabilir.

Birey olarak görev, hak Ve $rumluluk|an ile ilgi|i ya$, yönetmetik Ve mMuata uygun davran|r.

Milli Eğit m Temel Kanunu'nda ifade edilen ulugl ve ryreEd duyarhklann tİlincinde olur.

Todurcl $rumluluk bilirciyle yasadlğl s6yal çryre için m6leki prcje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabalir.

İkinci rdbano dili kulıanaEk alanlndaki tilgileri iy'eyebilir Ve m6lektaşlan ile iletişim kuEbilir.

Derckasi, irn haklan, topluffi|, tİlim*l Ve mğleki etjk değerlere Uygun davEnır.
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BALIKESİR üırivensirtsi
Necatibey Eğitim Fakü|tesi

İngilizce Öğretmenliği

xodu Adl

MBN1025 Ele$jrel ve Analitik Düsünme

ÖğEnim Türü De6İn Dili Dersin Düreyi DeEin staj Durumu De6in Tü]ü

Örgün Öğreüm Türkçe Yok seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul De6in Keİdınatöİü D€6i vercn De6in Yaldtmctlarl

Ingilizce Öğretmenliğı

oe6in Amacl :

Derein İçeriği :

düşünmenin kap9ml; elestirel Ve analitik okuma; ele5t'rel Ve anal]tik dinleme; eleştirel Ve anallt]k yazma.

l t*l. x,".,rraa l

xaynaklarl

Mühendis|ik Bilimleİi
uühendis|ik Ta$nml
sosYal Bilimler

Fen Balimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

§6 llo Agklama
Po9 İngilizeye yöndik ve aiğrencjnin gffikinimlğine uygun materyal geliştiret lir.

P14 Edindiği bilgi ve bEenbri elğtirel bir yaklaşmla değerlendirebilir.

P16 Yaşam boyu ürtrreye ilişkin olumlu bir futum geliştirir.

yöntem ve tekniklğini uYgulayabalir.

Po4 İngiliz Dili öğretim pmgramı, özel dğretim süateiileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre ve değedendime bilgasine $hip olur.

P05 ilköğr€tim ikirci kaderT€ öğrencilerinin ge|işim, öğHre özellikleri Ve güdüklerinin bilgisire ghip olur.

kandara ve aEştlrmalara daya|ı çözüm önerileri geliştirebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl biIir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yönetimi Ve süreçlerine uygun davranlr ve katllr.

Güvenli okul ortamlnln oluşturulma$ ve sürdürülebilm6iammyla kirisl ve kurumsal etkile9im kunr.

Çrre koruma ve iş güHliği konulannda yeterli biline 9hip olur.

D§ görünüm, hİıJm, tavr re dawan§hn ile tç|uma ömek olur.

sanatsEl ve kiiltüfel etkinliklere etkin olarak kahllr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeki oıaylara/gdişirhre duyarll olur ve iler.
ıngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgiiyar yazllml ile bidiKe bilişim re iht şim teknolojilerini kullanabilir.

Bilginin doğd kaynağl, cnlrlarl, doğruluğu, güvsirliliği ve geçerliliğini değerlendime bilgisine $hip olur.

Birey*l ve grup çallşmlannda smluluk alma ve allmn gixwi eüin bir şekilde ygine getirir,

Kendini bir birey olarak tanydbalir; yarabo ve gğdğ ydn|erini kullanatlilir.

oğretmenlik Uygu|amalannda karşlaşllan Ve öngörülemeyen karmaşık $runlan çözmek için bireysl Ve ekip üysi olaEk $rumluluk alabilir.

ilkdğretim ve ortaöğretim iiğrscilerinin kazanlmlannl çok yönlü değeflendiretilir,

uyduran İngilizce öğretrenbnn yetiştirilmsi hedeflenmekHir.
Bilam*l bilginin ü.etjmiyle ibili yaintemleri kavrayabilir.

İngilizce ile i|9iıi özgün bilga kaynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gerekinimlerini belirleyebilir Ve öğrenmsini yönlendirebalir.

ingilizceyi ilgili konuhrda ilgili kişi V€ kurumhn bilgilendiretİlir; düşüncderini ve $runlara ilişkin çözüm (hğilerini yazıh ve sö/ü olaEk aktarabilir.

Dtjşüncelerinive rcrunhra ilişkin çözüm önerilerini niel Ve nitelvtrilerle dğtekleyerek uzmn o|an ve olmaran kişilerle pay|aŞabilir.

Birey olarak görev, hak w $rumluluklan ale ilgili yag, yönetmelik ve mewuab uygun davranlr,

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$lVe evrered duyarilklann ulindrıde olur,

Topluffil $rumluluk bi|irciyle yaşadğl sosyal çryre iÇn mEleki pDje ve €tkinlikler planlayabilir ve uygulardbilar.

P17

P27

P28

P29
P25

Pl8
P19

P24
P02

P11

P|2
P13

P10
P01

P03

P06

P15

P21,

P22
P31

P30

P20

P?3

P26
ikinci yabano dili kullanank alanlndaki lilgileİi izleyebilir Ve mğlektaşlan ile iletişim kurabi|ir.

Demokasi, iEn haklan, toplum$l, bilimsl ve mğleki etik değerlere uygun davranır.
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slra ıao

P09

P14

P16

Po8

Açklama
İngilizceye yönelik ve tiğrencjnin gffiksinimlgire uygun mteryal gellştirebi|ir.

Edirıdiği bilqi re bmrilgi ele§tiel bir yaklaşmh d#endicbIlir.
Yaşam boyu öğrffireye ilişkin o|umlu bir tıJtum gelişlirir.

yihtem ve teknikltrini uygulayabilir.

İngiliz Dili ttretim prcgEmı, iiel iiğĞtim stratejileri, yöntem Ve teknilderi ile ölçre re değglendire bılgisim ship olur.

İlkoğretim ikirca kademe iErencilerinin geıışım, (Ennre özellikleri ve gÜdüklerinin bilgisine ghip olur.

kandaE re aEştlmalan dayalı çiızüm önerileri geli*irebilir.

8ilgiye ulaşma yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yörıetimi ve süreçlefine uygun dawanlr ve katlr.
Giivenli okul ortamlnln oluşturulmas ve sürdürülebilm6i amilyla kişisl ve kurumgl etkilğam kuEr.

Çryre koruma ve iş gilHliği konulannda yeterli biline $hip olur.

D§ görünüm, futum, bvr ve davrantşlan ile topluma ömek olur.

samtsal ve KiNre| etkinlikle€ €tkin olarak katir.
Toplumun Ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelİşidere duyarll olur ve izler,

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde tİlgigyar yazllml ik birliKe bilişim re iletişim tekno|ojil€fini ku|lanabilİr.

Bilginin doğag kaymğl, $nlrlan, doğruluğu, güvenidiliğive geçerliliğini değerlendime bilgisine ghip olur.

Birey*l Ve grup çahşmalannda mmluluk alma ve ahnan gij§i etkin bir ş€kilde }e[ire getirir,

Kendini bir birey o|arak tanryabilir; yarabo Ve güdü ytınlerini kuılanabilir.

Öğrefnenlik Uyguhmalannda kaış|aşlan ve iingörülemeyen karmaşk $runlan çömek İin birey*l ve ekip üy6i olaEk ffimluluk alatilir,

İlköğ€tim Ve ortaöğretim aiğrercilsinin kaanlmlannı çok yt nlü d€ğerlendirebilir,

uyduran ingllizce ıiEretmenlerin yeti*irilmği hedefl enmekHir.

Bilimsl bilginin üretimiyl€ ilgili yöntemleri kawayabilir.

ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaymklanil ku|lanabilir.

Öğrenme gerekinimhrini belirleyebi|ir ve öğrenmsini yönlendirebilir.

inlnizceyıİ ıı9ıi tonularda ilgili ki$ ve kuru;brı balgilendirebillr; düşüncderini re flnIara ilişkin çözüm iherilgini yazil Ve 9'ü o|ank aktaĞbll'r,

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel vgllerle dEtekleyerek unan olan ve olmayan kişilerle paylaŞabilir.

Birey olarak 9öm, hak re $rumluluklan ile ilgiıi yas, y6netndik ve me%ah uygun dawanlr,

Millİ Eğitim Temel Kanunu'nda ifude edilen ulu$l ve ryrensl duyarlıklann tİlircinde olur,

Topluiısl srumlu|uk bilirciyle yaşadığı sosyal çgre için me§leki ppje ve etkinlikler phnlayabilir ve uygulayabilir.

İki;ci yabano d|li kullana.k alanındakj ti|,ileri izleyebillr ve m*lekta$an ile iletjşim kunbilir.

Derckasi, in$n haklan, topluffi|, bilimsl ve msleki etik değeİlere uygun dawanır,
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slra ı{o

P09

P14

P16

P08

A9klama
İngilizceye yönelik ve (ürencinin gğeksinim|erine uygun materyal gelişti€bilir.

Edirıdiği bilgi re bfferileri eleştirel bir yakhşmla d#endiebilir.
Yaşöm boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir futum geliştinr.

y 'mtem ve tekniklerini uyguhyabilar.

İngiliz Dili tiğretim prcgramı, özel ö!retim sitrdtejilen, yöntem ve teknikleri il€ ölçre Ve değğlendime bilgisim ghip olur.

İlköğretim ikinci kadem öğrencilerinin gelişim, iiğrenre öze|likleri ve güdüklerinin bilgisine 9hip olur.

knnüara w aG§tlrmalara dayall çözüm önerileri gdiştirebilir.

Balgiye ulaşma yollannl bilir ve etkin bar ş€kilde kullanlr.

Ka|ite yarnetimi Ve süreçlerine uygun dawanlr ve katllr.

Güven|i okul ortammln oluşturu|mas ve sürdürülebilmği ammyla kişig| ve kurumsl etİileşim kurar,

Çtre koruma ve iş giiwnliği konu|annda yeterli bilince $hip olur.

D§ görünüm, tİum, EVr ve davranlşlan ile topluma ömek olur.

samtsal ve kültiic| etkinliklere €tkin ohrak katlllr.

Top|umun ve dünyanln gündemindekj olaylara/geli$dere duyarll olur ve izler.

İngi|iz dili eğiğminin gerektirdiği düzğ/de bilgi9yar yazhml ile bidikte bilişim ve ileti$m Eknolojilerini kullanabilir.

Bilqinin dogd kaynağl, 9nlrlan, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendlme bilgisine $hip olur.

Bareyşl ve grup çallşma|annda ffimlu|uk alma ve allnan gaiBi etkin bir şekilde yerine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; ya6üo ve 9üçlü yönlerini kullanabilir.

Öğretmenlik Uygulamalanrıda karşlaşdan ve iingörülemey€n karmaşk $runlan çtmek için birey*l ve ekip üyği olank ffimluluk alabilir.

iıkoğretim ve ortaöğretim aiğrencil€finin kazanlmlannı @k yönlü değerlendirebi|ir.

uyduran ingilizce öğretrenlgin yeti*iİilm6i hedeffenmel(edir.

Bilim*l bilginin üretimiyle ibili ya'ntemlen kawayabilir.

ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaynakhnnl kullanabilir.

Öğrenme gereGinimlerini belirleyebilir ve drenmsini ydnlendirebilir.

inqıize$e ngıl konularda ilgili kişi ve kurumlarl bilgilendirebilir; düşiincderini re flnhra ilişkin çiizüm aıngihfini yazil ve sö/ü o|aEk aktanbilır-

oışncelerinive sorunhra ilişkin çozüm önerilerini nicd ve nitel vgilerle d6tekleyerek uman olan ve olmayan kiŞilede payhŞabilir.

Birey olarak görry, hak ve $rumluluklan ile ilgili yasa, Fineğnelik V€ mewata uygun dawanlr,

Milli Eğitim Teme| Kanunu'nda ifade edilen ulusal re *rffisd duyarllklann bi|in,irıde olur,

Toplum$l srumluluk bilincire yaşadlğl sosyal çevre için mğleki pDje ve etİin|ikler planlayabilir ve uygulayabalir.

ikinci yabano dili kulhnank alanlrdaki bilgilği ideYebilir Ye m€slekta9an ile iletişim ku€bilir,

Demokasi, in$n haklan, toplum$|, tİlim*lVe mgleki etlk değ€dere uygun dav,anlr,
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BALIKESİR üııive nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmen|iği

DeEin staj Durumğ DeEin Tüİü
Öğrenim Türü D6in Dili D€İsin DüEyi

lürkçe Fakülte seçmeli
Ör9ün Öğretim

D€6in ı(mrdlEtiirü De§i veren De6in Yardlmctlan
Bölümü/Prcgraml ön Koşul

De§in içeriği :

ara5lndaki etkile§im.

Mühendislik BilimIeri
ı.tühendislik Ta9nmı
sosya| Bilimler

Fen Billmleri
sağhk Bilimleri
Alan Bi|gisi

sı6 ı{o 
^çk|amaPo9 ingilizceye yöndik Ye öğrencinin gereksinimlgine uygun mteryal geliştirebilir,

Pr4 Edindiği bilgi w becerileri elğtirel birydklaşlmla değerlendirebilir,

P16 Yaşam boyu öğrğreye ilişkin olumlu bir ulhlm geliştirir,

yt ntem € tekniklefini uyguhyabilir.
po4 ingiliz Dili iiğretim prcgra-mı, özel ğretlm stnteiileri, yöntem ve teknikleri ile ölÇme Ve değeflendire bil9isine *hiP olur,

pos i|idğretim ikinci kademe dğrencjlerinin gelişim, oğffire özellikleriye güdülderinin bal,isire *hip olur,

kanıdan w anEımala6 dayalı çözüm önenEn geli*irebilir,

Ptz BilgiF Ulayna rcllannl bi|ir Ye etkin bir şekilde ku|lanlr,

P27 Kalite yönetimi Ve sğreçlerine uygun dawanlr Ve katllr,

p28 Güvenli oku| ortamının o|uşfuru|ma$ re 5ürdürülebilmği amayla kiŞi*| ve kuruffil etklleŞim kurar,

P2g Çgre koruma ve iş gıivsliği konulannda yeterli bilince ghip olur,

P25 D§ görünüm, tıİum, bvr Ve davranşlan ile topfumö ömek olur,

P18 samtsal ve kültiirel etkinlikleE €tkin olarak kağlr,

P19 Toplumun Ve dünyann güM€mindekj o|aylara/gelişirlere duyar|ı olur ve ider,

P24 İngiliz dili eğitiminin g".ttirıiğı oıı*ya" ubigyar yaalım il€ birliRe bilişım w iletişim Ekndojilerini kullanabillr,

'ozaılgininaoğakaymğı,ınırıan,oogru|uğu,güvsirliliğivegeç€rlilıijinideğer|endimebilgisineshipolur.Pllglrey*ıvegrupçaıışmlannda$rumlulukalmavealımngi'ğietkinbirş€kildey€finegetirir.
P12 Kendini bir birey ohrak tanydbilir; ya6bo ve güdü ydnl€fini ku|lanatilir,

p13 oğretmenlik uy.ulamabnja ıaşiaşıan w ongörıılemeyen kamaşk ,run6n Fzmek için birey*| ve ekip üy6i ola6k ffimluluk ala1ilır,

Plo İliöğraım ve oruİiğretim iiğrffil€finin kaanm|annl çok yönlü dderlendiretjlir,

uiuran İnilıizce oğreurenlefin y€ti$inlrci hedef,enmekHir,

Po3 BilimEl t lginin üretimiyle ilgili yörtemleri kawayabilir,

Po6 ingilizce ile i|gili özgün bilgi kaynaklanil ku|lanabilir,

Pls Öğrenmegerekinimhfinibdirleyebilirveoğrenffijniyönlefıdirebilır,
p2l ıngilirceyle ilgili konuhrda ilgili kişa ve kurum|an bilgilendirebi|ir; düşüncelerini ye sorunlara iliŞkin Çirüm i'ngilğini Yazfi Ve södü olaEk aktarabilir,

P22 Düşüncelerina ve $runlara ilişkin çöEüm önerilerini nicd ve nitel Verileİle dEtekley€rek uzmn ohn ve olmayan kiŞilerle paylaŞabilir,

P31 Birey o|aak görry, hak Ve $rumlulu}ihn ile ilgilı yag, \^'netsndik ve menata uygun dawanlr,

P3o Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda iiade edilen ulu$lre ryrecd duyafllldann ulincinde olur, 
__

P2o Toduffil $rumluluk bilircMe yaşadül sosyal çwre içn meleki proje ve etkjnlikler phnlayabiliİ Ve uYgulayabilir,

P23ikinciyabanodilikullanankalanlndakibilgileriidel€billrverıElelcaşlanileiletişimkucbılir.
P26 Demokasi, iun haklan, bpluEl, tİlimsel ve ffilek etik ffiedere uygun dilEnlr,

ğ0

Yok
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BALIKEsİR ü ırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

(odu

IDN2102 ingiliz Edebiyaü 1

Öğrcnim Tü.ü DeEin Dili D€§in Daı4yi De6in staj Durumu DeEIn Tü]ü

Ön Koşu| DeFın xm]dlnatörü D€§ıvEn DĞ6in YaİdlmolanBölümü/Prcgramı

İngilizce Öğretmenliği or. ür. ıjvgi DiEK niFEKçİ cAN

DeEan Amao :

Desin İçeıiğl :

A short coure on

ı,lühendislik Bilimleıi
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

sound and sense, (Hartcourt, ı998)
$num, quiz, *ming, grup çal§malan
s"n. *;w,İlrntur,"ir; rtıd ıı6rton ınmauaıon b Litefature (w.w. Nofton & co., 2oo2) Penine, sound and sere, (Hartourt, 1998) gnith, A short cde m PĞt'y

(Londo.ı: ı,lethuen)

Klasik agk Udu s

Fen Bilimleri
sağllk Bllimleİa
Alan Bilgasi

ön Hazıılık DökümanlarHafta Konu

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

old English Literature
Epic TEdition
Middle English Ljtenture
canterbury Ta16
Eliabethan Pctry and Prcs
Eliabeüıan Drama

shakğpeare
a69nav
aG§naun değeflendirilm6i
John Milton and his time

Restoration Drama and PDse

Engli*ı Poets - 166G1798
Eightenth century Prose

samuel Richard$n, Henry Felding

sln No

ö01
ö02
ö03

Agklama
Öğrenci, İngaliz Dilinin a*aik dönem, ortaçağ dönemi ve Eliabe$ dön€mane ait başhc edgi hakknda ymm yapabilir,

Edebi terimleri farkll edebi türleri incelerken kullaEbilir,

Edebi metinlgi yorumla*en dönemin tarihi, siyasi w kültürd özel|iklerine bağlantı kuEbilir,

slE ı{o

Po9
P14

P16

P08

Agklama
İnqilizceye yöndik ve öğrencjnin gffiksinimlğine uygun mteryal geliştirebilir,

Edindiği bilgi Ve becerileri eleştirel bir yaklaşlmla değerlendiĞbilir,

Yaşam boyu i8İenmeye ilişkin olumlu bir tuujm geliştirir,

yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.

iiqlıiz oıı i,ğretim progmı, özel iiğretim stratejileri, yöntem ve teknalderi ile öçre ve değghndire b,lgisine 9hip olur,

iıitüretim iıincı kadere i8Encilerinin gelişim, dğEnre özellikleri ve 9üçlüklerinin bilgisine 9hiP olur,

,
ta-nıuare re jreştriıalan dayaİ çözüm önerileri geliştirebi|ır,

Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr,

Kalite yiin€timi ve süreçlefire uygun davrarur ve kabhr.

Güvenii oku| ortamının oluşturulmaslve sürdürülebilm6i amağyla kişi*l ve kurum$l etjdleşam kurar.

Çevre koruma Ve iş güvsliği konulannda yeter|i bilane ghip o|ur,

D§ görünüm, hjtıJm, bur ve davranElan ile topluma ömek olur,

sanatsal ve kültüre| etkin|iklee etkin olarak katlllr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdişirlere duyadl olur w ider,

inqiıı, dııi eğıtiminin gerektirdiği diizeyde bilgigyar yazİn ile birlikte bilişim re iletişim teknolojilerini kul|anabi|ir,

aığınin ao6u., ı<aynğı, sınırlan, do6ruluğu, güvenırliliği ve geçediliğini değerlendime biıgisine ghip dur,

aır-ey9l Pgrup çahşmalannda ffimluluk alma ve ahnan gixsi etkin bir ş€kilde yğine getirir,

l:'" 
':,

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarabo ve güçlü yönlerini kullanabilir,

,,
(',.

P04

P05

Pol

PL7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11

?|2
P13

P10

P01

.. .l
]:,,

.:

P03

P06

P15
P2l
P22
P31

P30
P20
P23
P26

,vİron liÜll... Ogİ"t*nlerin yeti*iril;ei hedeflenmektedir,

Bilim*l tilginin üretimiyle ilgilı yintemleri kavrayabilir.

ingilize i|e ilgili aizgün bilgi kaynakhnnl ku|lanabilir.

ğrenme gerekinimhrini bdideyebilir ve öğrenm6ini yön|efüirebilir,

İnqilizceye ilgili konularda ilgili kişi ve kuru;bn bilgile;direbilir; düşüncelerinive 9runlara ilişkn çilüm inğileriniYazh ve sö/ü olaEk aktanbilir,

oıı-Enjeriniw rcrunlara ilişkin çözüm önerilerini;icd ve nitel vğilerte d6teklEyerek uman ohn Ve olmayan kiŞiler|e pay|aŞbilir.

Birey o|ank görw, tnk ve $rumluluklan ite ilgili ya$, rinetsndik ve mMuata uygun dawanlr,

MilliEğitimTemelKanunu,ndaifadeedilenuluglveryrssdduyarllldannulincjrüeolur.
r|luiı*ı *rumıuıuk bi|irciyle yaşaddl $syal çere için mgleki proF ve etkinlikler planhyabilir ve uygu|ayabılir.

İkinci yabano dili kullanaEk alanlndaki bılgilen ideyebilir ve m6lektaşlan ile iletişim kurabilir,

Demokasi, iEn haklan, top|um$l, tİlimeIve mğleki etjk d€ğerlere uygun davranlr,

ı
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BALIKEsİR üırivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmen|iği

Öğnnim Türü De6in Dili D€rsin Düzeyi DeEin staj Durumu Dsln Tü.ü

ön Koşul De§in x$.dinatiirü D€6i vercn DeEin YardlmolarlBölümü/Prcgramı
or. ğr. Üyai FATİH YAVuz

Temel kavramlan öğrmmek ayrt edebilmek bnmhyabilmek ve uygulamaya halr bulunmak

De6in İç..iğl l

ya-tıaş.ıa,, bıuiıqisi-çevlri Vontemi, ooqroin ıiiıut r, işıÜeı-riuyuşı yontem, sğsiz Ytltm, Top|uluk Dil Öğrenimi, iletişimsl Yaklaşm, Doğal YaklaŞlm,

Power poant sunusu iletişimse| dğreti

Quiz, Ödev, Klasik

ıaühendislik Bilimleri
Mühendi§lik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen Balimleri
sağlık Bilim|eri
Alan Bilgisi

Dökümanlaİ
Hafta
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

11

L2

13

14

Konu

Maior Trends in 20th cenfury lang tething
The GTı4
'Ihe rğom mryemmt and oirect method

The nafure of appr€chs and rethods in language tething
The oral appmch and siüJatimal language Teaching

The ALM
TPR
Aragnav
Araslnav D€ğedsdimği
si|ent way
communaty Language LeamırE

communictive Language Teadüing

suggestopedia
whole Language

yöntemlerin bir kuramdan nagl bğlenseğina i'ğ€neceklerdir,

sln ıao

öo1
ö02
o03

Aç|klama

Yaklaşlm, yöntem Ve teknik kavramlannl öğrenebilecektjr,

Dil ajğretiminin tarıhsl gelişimini kavEya@Uardır.

sın ılo Agk|ama

Po9 ingilizceye yönelik ve a'ğrencinin gerekinimlğine uygun materyal ge|iştirebilk,

P14 Edindiği bilgi ve btrenbri eleştirel bir ydklğımla değer|endiEbilir,

P16 Yaşam boyu ğromeye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir, 
_i v6 L.,f^.E

ythtem ve Ekniklerini uygulayabilir,

po4 in.iliz Dili öğretim prcgra-mı, ozeı oğr*im stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölÇre ve değğlendlre bilgisine $hiP olur,

Po5 ]lkaüretim ikinci kfiere €renoEnnln ge[şm, ogrğürE u,ğ

Po7 İngilizceyle ilgili ohy ve olgulan kavEmgllaş,hma brerisine
kanıdara ve an$ımalara dayall çözüm önerileri gdiştirebilir,

Bilgiye ulaşrna yollann| bilir ve etkin bir şekilde kullanır,

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun dawanlr ve katkr,

Güvenii okuloıtamının oluşbJru|ma§ ve sürdürülebilm6i ammy6 kişis€lve kuruffil etkileşim kurar,

Çgre koruma Ve iş güvenliği konulannda yeterli biıine ghip olur,

D§ görünüm, hİum, tavr re dawan§lan ile top|uma ömek olur,

samtsal ve kültürel etıinliklere etkin olarak katllr,

Top|umun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişir|ere duyarll olur Ve izler,

inqiıi. dili 
"ğiti.inln 

g".ı.ti,aıği otı"yo"'tılqigyar yaalımı il€ birlike bilişim ve iletişim teknolojiıerini ku|lanabilir,

iiıÖıni"aog;s mvn"gı, sınırıan, doErulugu, güvenirliliği Ve geçerliliğın'değedendime bilgisine sahip olur,

eireygl ve grup çaı§malannda nmluluk alma ve aİnan gömi etkin bir şekilde yğine qetirir,

Kendini bir birey ohrak tanryabilir; yaratığ ve güçlü y'ml€rini kullanabilir,

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19
P24
P02
P11

P72
P13
P10
P01

P03
P06

P15

P2L
P22
P31

P30
P20
P23

P26

Neçati
Fa

L\
i(i
ld,ııi
41 j

Ş.ffi""jif,Öffii"j1";JİŞ1,";,]1unr" dJooL."vun turraflk ,runıan Fmek ıçin birelgl ve ekjp üy6i ola6k mm|lluk alabilir,

İıiüretim ve ortat8retim aiğffiiltrinin kazanlmlannl çok yönlğ d€erlendiretjlir,

inqilizce ööretınffilıği Anabilim dalında, çağdaş eğitim ve 6ğretimde uyulma$ greks ilkelm ve saslan baği, bilimsd düŞünme Yet€nd' ile donablm§,

uiunn inllıizce öğretmenlgin yeti*irilrci hedeflenmektedir,

Bilimsel bilginin üEtimiyIe iıgili yihtemleri kawayabilir,

ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaymkhnil kullanabilir.

Öğrenme gerekinim|erini bdir|eyebilir ve iiğrenmsini yönhndirebilir,

ingilizceyle ilgili konulaıda ilgili kişi ve kuru;bn bilgilendirebilir; düşüncelerinive orunlara ilişkin Çözüm inğileiiniYazıh Ve sö'ü oh6k akİaGbilir,

oüşüncelerini w $runhra illşkin çöam önğilerini;icd re nitel wihde dgtekleyğek man olan ve olmaran kisılerle paylarabilir,

airey oıarek gör*, lEk ve sorumluluklan ile ilgili yag, yönetmelik Ve mevzuata uygun dawanlr,

Milli Eğitim T;md Kanunuhda iiade edilen ulugl ve gfg§d duyarİk|ann hlincinde olur,

ropıuisi soru.ıuırt bilinciyle yaşadül s6yal çryre için mgleki prcje ve.etkinlıkler planlayabilir ve uygu|ayabilar.

İkiici yabano dili kullanaGk alanlndaki tilgileri izleyebilir Ve m6lektaşlan ile iletişim kuEbilir,

DemoLasi, in$n haldan, topluffil, bilim*l ve ffileki etik değerlere uygun dawanlr,

Aslın

9l :;.'
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BALIKEsİR ünivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

ÖğĞnim Tü]ü DeEin Diıi De6in DüEyi DeEin staj Durumu De6in Tüİü

örgün öğretim Fakülte

Bölümü/Prcgİamı Ön Koşul De6in KO.dinatiİfü De§i veren De6in Ya.dlmqlan

in9ilizce Öğretmentiği

Derein Amact :

niielikle;iniiçerir. yabano dil öğretirken, eğitici dramadan faydalanmay ve yeni ömek]er geliştirmeyi öğrenir.

DeEln İçeriği :

ve yeni ömeklerin

a üsry in
Language Teaching (Longman, 1981)<BR>John some§, DEma and Theaü€ in Edu@üon (capfus Prs, 1996)

sunum, *mino, anlandlm, doğaçlama, grup çal§ma$

Fen Bilimleİi
sağhk Bilimleri
Alan Bllgisl

learnlnq

ı.iühendislik Bilimleri
ırlühendislik Tasrlmı
sosyal Bilimler

klasik açk uçlu

Hafta Konu
1

2

3
4
5

5

7

8

9

10

11

|2
13

14

DEma ttrhnaqus in Language eduction
The eductioal value of dEre activiti6
lJsing drama tecfıniqus in the EFL das
-The ro|e of the tğd]ers. the ro|e of suJdffits

Typ6 of d6ma activib6
Language gaffi
Mime, roleplay
aE§nav
aEgmun değerlendirilmi
sımulatiOns

ImpmMsing dialoguğ
The role of drama in encouraging oral inteĞction

sUG and proilems of the dEffi ttrhniqus
DEma, story and song

sı6 ıao

ö01
o02
ö03
o04

Agkıama
Öğrenci çe5itli drama tekniklerinin dil öğretjminde kulhnır.

Dnma 9y6inde mesleki ve kişi*l gelişimini tamamlar.

yabarcl dil eğitiminde drama teknikltrinden yaEdanarak, gnlf motivasyonunu ve irğrenme düzeyinj arttnr.

Atanlnda teknak ve uygulamİ çal§malar yapabilir.

slİa No Agklama
inqilizceye yöndik ve ürencinin gffiksinimlgine uygun mteryd gelişti€tİlir,

Edindiği bilgi w brerileri eleştirel bir yaklaflmla değerlendlrebilir.

Yaşam boyu öğrsme/e ilişkin olumlu bir tufum geliştirir.

P09
P|4
P16

P08

P04

P05
?o7

P77

P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11

P|2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2l
P22
P31

P30
P20
P23

yöntem re tekniklerini uyguhyabilir.

ingiliz Dili öğretim prcgramı, dzel öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilgisine ghip olur,

İıİti6r*im iıircı kadere ö,ğ€ncilerinin geıişim, 6ğHre özellikleri v€ güdülderinin b1gi§re 
=hip 

olur.

İngilizeyle ilgili olay ve olgulan kavEm*lliştma b€erisire $hip olur; bilimsl yöntem Ye tekniklerle inceleyebilir; Veri|eri yorumlayabilir,

kandara w aEştmdaE dayah çözüm önerileri gdi*irebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl bilir ve etkin bir ş€kjlde kullanır.

Kalite yah€timi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kabllr.

Giivenii okuıortamının olu$urulmasıve sürdürülebilm6i amaoyla kşisl ve kurum*leüi6şim ku6r.

Çryre koruma ve iş 9üv6liği konulannda yetedi biline ghip olur,

D§ 9örünüm, hİum, tavlr ve davranlşlan ile topluma ömek olur.
gnatsal ve kültiirel etkinliklere etkin ohıak kabllr.

Toplumun ve dünyan|n gündemindeki ola9ara/gdişirlee duyarİ olur ve izler,

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yazhml ile birlikte bilişim Ve iletişim teknolojilerini kul|anabilir,

sliqinin aoğisı kaynağı, ,nırlan, doğruluğu, 9üvenirli|iği ve geçerlilüini değerlendire bilgisine *hip olur.

Birey*l Ve grup çahşmhnnda sorumluluk alma ve allnan göBi etkin bir ş€ki|de yerine getirir,

, ffinlan tantmlayabilir, analiz edetİlir,

Kendini bir birey olarak Enryabilir; ra6bğ ve 9üdü yöol€fini kullanabilir,

öğretmenlik Uygulamalannda karşlaşilan Ve öng6rtıiemeyen karmaşk $runlan çözmek iÇn birE/sel ve ekip üyesi olaEk $rumluluk alabilir,

İtkdğretim ve ortaöğretim öğffiilginin kaanımlannl çok rcnlü değerlendiretilir,

İnqiize oğretmenliği Anabilim da|lnda, çağdaş ditim re öğretimde uyulma§ geEken ilkelere ve ffi|aE bağİ, bilirısd düŞünme yeteneği 
'le 

donatlm§,

uyduran İngilizce öğretrenlerin yetiştirilrcl hedeflenmekHir,

Bilimsl bilginin üĞtimiyle ilgili yöntemleri lGwayabilir.

ingilize ile ilgili özgün bilga kaynaklannl klllanabilir.

Öğrenme gerekinimhrini belirley€bilir w iiğrenffiini yönlefidirebilir,

inlgııızeyıe lıgıi ıonuhrda ilgili kişi ve kuru;bn bilgilendirebilir; düşüncderini ve ffinhra ilişkin çiizüm öasilerini Yazıh ve 9'ü olaEk aktarabillr,

otl-şinceierinive grunlara ilişkin çözüm önerilerini;icel ve nitel gilede dEteklğygek uzman olan ve olmaran kiŞihrle payhŞabi|ir,

8irey olaEk görs, hak ve $rumluluklan ile ilgili yag, yönetmelik ve meEata uygun davranlr,

ı,tilli Eğıtim Temel kanunu,nda ifade edilen ulugl ve grmsd duyadlklann bilincirıde olur.

ıopluiıs| ırumluluk bilincıyle yaşadıü scyal çgre için m6leki ppje ve etkinlikler phn|ayabilir ve uygulayabilir,

ikinci yabano dili kullanaEk a|anlndaki bilgileri ideyebilir Ve rElektagan ile iletişim kuEbilir,

ingilizce Öğretiminde DEma
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BAu KEsiR ü ı,ıivr nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu Adl

IDN2006 ingilizce Öğretiminde Mat€ryal Ta$nml

ÖğĞnim Tü.ü De6in Dili De6in DaıEyi D€Ein staj Durumu Decin Türü

Örgün Öğretim ingilize seçmeli

Ön Koşul Deİsin K@]dlnaüirü DeEi veEn DeEIn YaİdlmolanBölümai/Prcgİaml

in9ilizce Öğrebnenliiji

D€Ein Amacl :

görüşler sunmak, dil aiğretimi için gereç uyariamaK öğretim ihtiyaçlan doğrultusunda özgün gereçler hazlrlamaK ders kitah değerlendime ölÇüüerini sUnmak.

De§in İçeİiği

Ve öğretmenle etkileşimde bulUnmaslna ya.dımo olan bütıince bazll otantilç gerçek dünya bağlamlnda konuşlanmlş

ortamlnda kullanlml ile kriterleri Ve qereÇ td$rlml

*|gıwlu, J.

uyarlama, allştrma, materyal haırlama Ve irceleme

Klasik

ve
Mühendis|ik Bilimleİi
ılühendislik Tagnml
sosyal Bilimler

Halİa (onu

1 Giriş
2 iDÖ deE ggedgi ta$rmt ve ı|keleri

3 Yazar re kibp arasndaki ilişki

4 De6 Geredği Ve Öğrenci Yeterlilikleri
5 Özgün geredg
6 De6 kitah kullanlmmm avantajlan, dğvantailan
7 Kolaj çn|6mac
8 1, ara slnav
9 aE slmvln değgl$dimği
ı0 Gereç Nerlendire
11 Gereç Nerlendime
L2 Gereç Ta$nml
13 GereçTagnml
14 Rilzym

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

$n t{o Açklama
Öğrenciler, deG kitaplann uyadayp ge|iştirebileek.

Öğrenciler, ders htaphnnln dğrenci düzeyi ve yeterliliğine uygunluğunu belideyebilek,

Öğrenciler, dec kitaplannl değerlendirebiltrek, metodo|ojiye uygun kitap ve materyal tagnml yapabil§ek.

Öğrenciler, dec kjtabl ku|lanım|nln avantajlann Ve duvantajlann bğrentrek.

ö01
ö02
ö03
ö04

slra No

P|7
P27
P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11

P72
P13

P10
rc1

Po9

P74
P16

P08

P04

P05

fi7

P03

P06
P15

P2l
P22
P31

P30

P2o

A9k|ama

ingilizceye yöndik ve ijğrencinin gereksinimlğine uygun mteryal ge|iştirebilir.

Edindiği bilgi ve btrerileri eleştirel bir yakıaşmla değerlendiEbilir.

Yaşam boyu öğrenmeye iıişkin olumlu bir tufum geliştirir.

yö'ntem Ve teknikletrini uygulayabilir.

ingiliz Dili oğreüm prcgramı, özel iiğr€tim st6tejileri, yönşm ve teknik]eri ile ölçme w değedendime bilgisine ship olur.

llİiiğretjm ikinci kadere (İrencilerinh gelişim, itEnre örellikleri v€ güdüHerinin bilgisire ghip olur.

kandara ve aEşhmalara dayall çözüm önerileri gdiştjrebjlir.

Bilgiye uhşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite Kinetimi ve süeçlerire uygun dawanlr ve kaEllr.

Güvenlioku| ortnmlnln oluşturulma$ ve sürdürülebilm6i ammyla kişiflve kurumsl etkileşim kuEr.

Çryre koruma Ve iş güvffi|iği konulannda yetedi bilinĞ 9hip olur.

D§ görünüm, hjtum, tavlr ve dawantşlan ile t@luma ömek olur.

samtsal w kültijrel eRinliklere etkin olarak kabllr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişıdere duyadl olur ve izler,

ingiliz dili 4itiminin gereKirdiği diizeyde tİlgigyar yaahmı ile barlikte bılişim ve iletişim tekno|ojihrini kullanatİlir.

Bilginin doğas kaynağl, gnlrlan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçrliliğini değedadime bilgisine ghip olur.

8irey*l ve grup çnhşmahnnda $rumluıuk alma ve aİnan görevi eddn bir şekilde yerine getirir,

Kendini bir bırey ohrak Enyabilir; ya6bo ve güdü yönlefini kullanatİlir.

Öğretmenlak Uyguhmalannda karşlaşdan Ve dn96rü|emsyen karmaşk sorunlan çinek iüjn birelel Ve ekip üysi olaEk smm|Uluk alabilir,

ilk(üretim V€ ortaöğretim iürencilerinin kaEnımıannl çok yönlü @erlendirebilir,
inqiiize Öğreğna|iği Anabilim daİnda, çağdaş eğitim re öğreümde uyulmas gerekm ilkelrc ve slaĞ bağll, bilimel düıinre yetffieği ile donablm§,

uyduran ingilizce öğreğrenlerin yetj*irilmEi hedefl enmekHir.
Bi|imsl kilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.

İngilize ile ilqili aizgün bilgi knynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gerekinimlenni bdirleyebilir v€ iığrsm6ini yönlerıdirebili..

ingıizceyb ngıi konularda ilgili kişi ve kurumlan bilgalerıdirebilir; düşOncderina w ffinlara ilişkin çözüm iinğihrini yanh ve s6/U olaEk aktaEbilir,

otişoncjerinive *runlara ilişkin çözüm önerilerini nicd Ve nitel verikrle dstekleyerek uzman ohn ve olmayan kiŞilerle paylaŞabilir.

Bırey olarak göH, hak Ve rcrumluluklan ile ilgili ya$, yainetmdik ve meuata uygun dawanlr,

Milli Eğitim Temel Kanunu'rıda ildde edilen ulusal re ryrgE| duyarllklann tilincirde olur,

Topluiı*l rcrumluluk bilinciyle yaşadlğl sosyal çevre için mesleki prcje Ve etkinlikler planlayabilir ve uygu|ayabilir.
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P23
P26

İkinci yabano dili kullanaGk alanlndaki bilgil€ri izleyebilir Ve meslektaşlan ile iletişim kuEbilir.

Demol.Jasa, iffin hak]an, bplum$l, bilam*l Ve msl€ki etik değerlere uygun davranlr.



YarıYll Ça|§malan

Ara slnav

K§ slmv

ooev

Dwam

Uygulama

Proie

Yarryil sonu slnau

Topıam

sayıg Kaüo

| %4o

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

10o

Etİinlik

De§ süEi
slnlf Dış Ç. sijci
ödevler

sunum/seminer Hazİlam

Ara slmüar

t ygulama

LaboraujEr

Proje

Yanyl sonu $revl
Todam İş Yükü

A(Ts Kİ€dlc

saYH siiEsi
|43
00
00
00
11
00
00
00
11

42

0

0

0

1

0

0

0

ı
44

1

Pİognmın

Katk Düzeya: 1; Çok dl§ük 2: 3: orb 4: Yük*k 5: Çok yük$k



BALIKEsİR üırivınsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

MBN1027 KapgyE Eğitim

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€6in Düreyi DeEin staj Durumu Dsin Tü.ü

Örgün Öğretım Türkçe Fakülte seçmeli

Böıümü/Prcgramı Ön Koşul De§ın K@.dİnatörü D€6i vecn DeEln Ya.dlmo|an

in9ilizce Öğretmenliği

Desin İçriği :

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Agklama
İngilizceye yönelik Ve tiğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.

Edindiği bilgi ve brcri|eri eleştirel bir yaklaşmla değeflendirebilir.
Yaşam boyu Gr$reye ılişkin olumlu bir fuiJm geliştirir.

yöntem ve tekniklerini uygulayabiıir.

ingiliz Dili dğretim pDgraml, özel dğretim stratejileri, yönterir ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilgisine İhip o|ur.

İlkoğr€tim ikinci kademe dğrencilerinin gelişim, oğĞnre öEllikleri ve güdüklerinin bilgisire 9hip olur.

kandara ve anştlmalara dayall çözüm önerileri gelişbrebilir.

Bilgiye ulaşma yo|lann| bilir ve etkan bir şekjlde ku|lanlr,

Kalite yiinetimi Ve süreçlerire uygun dawanlr ve kağhr.

Güvenli okulortamlnln oluşfurulması ve sürdürülebilm6i amaoyla kişi*l Ve kuruffi| etkile§im kurar.

Çgre koruma ve iş giivenliği konulannda yeterli bilince sahip olur.

DE görünüm, hrtum, Evlr w dawan§lan ile topluma ömek olur.

samtsa| ve küttiirel etffnliklere etkin ohrak kattır.
Toplumun Ve dünyann gündemindeki olaylara/gdişifhE duyadl olur Ve ider.

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi9yar yazllml ile birlikte bilişim Ye iletişam teknolojilerini kullanabilir.

Bilginin doğd kayEğl, $nlrlan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçerliliğini değerlendim bilgisine $hip olur.

Birey*l ve grup çahşmlannda mmluluk alma ve ahmn göBi etan bir ş€kihe ygine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarabo Ye güdü ytınlgini kullanatİlir.

Öğretmenlik UygUlamalannda karşlaşllan ve öngörülemeyen karmaşk $runlafl çözmek için birey*l ve ekip üyesi olarak smm|uluk alaba|ir.

ilkiüretim ve ortaöğretim aürercilerinin kaznmlann| çrk yönlü değedendirebilir.

uyduran İngilizce öğretrnenl€fin yetiştinlmEi hedeflenme|cedir.

Bilimrel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.

İngilize ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gsekinim|erini bdir|eyebilir Ve dğrenmgini yönlefidirebilir.

İngilizceyle ilgili konularda ilgili kjşi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncderini ve grunhra ilişkin çözüm önği|erini yaall ve si'dü olaEk aktaEbilir.

Dü§üncelerini ve $runhra iıişkin çözüm önerilerini nie| ve nitel vğilerle destekleyerek uzman olan Ve olmaydn kişilerle paylaşabilir.

Birey olarak görry, hak re $rumluluklan ile ilgili yas, yöneğndik Ve me@ata uygun davrarur.

Milli Eğitjm Temel Kanunu'Ma ifade edilen u|u$l ve wHsd duyarllklann tİlincjMe olur.

Toplumsl $rumluluk bilinciyle yaşadĞl sosyal çryre için mgleki pfoje ve etkinlikler phnlayabilir ve uygulayabi|ir.

ikinci yabano dili kullanarak alanlndaki bilgileri izleyebilir Ve meslektaşlan ile iletişim kurabilir.

D€mokasi, insn haklan, toplumsl, bilimsel ve m6leki etik değerlere uygun davranlr.
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P14

P16
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P(X
P05

n7

Pt7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02
Pl1
P|2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P21

?22
P31

P30

P20

P23

P26

ı.lüh€ndislik Biliml€ri
i{ühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler
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Yanyll Çah$naları sayH (atkl

Ara Sınav 0 %40

K§ Sınav 0 %0

Ödev 0 060

Devam 0 %0

uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu gnavl 0 %5o

Top|am 9o1o0

Eğdnlik

De6 süEi
snf Dış Ç. sü€i
ödevler

sunum/seminer Haarlama

Ara 9navlar

Uygulama

LaboEbJvar

Prcje

Yanyl sonu gEvl
Top|am İş Yükü

AKTS Kİedisl
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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D€ğertendire aİçütlği

KathDüzeYi: 1:Çokd6ük 2:Düşük 3:orta 4:Yüksk 5:ÇokyükEk



Yarıyll Çaı§malan

Ara slnav

K§ 9mv

öaw

Devam

uygulama

Proje

Yarryd sonu sınavl

Topıam

sryıaa ıotİı
0 %40

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

q6ı0o

Et|dnlik sayH süEi Toplam iş Yükü saaü

DeGsürsi 0 0 0

slnf Dş Ç. sürca 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazıdama 0 0 0

AraSınavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

LaborafuVar 0 0 0

Pro]e 0 0 0

Yanyıl sonu snau 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS Kİedisi o

ğe.lendire düFtle.i

2: Düşük 3: orta 4: YükEk 5: Çok yür*k



BALIKESİR üırivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

MBN1028 Karşlaştrmall Eğitim

Öğrenim Tüİü DeEin Dili De6in Dü4yİ De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgi:n Öğretim Tü*çe seçmeli

Bölümü/Prc9ramı Ön Koşul D€6in l(@]dinaüirü De6ıveren D6in Yaİdlmolan

in9iliz@ Öğretmenliği

Desin İçeıiği;

Mühendislik Bİ|İmleıi
Mühendislik Ta9nmt
s6yal 8ilimleİ

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

: ı00
:

sın ı{o Açlklama

P09 İngilizceye yonelik ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelıştirebilir.
PL4 Edindiği bilgi w bmrileri elestirel bir yaklaşmla değerlendİrebilİr.

P16 Yaşam boyu öğr$reye ilişkin olumlu bir futum geliştirif.

yö'ntem ve teknikhrini uyguhyabil|r.

Po4 İngiliz Dili iiğretim prcgramı, özel öğretim stntejileri, tdntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilgisine *hip olur.
P05 ilkdğretim ikinci kadere dğrencjlerinin gelişim, öğr€nre özellikleri ve güdğklerinin bilgisire 9hip olur.

kandaG E aEşimdaE dayaİ çözüm önerileri gdi*iretilir.
Bilgiye ulayna yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yiİEtimi ve süreçlerire uygun dawanlr Ve kağİr.
Güvenli okul ortamnln oluştJru|ma§ re sürdürülebiım6i ammyla kişi*l ve kurum$l etkilğim kunr.
Çryre koruma ve iş güvsliği konulannda yetedi bilince sahip olur.
D§ görünüm, tutum, bvlr ve dawanlşlan ile topluma ömek olur.

samtsal ve kültiirel etkinliklere etkin olarak kahır.
Top|umun ve dünyanın gürıdemindeki olaylara/gelişidere duyarll o|ur ve izler.

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiğa dineyde bilgisyar yazlİm ile birlikte biIişim ve iletjşim teknolojilerini kullanabilir.
8ilginin doğas kaymğı, sınırian, doğruluğu, güVenidiliği ve geçerliliğini değer|rdime bi|gisine $hip olur.
Bhey*l Ve grup çahşmlannda $rumluluk alma ve aİnan gaiği etkin bir ş€kibe yerine getjrir.

Kendini bir birey olarak tanryabi|ir; yaraüo ve 9üçlü yönlerini kullanatilir.
Öğreünenlik uygulama|annda karş|aşdan ve i'ngörülemeyen kaİmaşk $runlan qinek iÇn bire\Fel Ve ekip üyği olaEk mm|uluk alabi|ır.
İlköğretim Ve ortaöğretjm ö'ğrffiilerinin kaanmlannl çok yön|ü değedendiretİlir.

uyduran İngiliz€e öğEğrEnhnn yeti*inlm6i hedefenmeldir.
Bilimsl tilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.
İngilize ile algili özgün bilgi kaynaklann ku|lanabilir.

Öğrenme gereksinimlerini bdirleyebılir re dğrenmğini yönlefıdirebilir.
İnqilizeyle ilgili konuhrda ilgili kişi Ve kurumlan tihilerıdiretilir; düşüncderini ve $runhra alişkin çdzüm ihğihfini yazıll ve söy'ü olaGk aktaEbiıir.
Düşünc€lerini ve $runhra ilişkin çaizüm öneİilsini nicel ve nitel Wil€rle dsteklel€İek umn o|an ve olmayan kişilerle paybabilir.
Birey ola6k görw, hak re $rumluluklaf, ile ilgili yag, ydnetındik Ve mMata uygun davranlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulug| ve grensd du}€dlklann bilincinde olur.
Toplumg| $rumluluk bilinciyle yaşadül s6yal çryre için m6leki pmje re etkinlikler pıanlayabilir Ve uyguhyabilir.
İkinci yabano dili kullanarak alanhdaki ti|gileri izleyebİlir ve melektaşlan ile iletişim kurabilir.
Demokasi, iEn haklan, bplumsl, tilimsl ve msleki etik değer|ere uygun davranlr.

PL7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11
P72
Pl3
P10
P01

P03

P06

Pı5
Pzt
P22
P31
P30

P2o
P23
P26

}(aışılaştımall Eğitim
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Yarıyll çalşmalan sayH l(atkl

Ara Sınav o o/o40

K§a Sımv 0 %0

ödev o %o

Devam 0 9oo

Uygulama o %o

Proie o o/oo

Yanyll sonu slnavl 0 %60

Toplam o/ol00

Etkinlik sa$sl süEi Toplam İş Yükü saati

DeEsür6i 0 0 0

slnrf Dş ç. süEi 0 0 o

Ödevler o o o

sunum/seminerHaariama 0 o 0

Ara9navlar 0 0 o

lJygulama 0 0 0

Ldboratuvar 0 o o

Prcje00O
Yanyt| sonu 9navl 0 o 0

ToplımİşYiikii o
Al(Tsıcldıc o
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BALIKESİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

GKN1019 Medya okuryazarl|ğl

Öğenim Türü DeEİn Dıll De]sin Düzeyi DeE|n staj Durumu De6in Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgıamı Ön Koşul D€§in xsrd|naüirü Deci vercn De§in Yardlmoı,an

Bu de6in dmo, medyanln de5tirel bakş agslyla analiz edİlm6i, anlafllma§, yorumlanma§ Ve üreti|m6ine yönelik bilgi ve bffirilerin kazandınlmacdlr.
De6in Içerlğl ;

ürünlerin, haber|erin nasıl üretildiğini anlaylp benzer çaI§malar yapabilmek

ve snum|ar

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Biıgİsi

Hafta
1

2

3
4
5

6
7

8

9

10

11

L2

13

14

Konu Ön xaıııı
Medya okuryaar|lğl nedir?
Medya ve diijer bilgi kaynak *rvisleri ile etkihşime geqrek
Medya okuryazarİğt t ğretim re aürsme, pedagojık yakhrmhr ve aktiviteltr
Haberlğ, medya ve bilga etıği
Haberlerin re m§jlann üEtilme aşamlan
Tehvizyon ve film m§jlannın analizi
Medyanln Dili
Reklamoİk
s6yal ikm eğne diıi
Yeni medya teknolojileri
E*i|€şimli çoklu rtam a6çlan - dijilal iletişim
Internetin avantajlan Ve ararlan
Altemaüf medrd
Medya ve Küre| Köy

DökümanIaİ

Medrd okuryazarlülnl, önemini ve hayattaki bağlanülannl anlayabilmek
t4edya okuryazarlilnln fonGiyonlannl Ve p€dagojik yaklaşmlannl anlayabilmek
ı4edyayl eleştirel bahş açsryla analiz edebilmek
Medyadaki ünjnlerin, haberierin nsll üretildiğini anlaylp b€nzer ça[şma|ar yapabilmek

P09 ingilizceye yönelik ve öğren(jnin g@ksinimlgine uygun materyal gelişİiretİlir.
P14 Edirüiği bilgi Ve b(enbri eleştirel bir yaklarnla değedendirebilir.
P16 Yaşam boyu irğrenmeye ilişkin olumlu bir futum gelişlirir.

}dntem ve tekniklerini uygulayabilir.
İn9iliz Di|i iÜretim programl, özel iiğretim sğateiileri, yöntem Ve tekniklea ile ölçme Ve değerlendime bilgisine 9hip olur.
ilköğretim ikjnci kademe dğrencilerinin gelişim, ijğrenme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine 9hıp olur.
İngilazeyle ilgi|i ohy ve olgu|an kavErclla5tma btrerisire $hip o|ur; tilimsel yijntem Ve tekniklerle inceleyebilir; verileri ymmhyabilir,
kandan ve aGştmdara dayaİ çözğm önerileri geliştirebilir.

$runlan Enm|ayabi|ir, analiz edeİİlir,
geliştirebilir.

Bilgiye ulğma yolıannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.
Ka|İte yönetimi Ve süreçhrine uygun dawanr Ve kathr.
Güvenli okul ortamnln oluşturulmasl ve sürdünjlebi|m6i ammyla kişi*l Ve kurum$l eüilğim ku6r.
Çryre koruma ve i9 gtivenliği konulannda yeterli bilince sahip olur.
D§ gdrünüm, futum, tavır ve davranışhn ile top|uma ömek olur.
sanatsal w kültürel etldnliklere etkin olarak kathr.
Toplumun ve dünyann gündemindeki olayhra/gdişirlere duyarll olur ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yazlıml ile biriikte bilişim Ve ileti$m tekno|ojiıerjni kullanabilir.
Bi|ginin dogas kayrEğl, sınlrlan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçerliliğini değerlsdim bilgisine ghip olur.
8irey$l ve grup çahşm|annda $rumluluk alma re a|lmn göği etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olarak tanıyabilir; yaratE ve güdö yönlerini kullanabilir.
oğreğnenıik uygulama|annda karşlaşllan re öngdrülemeyen karma9k $runlan çrizmek için bireysl ve ekjp üyği olarek $rumluluk alabilir.
İlkiiğretim Ve ortaöğretim öğrffilginin kaanlmlannl @k yönlü değeflendİreb|ir.

ilı_E:: g:ye'giAnabilim daİnda, çağda§ eğitim Ve öğretimde uyulmag g€rektr ilkelere ve §sla6 bağ|l, bilimsd dü$inre yeteneği ile donallm§,
uyduran Ingilizce öğretsnenlerin yetiştirilmği hedeflenmelffi ir.
Bilimel tilginin üretjmiyle ilgili yihtemleri kawayabilir.
İngi|izce ile ilgill özgğn bilgi kaynaklannl kullanabilir.
Öğrenme gerekinimlerini belirleyebilir ve a'ğrenm6ini yönlefidirebalir.
İngilizeyle ilgili konuhrda ilgili kişi ve kurum|an bilgilendirebilir; düşüncelerini Ve $runlara ilışkin çözüm ijtrrilerini yaall ve 9uü oıaĞk akErabilir.
DüŞüncelerini ve §orunlara ilişkin çöaim öneİi|erini niel ve nitel Verilerle destekleyerek uzman ohn ve olmardn kişilerle payhşabilir.
8irey o|arak görw, hak Ye $rumluluklan ile ilgili yag, yönetmelik ve me@ata uygun dawanlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda iftde edihn ulu$|ve sİasd duydr|lklann Lİlincjrde olur.
Toplumsl $rumluluk bilincMe yaşadlğı sosyal çevre için mğleki prcje ve etkjnlikler planlayabi|ir ve uyqulayabilir.
ikinci yabano dilİ kulhnaGk a|anlndakj bilgileri izlqaebi|ir ve mğlektaşlan ile iletjşim kunbilir.
Demokasi, insn haklan, bdurcl, bilim*l Ve m6leki etik değerlere uyqun davranlr.
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Ya]ryl| Çal§malan sayısı Kad(

Ara snav 1 Vo4o

K§ slEv 0 %0

Ödev 0 o/o0

Dryam 0 %0

tJygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yarryıl sonu 9nau 1 %60

Top|am q6ıoo

Eüinlık

DeE süEi
snf Dş Ç. siiEi
ödeüer

sunum/seminer Hazİlam
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Topaam İş Yükii

A(Ts l(€dısi

savıs|

74

0
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0

1

0

0
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BALIKEsİR üıvivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

MBs1 Meslek Bilgisi seçmeli 1

UgEnlm Iuru DeEin Dili De6in Düzeyi D€Ein staj Durumu DeEin Tü]ü

DeEin İçeİiğİ;

işbidiğinin 9ğlanmasl.

MühĞndislik Bllİmleİi
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bllimler

Fen Bllimleİi
sağllk Bilimleri
Alan Bllgisi

İngilizceye yönelik ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gell5tiretilir.
Edirıdiği bi19a re bserilen ekştirel bir ydklaşmla değerlendirebilir.
Yaşam boy! iiğrenmeye ilişkin olumlu biİ tutJm geliştjrir.

yantem ve teknikhfini uygu|ayabilir.
İngiliz Dili iiğretim pmgraml, özel dğretİm strateiileri, }dnEm ve teknikleri ile ölçm Ve değğiendire bilgisane ship olur.
ılköğretim ikinci kademe dğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine sahip olur.

kandara Ye anştmdaE dayall çözüm önenbri gdi*iretilir.
Bilgiye Uhşma yollannl bilir ve etkin bi[ ş€kjlde kullanlr.
Kalite yönetimi Ve süreçlerire uygun dawanlr Ve katıllr.
Güvenli okul ortammln oluşturulma, ye sürdürülebilm*i amaoyla ki5isl ve kuru*l eü(ileşim ku.r.
$vre koruma Ve iş güvsliği konulannda yeterli bilance ship olur.
Dş görünüm, htJm, bvr Ve davranlşlan ile topluma ömek olur.
saBtsal Ve külttirel etİin|iklere €tkjn o|arak kağİr.
Toplumun ve dünyanln gündemindekj olay|ara/9e|işir|eE duyarll o|ur ve izler.
İngilız di|i eğitiminin gsektjrdiği di2eyde tİlgıgyar Yazİmı ile birlikte bilişim re iletişim EknolojiEnni kullanabilir.
Bi|ginin doğas kaynağl, ,nlr|an. doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlsdime bilgisine *hip oluı
Bireyel Ye grup çahşmlannda smmluluk alma Ve aİnan göBi etkn bir şekilde ygine getirir.
Kendlni bir birey olarak tanryabilir; yarato ve güçlü yönlgini kullanabilir.
Öğretmenlik uyguhmalanrıda karŞlaşilan ve iingörühmeyen l€rmaşık $rudan ginek ıin birersel ve e|ap üyği ola6k sorumluluk alatİlar.
İlk(üretim Ve ortaöğretim dğrencilerinin kaanm|annl çok yönlü ddierlendirebilar.

uyduran Ingilizce öğEt[renl€fin yetiştinlmsi hedeflenmekHir.
Bilim$l bilginin üİğimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.
Ingilizce ile ilgali t 9ün bİlgi kaynakhnnl kullambilir.
Öğrenme gerekinimlenni bdirleyebilir ve oğrenmsini yönlerıdirebilir.
İngilizeyle ilgiıi konularda ilgili kiŞi ve kurumhn bilgi|erıdirebilir; düşüncderini ve $runlara ilişkin çözüm önğİ€fini yazıfi ve sö/ü olack aktarabilir.
DüŞüncelerini ve $runlara ili5kin Çözüm önerilerini nicel Ve nitel vğilerle d6tekleyerek uzman olan ve olmayan kişi;de paylaşabilir.
Birey olaEk 9öB, hak re $rumluluklan ile ilgali yag, ydnetınelik Ve me@ab uygun dawanlr.
Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$|ve ryrffd duyarllklann bilindnde olur.
Toplurcl $rumluluk bilimiyle yaŞaddı s6yal çryre için m6leki pbje re etkinlikler phnlayabilir Ve uygulayabilir.
Ikinci yabano di|i kullanaEk alanndaki bilgileıi ireyebilir ve mslektaşlan i|e iletişim kunbilir.
Demkasi, irn haktan, toplurc|, tİ|im*l ve msleki etik qdere uygun davranlr.
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Etkinlik

DeG süEi
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ödevler

sunum/seminer Hazrlama
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Poe
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Toplam İş Yükü
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Toplam iş Yükü saati

0

0

0

0

0
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BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

ı4BN1029 Miko Öğretim

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€sin Dü4yi DG6in staj Durumu DeEin Tü.ü

Örgün Öğreüm Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul De6in K@dinatörü DeEi veren DeEin Ya]dlmQlan

De6in içeriği :

an|atımlannln geliştirilmsi.

KaynakIarl

ve
Fen Bilim|eri
sağllk Bilimleri
Alan Bi19isi

Mühendislik Bilimleİi
ı,lühendislik Tagnmt
sosyal Bilimler

sln No Agklama
ingilizceye yönelik ve dğrencinin gereksinimlerine uygun mteryal geliştirebilir.

Edlrıdiği bilgi w brcrileri eleştirel bir raklaşmla değerlendirebilir.

YaPm boyu iiğrsrrEye ilişkin olumlu bir fufum qeliştirir.

yiintem re teknak|erini uyguhyabilir.
ingiliz Dili dğretim prcgraml, özel ö'ğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre ve değerlendime bilgisine $hap olur.

İlkdğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, oğEnme özellikleri ve güdüklerinin bilgisim ghip olur.

kanıüara ve aGştmalan dayah çözüm önerileri gdi*irebilir.

8algiye ulaşna yollannl bi|ir Ve etkin bir şekiıde kullanlr.

Kalite y'(netimi ve süreçlerine uygun dawanlr ve katllr.

Güvenli oku| ortamının oluşturulma$ re sürdürülebilmEi amaoyla kişi*l ve kuruffil etkileşim kurar.

Çarc koruma ve iş gaivsliği konulannda yeter|i biline ghip olur.

Dş görünüm, hfilm, bvr ve davranlşlaf, ile top|uma ömek olur.

sanatsal ve kültürel etkinliklere eRin olarak kahllr.

Toplumun ve dünyanln qündemindeki olaylara/gelişidere duyarll olur re izler.

İngiliz dili eğitiminin gecktirdiği düzeyde tİlgisyar yazllm ile bidilce bilişim re iletişim teknolojihrini kullanabilir.

Bilginan doğğ kaymğl, sn|rlan, doğruluğu, 9üvenirliliği Ye geçedilıJini değedodim bilgisine ghip dur,

Birey*l ve grup çallşmhf,nda $rumluluk alma ve alıEn göği etkin bir şekilde yğine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarabo ve güçlü yönlerini kullanatİlir.

Öğretınenlik wgulamalannda karşlaşdan re iingörühmeyen karmaşk $runlafl çönek ıin bareysl Ve ekip üysi olarak $rumluluk alabilir.

iıktiğretim Ve ortaöğretim tiğrffil€finin kaanmlannl çok yönlü değerlendireiİlk.

uyduran İngilizce öğretmenltrin yeti*irilmei hedeflenmekHir.
Bilimsel bilginin üİ€timiyle ilgili ydntemleri kawayabilir.

İngilızc ile ilgili özgün bilgi kaymklannl ku|lanabilir.

Öğrenme gerekinim|€nni bdirleyebilir ve öğrenm6ini yönlefidiEbilir.

İngilızere ilgili konularda ilgili kjşive kurumlan bilgilertirebilir; düşüncderinive $rudara ilişkin çözüm iirığilerini yaa|lYe södü o|a6k aktanbilir.

Düşüncelerini w $runlafa ilişkin çörum önerilerini nie|Ye nitel vgilerle dğtekleyerek uzman olan ve olmaran kişibr|e paylaŞabilir.

Birey olarak göB, hak ve $rumluluklan ile ilgili ya$, }dnetmelİk ve mewuab uygun davranlr.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve 8rffd duyarllkhnn Lİlancirıde olur.

Toplurcl $rumluluk bilirciyle yaşadlğ scyal çere için medeki prcje W etkinlikler phnlayabilir Ve uygulaFbilir.

iknci yabano dili kullanaEk ahnrıdaki bilgiltri i/eYebilir ve rığlektadan ile iletişim kunbilir.

Demokasi, iffin haklan, bplum$l, bilimsel ve ms|eki etik değedere uygun davranlr.
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BALIKEsİR üııivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakükesi

İngilizce Öğretmenliği

İl8N1030 Müze Eğitimi

Öğrcnim Tüİü DeEin Diıi DeEin Düreyi De6in staj Durumu De6in Türü

Ön KoşulBölümü/Prcgİaml D€6in xm.dinatiirü De6i veren Dsin Ya]dımolan

De§in İçe.iği :

$nat eğitjmi; müze Ve toplum; müzelerin Erih bilincine katk§; tarihi srler€ 9hip çkma; Dünyada Ve Tü*iye'de çağdaş müztrilik.-

İ.lüh€ndısllk Bilimleri
ıtlühendislak T§nmt
scyal ailım|er

Fen Balımleri
sağhk Bilimleİi
Alan Bilgisi

İngilizceye yönelik ve dğrencjnin gffiksinimlerine uygun materyal ge|ı$irebilir.
Edindiği bilgi w becrileri eleştirel bir yakla§mh değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğrenrEye ilişkin olumlu bir tutJm geliştirir.

yintem re teknakl€fini uyguhyabilir.
İngiliz Di|i i{retim pDgraml, özel irğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile 6lçme Ve ddedendime bilgisine $hip olur,
İtka8retim ikinci kademe öğrencjlerinin gelişim, öğEnme özellikleri Ve güdüklerinin bilgisire ghip olur.

kanıuara Ve araştlmalara dayall çözüm önenbri geliştirehlir.
Bilgiye ulaşma yollannı balir Ve etkin bir şekilde kullantr.
Ka|ite ytinetimi Ve sürederire uygun dawanlr ve kat|lr.
Güvenli okul ortamnln o|Uşturulması Ve sürdürülebilmesa amaQyla kişi*lVe kurum$l et(ile§im kurar.
*Vre koruma ve iş gajHliği konuhnnda yeterli bilin@ $hip olur.
Dş görünüm, tıJtum, bvır ve davranışlan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve küıtü€l etıinliklere etkin olarak katllr.
Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdiŞrkre duyaril olur ve izler.
İngiliz dili eğitiminin qmKirdiği dtizeyde bilgisyar yazhml ile birliKe bilişim w iletişjm teknoloiibnni kuıhnabilir.
Bilginin doğ6 kaynağl, slntrtan, d€ruluğu, güvenirliliği Ve geçerliliğinideğerlendime bilgisine $hİp olur.
Birey*| ve grup çaİşmhnnda mmluluk alma ve aİEn gireVi etkjn br şekilde yoine getirir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaretlo ve 9üdü yih|€fini kullanabilir.
Öğretmenlik Uygulamalannda kar$laşllan ve öngörülemeyen karmaşlk $runlan çözmek kin bireysl ve ekip üy6i olarak $rumluluk alabilir.
ilkiğr€tjm Ve ortaöğretim iiğrffii|sinin kaanımlannl çok yönlü değerlendintİ|ir.

uyduran İngilizce öğreğnenlerin yeti$inlm6i hedefl enmektedir.
8ilimgl bilginin üEtimiyle ilgili yöntemleri knwayabilir.
İngilize ile ilgili özgün bilga kaynaklannl kullaEbilır.
Ötrenme gereksinimlerani belirleYebilir ve (ürenmsini ydnlendirebilir.
İngilizeyle ilgili konuhrda ilgili kişi Ve kurumhn bilgilerıdireH|ir; düşüncderini ve mnlara ilişkin çözüm ainğihİini yazil ve södü o|a€k akbcbilir.
DüŞünceleriniVe $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve natel Hi|ede dEtekleyerek uzman ohn ve olmardn kişilerle payhşabilir.
Birey olarak görw, hak re $rum|uluklan il€ ilgili yag, yönetmelik ve mMuata uygun davranlr.
Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ibde edilen ulugl ve ryrg§d duyarilklann tjlincinde o|ur.
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P2r
P22
P31

P30

P20

P23
P26

Toplum$l $rum|u|uk bilinciyle yaşadığl soslal çwre için msleki prcje ve etkinlikler plan|ayabilir Ve uygulayabilir.
İkinci yabano dili kullanarak alanlndaki bjlgileri izleyebilir ve mslektaşlan ile iletişim kurabilır.
Demkasi, irn haklan, bplulrl, bilim*| ve m6leki etik değ€rleĞ uygun davranlr.

Necatibey
F
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ı,lüze
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K§ slmv

ödry

Dryam

Uygulama

Proje
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Toplam

sayırı l(.do

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

q,bll

Etİinlik sayH sür6i Toplam iş Yükü saati
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Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4; YükPk 5:



BALIKEsİR üıivrnsiresi
Necatibey E_ğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

Öğrcnim Türü

[4BN1031

DeEin Diıi

okul D§l ortamlarl

Dğ§in Dü4yi DeEin staj Durumu De6in Türü

Böıümü/Prcg]aml

Öğretmenliği

Ön Koşul De6in Kmıdinatiİrü DeEi vercn

Desin İçeriği :

doğal ortamlar vb.); okul dl$ Grenme alan Ve ortamlannln geliştirilmesi; okul dş ö'ğrffme etkinljklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendiiılmesi.

D§ln yaıdlmolan

titühendlslik BıllmIeıa
ı{üh€ndislik Ta$nml
scyal Bilİmler

Fen Bilimleri
sağllk BilimIeri
Alan gilgisi

slra No Açlklama

P09

P14
P16

P08

P04
rc5
m7

P|7
P27
P28
P29
P25

P18
Pı9
P24
P02

Pl1
P72
P13
P10

P01

P03

P06
P15

P27
P22
P31

P30
P20
P23

P26

ingilizceye yöndik Ve türencjnin gek§nimlğine uygun mteryal geliştirebilir.
Edindjği bilqi E bffiriled eleştirel bir yaklaşımla değeriendirebilir.
Yaşam boyu iiğrsreye ilişkin olumlu bir futum geliştirir.

yiintem Ve tekniklerini uyguhyabilir.
İngıliz Dili dğretim prcgraml, özel öğretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri ile ö|çre ve değglendime bilgisine İhip olur.
ilkdğretjm ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, dğEnme özellikleri ve güdüklefinin bilgısire 9hip olur.

kandaE W aEştmalan dayall çözüm önenbri gdi*irebiliİ.
8abiye ulaşna yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullan|r.
Kalite yönetimi ve süreçlerine u},gun dawanır Ve kathr.
Güvenli okul ortamlnln oluşturulmas w sürdürülebilm6i amilyla kişisl ve kuruffi| eda|eşam kunr.
Çsre koruma Ve iş güHliği konulannda yeterli biline $hap olur.
D§ görünüm, hİum, bvır re dawanlşhn ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kültiirel €ııinliklere etkjn olarak katllr.
Toplumun ve dünyanln gündemindekj olaylara/gelişirleE duyarll olur w ider.
İngiliz dili eğitiminin gerektjrdiği düeyde tİlqi9yar yazllml ile birlikte bilişim re ileğşim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğ6 kaynağt, sln|rlan. doğruluğu, güvenarli|iği ve geçerliliğina değedendime bilgisine $hip olur.
Birey*l Ve grup çaİşffihnnda ffimluluk alma ve ahmn giiği etkin bir şekilde ygine getirir.
Kendini blr birey ohrak tanıydbilir; yaEğo ve 9üdü yönlerini kullanabilir.
Öğretsnenlik Uygulamalannda karşlaşllan ve öngö.ühmeyen karmaşk $runlan çömek için bireysl Ve ekip üy6i olarak smm|Uluk alabilir.
İlkdğr€tim Ve ortaöğretim iiğrffii|€İinin kazanmlannl çok yönlü değerlendiEular.

uyduran tngilizce aiğreğnenlerin yeti$irilmsi hedefl enmelffi ir.
Bilim*| iİlginin üİ€timiyle i|gili ydntemleri kawardbilir.
İngiıize i|e ilgilı özgün bilga kaynaklannl kullanabilır.
Öğrenme gereksinim|enni bdirleyebilir re iiğrenm6ina yön|endirebalir.
ingilizceyle ilgili konuhrda ilgili kiŞi ve kurumlan bilgilendiretİ|ir; düşüncderinive $runlara ilişkin çi»üm arnğil€fini yaillVe sö/ğ olank aktaEbilir.
oüŞüncelerini ve sorunlara illşkin çözüm önerilerini nicel ve nit€l verilerle dgtekleyerek uman o|an ve olmayan kışi|erle payhşabilir.
Bkey olarak göril, hak re $rumluıuklan i|e ilgili ya$, ydnetmdik Ve mewata uygun dawanlr.
Millİ Eğitim Teme| Kanunu'Ma ifade edilen ulusal ve ryrg§d duyarllklann bilincinde olur.
Toplumgl sorumlu|uk bilinciyle yaşadlğl sosyal çevre için mgleki prcje re etkinliklg planlayabilir ve uygulayabilir.
İkincj yabano dili kulhnack alanlndaki Lİlgileri i/e},ebilır ve rElektaşlan ile iletişim ku6bilir.
D€mkasi, ınsn haklan, bplum$l, bilims| ve mğleki eük değerlere uygun dawanlr.

Okul
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\



BALIKEsİR üırivtnsiresi
Necatibey E_ğitim Fakültesı

Ingilizce Oğretmenliği

Adl

MBN1032 u9renme Guçu9u

ÖğĞnim Tü.ü De6in Dili De§in DiiEyi De6İn staj Durumğ DeEin Tüİü
Ör9ıjn Öğretim Türkçe Faküıte seçmeli

BölümülPrcg.aml Ön Koşul D€Fin xmİdinadirü De6i vercn
Öğretmenliği

DeEin İçeriğl I

matematik becerilerini dGtekleme; akademik olmayan btrerileri destekıeme.

De6ın Yaİd|molan

Mühendislik Bilımleri
ttlühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen 8ilimleri
sağhk Bi|imleri
Alan Bi19isa

ingilizceye yönelik ve ö'ğrencjnin gffiksiniml*ine uygun materyal ge|iştirebilir.
Edindiği bilgi Ve brcri|eri eleştirel bir yakla5lmla değerlendirebilİr.
Yaşam boyu öğrsreye ilişkin olumlu bir tufum geıaştiriİ.

yiintem ve teknak|efi ni uygu|ayabiljr.
ingiliz Dili dğretim prcgraml, özel (üretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ö|çre ve değerlendire bilgisane ghip olur.
ilköğretjm ikinci kadere iiğEncilerinin gelişim, dğEnme özellikleri ve güdülderinin bilgısire 9hip olur.

kanüara ve ara$ma|ara daya|l çözüm önerileri gdiştirebilir.
Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekjlde kullanlr.
Kalite xinetimi Ve süreçhrine uyqun dawanlr ve kaüİr.
GüVenli oku| ortammln oluşturulmaslve sürdürülebilm6i ammyla kişi*l Ve kururcletkileşim kurar.

Çryre koruma ve iş giivs|iği konu|annda yet€di bilinĞ $hip olur.
D§ gdfünüm, futum, tavlr re dawanEhn ile top|uma ömek olur.
samtsal ye kültiiEl etkjnlikleE etkjn olarak kabır.
Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdişidere duyarll olur Ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yazllm i|e birlikte bilişim re ileti$m Eknolojilerini kUllanabilir.
Bilginin doğa$ kaynağl, $nlrlarl, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerllliğini değerlmdire bilgisıne ghip olur.
Birey*| ve grup çallşmalannda $rumlu|uk alma ve ahmn 9trya etkin bir şekilde }€İine getirir.
Kendini bir birey o|arak tanryabillr; yarato ve 9üçlü ydnlğini kul|anabilir.
oğretrİıenlik uygulamalannda karşlaşllan w tingdrülemey$ kaİmaşk $runlan çüinek içjn bireYsl ve ekjp üysi olaEk $rumluluk alabilir.
ilk(üretim ve ortaöğreüm aüİffilginjn kaanlmlannl çok yönlü değerlendireiilir.

uyduran ingilizce öğretmenlerin yeti$irilm6i hedeflenmekHir.
Bilimel tjlginin ürctimiyle ilgili ydntemleri kawayabilil
İnqilizce ile i|gili öz9ün bilgi kaynaklann kullanabilir.
Öğrenme gerekinimlerini belirleyebilir ve öğrenmsini yönlerıdirebilir.
ingilizcey|e ilgili konularda ilgi|i kişi V€ kurumlan bilqilendirebi|ir; düşüncelerini ve 9runlara ilişkin çözüm ijngilerini yazllı Ve södü olaEk aktarabilir.
Düşüncelerini ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nic€l ve nitel Vgibde dğtekleyerek uzman olan Ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
Birey olarak görw, hak € $rumluluklan iıe ilgili ya$, yönetrndik ve mewuata uygun davranlr.
Milli Eğitjm Temel Kanunu'nda ihde edilen ulu$l Ve ryrffd duyarllklann tilindMe olur.
Topluffil $rumluluk bilirciy'e yaşadığl s6yal çğre lÇn m6lekj prcje re etkinlilder planhyabilir ve uyguıardbilir.
İkinci yabano dili kullanaEk alanlMakj bilgileİi izlel€bi|ir Ve m6lektagan i|e iletişim kunbilir.
Demokasi, iEn haklan, toplurcl, tilims| ve m6leki etik değerlere uygun davranlr.
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P19

P24
P02
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BALIKESİR üırivtnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngiIizce Öğretmenliği

Kodu Adı

!ıBN1006 Öğretim ilke ve Yöntemleri

Öğrcnim Türü De6in Dili D€6in Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/Pr€gramı Ön Koşu| D€rsİn ı(O.dlnatörü DeEi vercn De6in Yaİdlmqla.l

İngilizce Ö3retmenliği

DeFin İçeriği :

Yaylnollk.<BR>Tezcl, e. 1zoro1. ogretım ilke ve Yöntemleri (Editör: salih Uşun). istanbul: Kriier vay<8R>Öğretim ilke ve yönte;lenne ilişkin kitap|ar Ve web
9yfalan<BR>Taşplnar, 14. (2011). Öğretim ilke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yay<BR>Demirel, o. (2010). Öğretim ilke ve Yöntmleri: Öğretme gnab. Ankara: Pegffi
Yaylncltk
Yüz yiize

Çoktan eçmeli tğt

ıağhendlslik Bilimleıi
Mlihendlslik Ta$nmI
sosyal Billmler

Hafta xonu

10 Çoklu zeka Ve tjğretlm
11 Aktif türğme ve öğreğm
12 Yapllandlffit|lk Ve öğretim b9nml
13 Birey*lle$iri|miş öğretjm yöntem re teknikleri
|4 Bilgi$yar ve intemet temelli oğEnme ve ö'ğretim

Fen Bilımleİi
sağİk Biıimleri
Al.n Bilgisi

Dökümanlar
Temel kavcmlar
Program geliştime sür$i Ve iüretim
Öğrenme Ve oğreğne ilkeleri
Öğretimi p|anlama ve plan türleri
Öğrenme Ve dğreğne statejileri
Öğretim yörİtffi Ve teknikbn (Anlabm ve tarüşna yöntem ve teknikleri)
Tarhşma yöntemlerine dayall teknikler (beyin hrünasl, ,istas}on, kollelyw Vb)
Öğretim yöntffi ve teinikleri (ömek ohy,gösterip yaptma, mikroöğretim, rol phlng)
Öğretim yöntffi Ve teknikhn (İşbirlikli (Effime, drama, $ru ĞVap, prcje, prcblem gizm)

sln ıao

o01
o02
ö03
ö04
o05
o06
i7
ö08
ö09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

slE ıao

P09

P14

P16

P08

P04

P05
Po7

Aqİlama
Öğrenme ve öğretimle ilgili temel kavramlan agkhr.
Dersle ilgili hedefleri belirter.
Program geliştime süHinı açlklar.
De§ plan qdi$irebilir.
De§ planlan hazırlayabilir.

6. Konu içan uygun yöntem ve tekniği belider.
Yöntem ve tekniklerin özellilderini gyabilir.
yöntem ve tekniklğ an§r]dak farkıllklan analiz eder,
YöntemIeri ve teknikleri özelliklerire göre gndandlnr.

Yöntem Ve teknik seçiminde etkili olan fuktörlen beiiriğ.
Belli bir yönteme dayall eüanlik ta$rlar.
Yapllandlmaclhğln dayandlğl temel ilkeleri açlklar.
Yaplandlmaclllğa daya ö'ğretim tagnm ilkelgini yjyler.
Balgişyar ve internet temelli ö'ğretim uygulamalannl a9klar.

Açtklama

İngilizceye yöndik Ve öğrencinin g@kinimltrine uygun mteryal geliştiretİlir.
Edindiği bilgi Ve b@rileri e|e§tirel bir yaklarlmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğrorrEye ilişkin olumlu bir fufum geliştinr.

yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.
İngilız Dili ijğreüm prcgram|, öze| ö'ğretim stratejileri, }6ntem ve tekıi|deri ile ölçre re değgl€ndire bilgisine $hip olur.
İlkaiğretim ikinci kadere dğrencilerinin gelişim, dğHme özellikleri re güdüklerinin bilgasine 9hip o|ur.

kanığaE w aEştmalan dayal| çözüm önerileri 9eli*irebi|ir.
Bilgiye ulğma yollannl bilir ve etkin bir ş€kilde kullan|r.
Kalite ninetima ve süreçlerire uygun dawanlr ve katİr.
Güvenli okul oİtamnın oluşturulması re siirdürülebilm6i ammyla kişi9l ve kuruffil etki|eşim kuEr.
Çwre koruma ve iş güvenliği konulannda yeterli bilince sahip olur.
D§ görünüm, tüİüJm, bvlr ve davran§lan iıe topluma ömek olur.
samtsal ve kültiiel etkinliklere etkin olarak kabllr.
Top|umun ve dünyanln gündemindek olaylara/gelişirlere duyar|l olur Ve izler.
İngi[z dilj eğitiminin gerektİrdiği düzeyde bilgigyar yazllm ile birlikte bi|işjm re ihtişjm teknolojilerini kullanabili..
Bilginin doğa§ kaynağı, cnlrlan, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğina dderlendire bilgisine ghip olur.
Bireygl Ye grup çaİşmhnnda mmluluk alma re allmn giiği etkin bir şekilde lgine getirir.
Kendini bir birey ohrak bnryabi|ir; ya6tlo ve güdai ytiohfini kullanatjilir.
Öğretrnenlik Uygu|amalannda karş|aşlan Ve öngörüıemeyen karma9k sorunlan çdzmek ırn birey*ı ve ekip üyği olarak $rumluluk alabilir.
İlköğretim ve ortaöğretim ö'ğffiil€finin kazanımlannl çok yönlü d€ğeflendirebilir.

P|7
P27

P28

P29
P25
Pl8
P19
P24
P02

Pl1
P|2
P13
Pı0

Yarıyıl



P01

P03

Po,6

P15

P2L
P22
P31

P30

P20

P23

P26

uyduran İngilizce öğreğnenlerin yetjştirilm6i hedeflenmekdır.
Bilim*l bilginin üGtjmiyle ı|gi|i yarntemleri kawayabilir.
İngilizce ile ilgili ğzgün bilga kaynaklannı kullanabilir.

Öğrenme gereksinimlerini bdideyebilir ve iiğrenmsini yönhndiĞbilir.
İngilizceyle ilgili konularda ilgila kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $runlara ilişkin çözüm önerihİini yazll Ve sözlü olank aktarabılir.
Düşüncelerini w $runlara iıişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel vğilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilede pay|aşabilir.

Birey darak g6rry, İEk W $rumluluklan ile ilgili yasa, y6netndik ve mMata uygun davranlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l ve ryEns€l duyarllkhnn bilincirıde olur.
Toplurcl sorumluluk tİlinciy|e yaşadül s6yal çsre için mesleki poe Ve etkinlikler phnıayabilir ve uygulayabilir.
İkin(j yabano diıi ku|lanaĞk alanlndaki blgileri izleyebilir Ve ms|ektaşlan i|e iletjşim kurabilir.
Demokasi, ın$n haklan, toplum$l, bilim*lVe mğleki etjk değerlere uygun davranlr.
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BALIKEsİR üııivtnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Yadyll xodu Adl

3 İlBN1005 Öğr€tim Tekno|oiilera

öğmim Türü DeEin Dİll Dersin Düzeyi DeEın staj Durumu De§in Türü

Örgıin Öğretm Tü*çe

Bölümü/Prcgraml Ön Koşu| De6ln ı(@rdınatörü DeEivren oeEln yaıdlmolan

İngilizce Öğretmenliği

Dsln Amad:
Öğretrm adaylannın ijğretim teknolojilerinin kuramsl temelleri hakkmda bilgi 9hibi olmalannl $ğlamak ve bu kuEmlann §ülnda oğretim materyallği tasriamak
Desin İçeriğl :

ı,iühendislik Bıllm|e]l
]ıtühendislik Ta$nml
s6yd Bilimıer

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilqisi

Hafra Konu

1 Öğretim Teknolojine İlişkin Tffiel KavEmlar
2 Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi
3 Öğretim tekrclojil€rine ilişkin kuramgl yakla$mhr
4 Öğrenme yaklaşmhnnda ytri yöneliml€tr

5 Gürceı oku.,tGzadlklar
6 Araç re mteryal dank iğıetim teknolorihri
7 Öğretim materyalltrinin tdanml
8 Öğretim materyalltrinin b§anml
9 slmv
10 Temük ijğretim materydli ta$rlama
11 Alam özgü nsne amban oluştuma
t2 Öğreüm materrdli değerlendim ölçü,deri
13 slEv
14 gEv

Haar|lk Dökümanlar

sln ıao Agklama
oo1 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramgl yaklaşmlannl bilme

Ö02 irğrenre yaklaşmlönrıda yeni yönelimleri bilme
o03 güncel okurymrllklan bi|me

004 araç ve materyal olaEk üretim tekmlojilğinda habgdar olma
o05 dğretim matğyallerinan ta$nmln yapabilm
006 tematik (üretim materyali ta$rlayatilre
Öo7 alana iizgü n§e amban oluşfum
Öo8 bir öğretim materya|İ değerlendlretİ|re

P09
P14
P16

P08

Pğ
P05

m7

slE İ{o

P17

P27
P28

P29

P25
P18

P|9
P24
P02
Pl1
P12
P13

P10
P01

Açıklama

İngillzceye yönelik ve dğrencinin gffiksinimlğine uygun mteryal geliştireulir.
Edindiği balgi ve brcrileri eleştirel bir yakhşmla değerlendirebilir.

Yaşam boyu iiğrenmeye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yöntem v€ tekniklerini uygulayabilir.

ingilb Dili iiğreüm prcgraml, özel ijğretim stsatejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değedendim bilgisine $hip o|ur.

İlk(üretim ikinci kadere öğ€ncilerinin gelişim, i8renre öEılıkleri ve 9üdüklerinin bilgi§re 9hip olur.

kandaG ve aEştmdaE dayall çirzüm önenkn gdi$irebilir.
Bilgiye uhşma yollannl bilir ve etkin bir şekjlde kullanlr.

Kalite yönet mi ve süreçlerire uygun dawanlr Ve kathr.
Güvenli okul ortammln oluştJrulma9 Ve sürdürülebilm6iammyla kişislve kurum9l etkileşim kurar.

Ç§re koruma ve iş güvenliği konulannda yeterli bilinĞ sahip olur.

D§ görünüm, tıİum, tavlr w dawan§lan ile topluma ömek olur.

sanatsal ve kültiirel etkinliklere etkin olarak kabır.
Toplumun ve dünyann gündemindeki olayhra/gdişirleĞ duyart olur re i/er.
İngillz dili eğitiminin g€rektirdiği düeyde t lgi$yar yazllm ile tirlikte bilişim ve ihtişim Eknolojilerini kullanabili..
Bilginan do&s kaymğ1,gnldan, doğruluğu,güvenirliliğire g€çer|iliğinideğ€dğdirc bilgisane 9hip olur.

Birey*l ve grup çnhşmlannda $rumluıUk alma ve ahEn göBi etkin bir şekilde yğine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; ya6bo ve güçlü ydnlerini kuııanabilir.

Öğretmenlak Uygulamalannda karşlaşllan Ve öngörülemeyen karmaşk $runlan çözmek için bireysl Ve ekip üyesi olarak $rumluluk alabilir.

ilköğretim ve ortaöğretim a'ğrencilerinin kazanlmlannl çok yönlü değedendirebilir.
İngilizĞ Öğretrnsliği Anabilim dahnda, çağda§ eğiüm re öğ€timde uyulmasl gerektr ilkelre Ye ffilaE bağh, bilin*l dü$inme yeteneği ile donatlm§,
uyduran İngilDce öğreğrenlerin yeti$irilrei hedeflenmekEdir.
Bilim*l |İlginin ürctimiyle ilgili yö.ıtembn kawayabilir.
İngilizce ile ilgili iizgün bilgi kaymklaf,nl kullanabilir.

Öğrenme gereksinimlenni bdideyebalir w bğrenmgini yiinlendirebilir.

İngilizeyle ilgili konularda ilgili kİşi ve kurumlan bılgilerıdirebilir; düşüncelerini Ve $runlara ilişkin çözüm iingilğini yazİ ve 9dü olank aktarabilir.

DüşünceleriniYe $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicd Ye nitel vgil€rle d6tekleyerek unan olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

Bırey olaEk görry, hak ve srumluluklan ile ilgili ya$, yönetnelik ve mMata uygun dawanlr,

P03

P06

P15

Pzl
P22
P31

6i, '4

t' "',tf
ü iq\

De6in



P30

P2o
P23
P26

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l ve evrensel duyadlk]ann bilincinde olur.

Toplumsl sorumluluk bilinciyle yaşadlğl sosya| çeVre için mğleki prcje ve etkinlikler phnlayabalir Ve uygulayabilir.

İkinci yabano dili kullanarak alanlndaki bilgileri izleyebilir Ve mslektaşlan ile iletişim kurabilir.

Demokasi, insn haklan, toplumsl, bilimsl ve msleki etik değerlere uygun davranlr.



Yarryl| Çahşmalan sayH Katkl

Ara 9nav o o/o4o

K§ §mv 0 %0

Ödev o %o

Devam 0 9o0

Uygulama 0 %0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu 9nau 0 yo50

Toplam o/o1oo

Etkinlik

De6 sür6i

slnıf Dı Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazdama

Ara 9navlar

Uygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyl sonu gmvı

İş Yükü

142
142
84
00
12
00
00
00
12

28

28

32

0

2

0

0

0

2

92

3
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Kitk Direyi: 1: Çokdüşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükek 5: pkyuk*k



BALIKEsİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

xodu AdI

i48N1033 oğreğmi Birey*|l§tire re Uyarlama

Öğnnim İüıü DeEin Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Tü]ü

Örgün Öğretim Tü*çe Fakülte seçmeli

Bölümü/Prcg]amı Ön Koşul De6in K@]dinatörü De6i vercn Deİsin Ya.dlmolan

D€6in İçeİlği :

gnflannda birey*lleştim ve uyarlama ömekleri.

MühendIsllk Balimlsi
ılühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

sl6 No Açk|ama
Pog ingilizceye yöndik ve aiğEncinin gekanimldine uygun mteryal geıi$iretİlir.

P14 Edindiği bilgi w brerileri eleştirel bir yaklaşmh değeflendirebilir.

P16 Yaşam boyu tiğrenmeye ilişkın o|umlu bir tutum geliştirir.

yiintem ve teknikl€rini uyguhyabilir.
İngiliz Dili oğretim prcgraml, özel öğretim stratejileri, yöntem ve teknikl€ri ile ö|çme ve değedendime bilgisine İhip olur.

İkdğretim ikjnci kademe dğEncilerinin ge|işim, öğrenme özellikleri ve güdüklerinin balgisine ghip olur.

kanüara re acştımalaG dayall çö4m önerileri 9diştirebilir.
Bilgiye ulaş.na yollannl bilir ve etkin bir §€kilde ku|lan|r.

Kalite yönetimi Ve süreçlerire uygun dawanlr Ve kathr.

Güvenli oku| ortammln obşturulmas re sürdürülebilmsi amilyla kişi*l ve kururcl etkileşim ku€r.

Çffe koruma Ve iş güvsliği konulannda yeterli bilıne sahap o|Ur.

D§ görünüm, futum, bvlr ve davranlşlan ile topluma ömek olur.

9mtsal re külttirel etkin|ikleE edan olarak kağhr.

Toplumun ve dğnyanln günd€mindeki olayhra/gdişirlere duyart olur re izler.

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği dineyde bilgasyar yazİm ile birliKe bilişim re iletişim teknolojiıerini kullanabilar.

Bilginin doğd kaynağl, $n|rlan, doğruluğu, güvenarıiliği ve geçerliliğini değerlendime bilgisine $hip olur.

BireY*l Ve grup çaİşmalannda grum|uluk alma ve a|lnan gögi etkjn bir ş€kilde yğine getirir.

Kendini bir birey ohrak bnryabilir; yaEbo ve güdü yiinlerini kullanatilir.

Öğretrnen|ik Uyguhmalannda kar$laşllan Ve ijngörülemeyen karmaşk $run|an çözmek İin bire},sl ve ekjp üy6i olarak $rumluluk alabilir.

İlk(üretlm ve ortağğretim aiğffiilerinin kazanmlannl çok yönlü değerlendirebilir.

uyduran İngil'Ece öğreğren|erin yeti$irilrci hedefl enmektedir.

Bilim*l bilginin ürEtimiyle ilgili ymtemleri kawayabilir.

İngilize ile ilgili özgün bilgi laynaklannt kullanabilir.

Öğrenme gerekinamlerini bdirleyebilir ve oğrenmğini yönlerdirebilir.

ingilizcere ilgili konularda ilgili kiş ve kurumlan bilgilendiretİ|ir; düşiincderini ve $runlara ilişkin çözüm iİığilğini yazll ve sö/ü ohEk aktaGbilir.

Düşüncelerini w grunlara ilişkin çözüm önerilerini nicd ve nitel vtri|erle d€stekleyerek uzman olan Ve olmayan kişilerle paylaPbi|ir.

Birey ola6k 9örg, hak re $rumluluklan ile algili ya*, yönetmelik ve mewuata uygun davranlr.

Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen ul§l ve §rrsd duyarllklann tİlincinde olur.

Toplum$l $rumluluk bilirciyle yaşadlğl s6yal çryre için mğleki prcje ve etkjnlilder phnlayabilir ve uygulayabalir.

İkinci yabano dili kullanaEk alanndaki tjlgileİi ideyebilir Ve mslektaşlan ile iletişim kurabilir.

Demkası, iffin hakhn, topluffil, bi|İm*| ve msleki etik değerlere uygun davranır.

Po4
P05

w
P77

P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

Pl1
P12
P13

Pl0
P01

P03
P06

P15

P2l
P22
P31

P30

P20

P23
P26

YanYll

D€G YapFl

l t lrramh oöıenme okülall



Yanyll Çaı§malan

Ara 9mv

Kg §mv

ödg
Dryam

Uygulama

Proje

Yarryd sonu gnau

ToPıam

sayıg İattl
0 %40

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

%10o

Ettinlik

DeE süEi
slnf Dş Ç. süEi
ödeüer

sunum/seminer Hazdam

Ara §mvlar

Uygulama

LaboEbjvar

Proje

Yanyll sonu 9navl

Tophm İş Yükü

A(Ts rİ€dısi

sıYısı s|ııt İ

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Tophm İş Yükü saati

ij tğ\

i'iı \{;

ö 'ı"ç

'*r,],

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



BALIKEsİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce ÖğretmenIiği

Kodu Adt

GKN1021 sanat ve Estetik

Öğrcnim Tiırü DeEin Dili Deİsin DüEyi D€Gin staj Durumu DeEin Tiırü

örgon öğretjm Türkçe seçmelj

Bölümü/pİogramı Ön Koşul I»Ean Koİdinaüirü De§i veren DeGİn Yaİdlmolan

ingilizce Öğretrnenliği

Dsin Amaq:

dÜnyada ve Türkiye,de sanağn gelişimi, snatn kültijrle ilişkilği, $nat eğitiminde tarihi mekanlann kullanlml ve müzelerin önemi.

Desin İçriği :

M@er'] Şlldltrl uYnu.u' LYl|Lul|' *ıs9+."BR,s""jtn 
oyıii,ıi,6,6,io,, e,H,

Buyurgan, Ufuk. Pegem Yaylnollk, Ankara, 2012. <BR>sanata Ginş. Mülayim, selqJk. Bilim Teknik Yay,nçy, istal,lul,
neiııziktibevı, cevia: 3edrettin cömert, İst"nbul, ].9s2.BRrÇğdaş Türk Sanab, Tansuğ, Seer. Reml Kjtnbevi, İstanbul, 1986. <BR>Gü2elliğin Tanhi. Eco, [Jmbı"o[ttn Öor"rt, irt"norı, ıssz.anrçğdiş Türk 9nat, ransuğ, seer. Remı Kjtnbevi, istanbul, ı986. <BR>Gü2elliğin Tanhi. Eco, umberto.

cerat lı.ıovrnıu, İstanoui, zooo. <BR>slnai xavramlarına Giriş. EMy, Ayla. 8eta Yaylnlan, İstanbul, 1983.<BR>sanat ve Estetik kuramlan.
Remzi Kitabevi, Çeviri: 8edrettin cömert,
Doğan Kitap, Çeviri: Ali cevat Akkoyunlu,Doğan Kitap, ieviri: Ali cevat Akkoyunlu, İstanbul, 2006. <BR>sanat Kavramlarına Giriş. EMy, Ayla. 8eta Yaylnlan,

aoİ.rt, ıı,İılt. e" vayırcılık, i§tan'bul, İ992<BR>Uygad* Tarihi. Tanalli, SeNü, Alkım Kilabevi, lsbnhJ|,2006.

].lühendislik Bılimleri
1.1üh€ndbllk Tasnmı
sosYa| Bılimler

Fen Bilimleri
sağılk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafta Konu on HaznıK

1 samt re samthr, sanat Ve Külttir ilişk§
2 saGt Ve Eğiüm ilişkisi

3 sanat ve Yarabollk
4 samt Feb€f6i, Estetik
5 şnat ye Estetik kuramlan
6 sanat El€ştiri§: Bir sanat E§rini tanlma. Betimleme-Çözüm|emğYorum-Yar9l - Değerlendime

7 samt Tarihi - İlkçağ tarih örci, ilkçağ Anado|u, Mgopotamya, i4Eır $nab

8 AIa slnav
9 sanatTarihi - İlkçağ Yunan ve Rom sanatlan

10 samt Tanhi - ortacğ. Doğu Ronıa saffib, Romnesk re Gotik Üdup, Yeniçağ ve Ri'n§ns
11 BaDk
12 saEtTarihi -18.19 yy.gnat E Modmim
13 Türkiy€,de $natn ge|işimi Gonümüzde sanat anlayş l,iüze Ve müze tiirleri, Müze Eğiümi

Eğitimde İlüzel€fden YaBrlanm Yöntmleri
14 Final

sl6 ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Agklama
Bir $nat erini ele5tirebilir

Dünyada ve Türkiye'de gnağn gelaşimini bilir

sanat Eğitimi ve Eğitim ilişkisini kavrar

samt ttirlerini öğreni..

sanat ve Estetik konusnda temd kavEmlan dğrffiir.

ut:

sl6 t{o

P09

P14
P16

P08

P04

P05

n7

P17

P?7
P28

P29
P25
P18

P19
P24
nz
Pl1
P7z
P13

P10
P01

Po3

P06

P15

P2|
P22
P31

Aç*lama
İngilizceye yöndik ve öğrencjnin gmksinimlgine uygun mteryal g€liştrebilir,

Edindiği bılgi ve brcrileri e|eştirel bir yaklaşlm|a değerl$diEbilar.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.

ingiliz Dili ğretim pmgraml, öze| dğretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri ile ö|çre ve değğl€ndire bilgisine $hip olur.

İıi<ığr*ım iıirci kadere ö,ğEncilerinin ge|işim, tğHm öre1ikleri re güdülderinin bil,isire *hip olur.

kanıdaa ve anştnalac dayah çözüm öneri|eri gdi*irebalir.

Bilgiye ulaşma yollannı bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite ytmetjmi Ve süreçlerire uygun davranlr Ve katüllr.

Güvenli okul ortammln oiuşturulmas ve sürdürülebi|m6i amaoyla kişis€l ve kururc| etkileşım kucr.

Çwre koruma Ve aş güvenliği konu|annda yeterli bilinc $hip olur.

D§ gdrünüm, tıJtıJm, tavır ve dawanlşlan ile topluma ömek olur.

samEal w kültiirel etkinliklere etkin o|arak kabır.

Toplumun ve dünyanm qündemindeki olaylara/gelişidere duyarlı olur ve ider,

iniiıiz dııi e6itiminin gerektirdiği dii€yde bilgi9yar yazl|m il€ birlikte bilişim ve iletişim bknolo.iilerini kullanabili..

aığınin oo5i., kaymğı, sınırian, doğruluğu, güvenidiliği ve q€çerliliğini değer|trdime bilgisine 
=hip 

olur.

Bireysel ve grup çahşmalannda $rumluluk alma ve ahEn göBi etkin bir ş€kilde yerine getirir,

Kendini bir birey olarak tanıyabilir; ya€ğo ve gğdü yön|erini ku|lanabilir,

öğretmenlik Uygulamalannda karşlaşılan ve ongorulemeyen tarmaş|k srunlafl çozmek için birey*l Ve eki9 üysi olarak ffimluluk alabilir,

İlkijğretim ve ortaöğretim iiğrffiilginin kaanmlannı çok y!önlü değerlendirebilir,

İnqiliz@ öğrebnsliği Anabilim dallnda, çağdaş eğitim w oğretimde uyulma$ gffiken ilkelm ve eslaE bağh, bilimgl düsinre yeteneği i|e donablm§, medeki

uyduran ingilizce öğretsren|erin yetiştirilm6i hedeflenmektedir.

Bilimsl ulginin üretimiyh ilgili yiintemleri kawayabilir.

İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabil|r.

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir re öğrenmesini }rcnlendirebillr.

İn]qıiroyl" ıqıi konrhrda ilgili kişi ve kuruiıan bıbııeMıretılır; düşüncderini ve 9runhra ilişkin Fzüm ihğilerini yazllı Ve södü ohEk aktarabi|ir,

oılşıin."ıeınir" grunhra ilişkin çtizüm onerilerini nice| Ve nitel Wil€de d6tekleygek Umn ohn Ve olmayan kişilerle paylaŞabilir,

8lrey olarak görev, hak re $rumluluklan ih ilgili yas, yöneğndik ve mMata uygun dawanlr,

sanat ve Estetık

Fakülte

üit



P30

P20

P23
P26

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen u|u$| Ve evren*l duyarilklann balancinde olur.
Todumsl $rumluluk bilinciyle yaşadül s6yal çevre için mğleki prcje Ve etkinliuer p|anlayabilir ve uygulayabilir.

İkinci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgileri ireyebilir Ve m6lekbşlan ile iletişim ku6bilar.

Derckasi, insan haklan, toplum$l, bilimslve mslekietik değedere uygun davranlr.
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Yany| Çal§malan

Ara sıüv
KE sıGv

ödry

Dryam

uy9uhma

Proje

Yarryd sonu gnavı

Topıam

sayı§ı Katfu

t40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

Ed(inlik

DeE süci
snf Dş Ç. sijEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

LaboEhrvar

Prcje

Yanyll sonu gnavl

Tophm İş Yükü

Al(Ts kedisi

sayls| süresi Top|am iş Yükü saati

|42
00
143
00
15
00
00
00
110

28

0

42

0

0

0

0

10

85

3

1; Çok dİışük 2: Düşiık 3: orta 4: Yük*k 5:
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BALIKEsİR üııivınsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

ingilizce Öğretmenliği

Öğrenim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi D€§in stai Durumu Decin Tü.ü

Örgün Öğreüm Türkçe Fakülte seçmeli

Ön Koşul D€Fin (m]dinatörü De6ivNn Dsın yardımolan
Böıümai/Pİograml

DeEin İç.r|ği l

Mühendaslik 8ilamle]i
ıtühendislik Tasnml
sosYal Bilimler

Fen Blllmleİl
sağltk Bilimle.i
Alan Bllglsi

sıE No Agklama

P09

P14

P16

P08

Po4
P05

n7

P|7
?27
P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11

P|2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2]-

P22
P31
P30

P20

P23
P26

ingilizeye yöndik ve öğrencinin g*kinimlgine uygun mteryd geltşti€bilir,

Edindiği bilgi w btrerileri elğtirel bir yaklaşımla değedendirebilir,

Yaşam boyu dğrffrrEye ilişkin olumlu bir hluım geliştirir.

yiintem w teknıkl€dni uygulayabilir.

ingi|iz Dlli i,ğretim pıogramı, özel öğretim stratejileri, yıintem ve teknikleri ile öçre ve değglendime bilgisine ghip olur,

iıitı6r*im iincı naere ürenciıerinin gelişim, öğrenre örellikleri ve ,üdülderinin bilgisire *hip olur.

kanıüara re Jraştırmalan dayah çözüm önerileri geliştaretİlir,

Bılgiye uhş.na yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullan|r,

Ka|ite yönetimi Ve süreçlerine uygun davranlr ve kathr.

Güvenii okul oıtamının oluşhJrulma$ re sirdürülebilm6i ammy6 kişi*l ve kuruffil etkileşim kurar,

Çgrre koruma Ve iş giivtrliği konulannda yeterli bilince $hip olur,

D§ görünüm, futıjm, bvlr ve davran§lan ile topluma ömek olur,

samtsal ve kültiirel etkinlikle€ etkin ohrak kablr.

Toplumun Ve diınyann gündemindeki olaylara/gdişirleE duyadl olur Ve izler,

ıngiıiz aıl eğıtiminin ge;|(irdiği düzeyde bilgisayar yaallm ih birlike ba|işim re i|eüşim Eknolojilerini kul|anabi|ir,

eü;" o(i, k"yr"ğl, snırhn, dogrulu5u. güVenirliliği ve geçerlilüini değerlendirrn€ bilgisine $hip dur.

aıreysı re qrup çlışmalannda $rumluluk alma w aİmn göği etkin bir şekilde ygine getirir,

Kendini bir birey ohrak tanYabilir; yaEbo ve güdğ yönl€fini kullanatİıır,

Öğretnenlik uygulamalan6a karşlaşlan ve İgİrü[r"y"n k"r.aşk gru6an çözmek un bireysel ve ekip üy6i olarak mmlu|uk alatilir,

İliöğr*ım ve ortatığretim üffiilefinin kaanmlannı çok yönlü değer|sdiretİlir,

uyiuran inigııiae atEtnenlğin yeti$irilrci hedef,enmddir,
Bilimsl tjlginin ür€timiy|e ilgili yaintemleri kawayabi|ir,

İngilize ile ilgili özgün bilgi kaynaklann kullanabilk,

Öğrenme gereksjnimlerini Hideyebilir ve i8renm6ini yönlefüirebilir,

in'ilizeyle algi|i konularda ilgili kişi ve kuru,İı"n uiı9lı"nair"oıli,; düşüncelerini ve orunlara illşkin Çözüm ijngilerini Yazll ve sözlü olaEk aktarabilir,

Düşuncelerini w sorunhra jlişkin çofum önenlerini;icd ve nite| wilerte desteklgyerek umn olan ve o|mayan kişi|erle paylğabilir,

airey aank goB, İEk re $rumluluklan ile ilgili ya$, ydneffiıdik ve meBata uygun davranlr,

Milli Eğitim T;mel Kanunuhda iiade edil€n ulugl Ve ryrğ§d duyar|lldann u|incjnde olur,

ropıuiışı orumıuıu1 bilirciyle yaşadğ s6yal çwE için mğleki prcje ve etkinlıkler planlayabiıir ve uy,ulayabilir,

iki;ci yaband dııi kulhnardk a|anlrıdaki t lgileri İdeyebiıir ve mGlektaşlan ile jletişim kurabilir.

Demokasi, in$n haklan, toplurcl, tİ|im*l ve mğleki e6k d€ğede€ uygun dilranlr,
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1
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|4

Temel kavGmlar
Tü*iye'de yetişkin eğitiminin tarihsl temelleri

Yetişkin eğitiminin temel ilkebn

Yetişkin eğitiyle ilgili yakhşlm ve modeller
yetişkin eğiüyle ilgili },öntem ve teknikler

Yaşam Boyu Öğrenmsin tanlm ve aIffi
Yaşam BoYu Öğrenmenin kap$ml re ilkehn

Yaşam Boyu Öğrenmenin dünyadaki Erihi gelişimi

Ara snav 1

Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye'deki tarihi gelişimi

Yaşam Boyu Öğrenme bGrileri
Yaşam Boyu Öğrenmede aile Ve toplumun rolü

Türk eğitim sisteminde hayat boyu dğrenme uygulamalan

Tü* eğitim sistminde hayat boyu öğrenre uygulamalan

sln ı{o

ö01
ö02
oo3
ö04
ö05
ö06
öoz
ö08

Açlklama

Yaşam boyu iiğr$menan tiffiani kavĞr
Yaşam boyu öğrenme ilkelerinı ömeklendirir

Yaşam boyu iiğrsrEye istekli olur.

Yaşam boyu öğrenrenin kap$mlnl açıklar

Yetişkin eğitimiyle ilgili temel kavramlan tanlmlar

Yetişkin eğiğminin tetrEl ilkelerini yorumlar

Yetişkin eğitimiyle ilgilı Kjntem Ve teknikleri kawar

Yetişkin eğiğminin tanhsd gelirimini açHar

sln ıao

P09

PL4
Pl5
P08

Po4

P05

m?

P!7
P27
Pza
P29
P25
P18

Pl9
P24
P02
P11
P|2
P13
P10

Po1

Açlklama

ingilizceye yöndik ve oğrencinin geĞGinimlgine uygun mteryal ge|iştiretİlir,

Edirıdiği bilgi ve becerileri ele§tirel bir yakla9mla değerlendirebilir,

Yaşam boy! iürareye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir,

ythtem ve teknikl€fini uyguhyabilir.

iigıii. oıi öğr"ti. p,oq;l, .[el itretim sğ"tejileri, ydntem 
:: 

tekniH:".1.". ö!*§_:ff:dim_bilgisine 9hip o|ur,

iıtlğreti. iin.ı kademe <iğrencilerinın gelişim, 6ğrenme özellikleri ve 9üdüklerinin bilqisine ship olur,

'ılİİ"ğ* İlJş.rİaİa 
-aavalı 

çOztim One;bri geliştiretilir. / l _ftı":, .1rç::$4ı,

Bilgiye uhşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kul|anlr. / l ı _ , /,.,:,/'}"i{{i. ,ç-,,'' ';1

il,,#,:ff,11'ilUlJ#ii"T:tri#""Sx]il _,_..6* ftmL,,rrr / l)ıı/r,,ft§,"Lir.".",,
9ü,;;ii;i4;il**ylİ:ı:",::,,g]i1,::trillaki5i*lvekurumsletkileŞimkurar, 

ı fftf i| ;,,Güvenlloloonilmmlnouşrurulmdşvğ5u \....'.'fiTlr, _";, I ,,,,, -._

çryre koruma Ve iş güffiliği konulannda yeterli bilinc ghip olur. \ lW.j' *i' ^l _r;|Jr]|_,,*_ . l. ,,gnryy,p:,j]ff:5,:*:]f,Yimaömekolur, V' jı -T,}[:?3PH:'; '': 
isanatsalve Kıltiirel etİinllkle€ etkin ohrak lcük. ij ;j Ntir&i§SER i İ. -: irffiİ"Jjf#ffiJffitr}"5:İffi5işrteouyaaıoıurre.iıer. - 

İ İı{l.h'ı§SE*l;".l 
l

İıl"d" d"t_i; k y""ğı, cnırhn, doğruluğu, güvainiliği re geçerliliiJinideğertadirre biloisine *hip dur, ,tı;.ahtıf€J.sğKİ6teİ 
+ .i,

İİİoı*g.p,4ş*hnndamdulukdmarealmngtkwi eüinbirşekildeyğinegetirir. \i;..,çi.;..* .j-ttı.-,.ı,.,:, J
rojıni olr uirey oıarak tanydbilir; raEbo ve güdi yiinlefini kullanatİlir, 

l cömek ijn bireysl ve ekip üy6j olari 
,t_"i.:.1,1 

,_ ,, 
,;,i,, ,o;5"

oğrJ*ıit uvgrl"ralanrıoa ıaşlaşıun-w di'ıtilmeya ıamaşk sorunlan çömek kin bireygl ve ekip üy6j olarak smluluk a|atİllr, 
",.;;,i::l::l;.;!.iiiii,

5atr*iilveruruEqnilruc*ili|9.|6*l'r,o*a,,,r*au.*il".. li ;j. rUCSa''"F-PEfr l ..?' ," l
Toplumunwdünyanıngürıdmirıdekiolayhn/qdişir|eĞduYarilo|urrelder. ,,__,__ L!,ıırn.hiı.r ,.,,..,ı,"l"İt *"'*şii€;L;iütjİijİ"Tıil;İÖrffi;;:ffi;ffi,;;Ö,J,;;'r;vu"ı,.ii.o,ı,t"oıç-*]i*ir9::,j:j:'ıJllanabilir. ",,"arfheg*
;,İÖ"-ij;';r""ğ;;;İraİ, 

-a-"g.rgr,ıo,aırİiıöi 
re seeea',ı,öınideğ€rtadirreiil9isine $hio dur, 'nri*İıfr;Serj6te,İ +

iıiti6r*i, ,e ortaoE,etim tiğffiilefinin kazanm|annl çok yönlü değeflendiretilir, "r,ii;]|;;:,!, ,,

qİuran İn-glizce oğret[Enlefin yeti*irilmsi hedeffenmeldir,

Bılimel biIqinin üEtimiyle ilgili yöntem|eri kawayabilir,

ingi|izce ile i|9ili özgün bilgi kaynaklannl kul|anabilir,
P03
P06

lMBN1o35 Yetişkin Eği6mi ve HaYat Boyu tiğrenme _ |

va.ı,ll (M|l Adl T+U Kİedi AKTS



P15

P21

P22
P31

P30

P20

P23
P26

oğrenme gereks|nimlerini belirieyebilir ve dğrenmGini yönlendirebilar.

ingilizceyle algili konularda algili kişi Ve kurumlarl bilgilendirebilir; düşüncderini Ve ffin|ara ilişkin çözüm iinerihfiniyazıİ ve gidü ohGk akbEbilir.

Düşüncelerina Ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel rerilede dgtekleyerek uzmn o|an Ve o|mayan kişilede pay|aŞabalir.

Birey da6k görry, tEk Ve $rumlulukhn ih ilgili yasa, yürneğnelik Ve mMata uygun dawan|r.

Milli Eğatim Temel Kanunu'nda ifade edilen u|usl ve wrensd duyar||klann bilincinde olur.

T@lumsal $rumluluk bilirciyle yaşadğl sGraı çğre için m6leki pDje ve etkinlikler planlayabi|ir ve uygularabilir.

İkinci yabano dili kulhnaBk ahnlrdaki bilgileri izleyebilir Ve meslektaşlan ile iletişam kurabilir.

Demokasi, in$n haklan, toplumgl, balimsl ve mğ|eki etik d€ğerlere uygun davranlr.

ra§şii$§lii.,,\;i_J..:.f 
.ü}' 

J

o4.iu ,;*ru;ş
\ş- f* ,o6tL'r4ı
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sıra ı{o Açlldama

P09 ingjlizceye yönelik ve öğrencinin gffiGinimlsire uygun materyal gelıştirebilir.

P14 Edindiği bilgi ve btrerileri eleştirel bir yauaşmla değerlendinbilir.
P16 Yaşam boyu öğrilmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

/mtem ve tekniklsini uygulayabilar.

Po4 İngiliz Dili oğretim pograml, özel öğretim sfatejileri, rcntem ve teknikleri ile ölçme W değglendire bilgisire ghip olur.

P05 İlkdğretjm ikinci kadere ürencilerinin gelişim, (EEnrne özellikleri Ve güdüklefinin bilgisire ghip olur.

kanİüara re aEştlmalara dayah çözüm öneri|eri geli*irebilir.

Bilgiye uıayna yollannl balir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yörEtimi Ve süreçlerine uygun davranır ve katllr.
GüVenli okul ortamlnln oluşturulmaslVe sürdürülebilm6i amaoyla kişi*l Ve kurumsaletkileşim kurar.

Çevre koruma Ve iş güvenliği konulannda yeterli bilince $hip olur.

D§ görünüm, tutum, bvlr ve davranlşlan ile topluma ömek olur.

sanatsal ve kültürel etkinlikıere etkin olarak katillr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişadere duyadl olur ve izler.

İng|liz dili eğitiminin gereKirdiği düzeyde bilgi$yar yazhm ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Bilginin doğ6 kaynağl, sınlrlan, doğruluğu, güVenirliliği ve geçerliliğini değerlendire bilgisine ghip olur.

Birey$l ve grup çahşmhnnda $rumluluk dma ve a||mn göBi etkin bir şekiEe yefine getirir.

Kendini bir bırey olarak tanyabilir; yaEbo ve güçlü yön|etrini kullanabilir.

Öğretmenlik Uygulamalan.Ea karşlaşıhn ve ain$irühmeyen karmaşık grun|an smek iin birey*l ve ekip üyği oıaEk $rumluluk alabilir.

İlkdğretim Ve ortaiğretim iığrencilginin kazanm|annı çok yönlü değerlendirebilir.

uyduran İngilizce öğreğrenbnn yetiştirilm6i hedeflenmekEdir.
Bilimsl bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.

İngilizce ile ilgi|i özgün bilgi kaynaklann ku|lanabilir.

Öğrenme gerekinimlerini b€lirleyebilir ve dğrenm6ini yönlendjrebilir.

İngilizceyle ilgilİ konularda ilgili kişi Ve kurumları bilgilendirebilİr; düşüncderini ve ffinlara ilişkin çözüm irnğilğini yaafu ve södü olarak aktarabilir.

Dü5üncelerini ve $runhra ilişkin çörum öneıilerini nicd ve nite| Vgilerle dEtekleyerek unan ohn ve o|mayan kişilede paylaşabi|ir.

Birey olarak görry, hak re $rum|uluklan ile ilgili ya*, ydnetmelik ve mMata uygun dawanlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulugl Ye *ren*l duyadlkhnn bilincinde olur.

Toplurcl $rumluluk bilirciyle yaşadlğl sosyal çryre için mğleki prcje ve etkinlikler phnlayabilir ve uygulayabilir.

İkinci yabano dili kulhnank a|anlndaki bilgileri izleyebilir ve meslekta$n ile iletişim kurabilir.

Demkasi, in$n hakıan, top|umsl, bilim*lve m6hki etik değerlere uygun dawanlr.
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Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği
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ÖğEnim Türü DeFin Dili D€Ein Düzeyi DeEin staj Durumu DeE|n Türü

Ör9ğn Öğretim ingilizce zorunlu

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul De6ln Kmİdinat6.ü De6ı veEn Dsin yaıdlmcllan

in9ilizce Öğretmenliği o3r.Gör. VAHn SAPAR

Diledinim sürcinin öğrencilerce anlaşlmaş ve bu sürtre pozıtif katk yapmanın ğrenimi
Desin İçriği :

klasik açk udu

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilamleri
Alan Bi|9isi

xonu ön ııaııı
what is s[A? what are ttE goals of sLA? cas stüJdies Metİpdo|ogi@l is6 in sLA"
The nafure of Lğmğ Larıguage ( error amt}6is, variability in leaffi langGge)
InterlangEge
Interlangua9e
social 6p€cts of interlanguag€
Dis@E asptrts of interlarıguage

Pş/öolinguistic aspect of intedarıguage

Ara snav
Linguistic aspect of interlanguage

IndMdual diffeffiG in langEge laming
Instrudi$ and language acquisitim
Multiple peGpectv€s in stA.
GeneEl EEluation of Language Acauisition
Rgisim
Genenl Evaluation of Language Acquisition

Dökümanla.

10

11

|2
13

!4
20

sln ılıo

ö01
öo2
ö03

Açk|ama
Dil edinim sürederi
tsri ile metodoloji arasnda ilişki

Diı €dinme süreçlerini öğrenmeye aktarma

sl6 No

P09

P74
P16

P08

P04

P05

Po7

Açklama
ingilizceye yönelik ve öğrencinin gereksinimlğine Uygun materyal geliştiret |ir.

Edindiği bilgi ve brcrileri elğtirel bir yaklaşmla değedendirebilir.

Yaşam boyu iiğrğrTEye ilişkin olumlu bir futum geliştirir.

ytintem ve teknikhrini uygulayabilir.

İn9iliz Dili aiğretim prcgraml, özel iiğretim st-atejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme re değerlendime bilgisine 9hip olur.

ilkoğr€tim ikinci kadere tiğencilerinin gelişim, dğĞnre öz€llikleri ve güdüklerinin bilgisine ghip olur.

İngiliz@yle ilgi|i o|ay re olgu|an kavErcllaşüma berisire $hip olur; tilimsl yöntem ve tekniklerle inceleyebalir; verileri ytrumlayabilir,
kandaE E acştmalara dayall çözüm önerileri gdi*iretjilir.

$runlan tdnlmlayabilir, analiz edebilir,

Bilgiye ulayna yollannt bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yönetimi Ve süreçl€rine uygun davranlr ve katlf.
GüVenli okul ortamnm oluşlurulmas Ve sürdürülebilmEi amaoyla kişislve kurum$l etkileşim kurar.

Çwre koruma Ve iş güvenliği konulannda yeterli bilin@ ghip olur.

D§ görünüm, hjhJm, bvr ve dawan§lan ile topluma ömek o|ur.

samtsal ve küNrel etkinlik]ere etkin olarak kabl|r.

Toplumun Ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişidere duyarlı olur ve izler.

İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yazllml ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Bilginin doğa$ kaynağl, slnldan, doğruluğu,güVenirliliği Ve geçer|iliğini değedendlrme bilgisine $hip olur.

Bareysl Ve grup çahşmhnnda $rum|u|uk alma Ve allnan göHi eüdn bir şekilde yerine getjrir.

Kendini bir birey olarak bnıyabilir; yaEtto ve güdü yajnl€fini kullambilir.
Öğreğnenlik Uygulamalanrıda karşlaşilan ve (h96rühmeyen karmaşk $runlan çiinek iÇn bireygl ve ekip üyği oh6k ffimluluk alatjlir.
İtkdğretim Ve ortağüretim öğffiihfinin kazanmlannı çok yönlü €erlendireHlir.
İnqilizce Öğreğnslüi Anabilim da|lnda, çağdaş eğiüm ve öğretimde uyulma$ g€reks ilkelere ve §sla6 bağll, bilimel düşünme yeteneği ile donatlm§, medeki
uyduran İngilizce öğretsnenhrin yetiştirilm6i hedeflenmekHir.
Bilimsel bilginin ürğjmiyIe ilgili yimtemleri kawayabi|ir.

İngilizce ile ilgili irgün bilgi kaymklannl kullanabilir.

Ötrenme gerekinimhnni beljrleyebilir ve dğrenmğini }6nlendirebilir.
ingilizceyle ilgili konularda ilgili kişi Ve kurumlan bi|galendarebilİr; düşüncelerini Ve $runhra ilişkin ç(iüm önerilgini yaall ve södü olaEk aktaEbilir.
Düşünce|erini Ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek Uzman olan Ve olmayan kişi|erle paylaşabilir.

Birey o|aEk görry, hak Ve $rumluluklan ile ilgi|i ya*, yönetmelik ve mMata uygun dawanlr.
Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edil€n ullgl ve evrensd duyadlklann ulincirıde olur.

Todurcl $rum|duk bilirciyle yaşad!ğ s6yal çryre iÇn mğleki prcje ve eüinlikler planlayabilir ve uyguhydbi|ir.

İkinci yabanğ dili kullanaak alanrldaki bilgilefi ideyebilir ve rElektaşlan ile iletjşim kuEbilir.
D€mokasi, in$n haklan, bp|uffil, bilim*l ve m6hki etik değerlere uygun davİanlr.

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02
P11
P|2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2l

P31
P30

P20

P23
P26

t,İ,u.

Dİl Edtnimi

YanYlı

ikinci dil edinimi

durum çnİşmalan, büti.]nce Verilerinden
ikinci dil ediniminin

kazanlmdaki birey*l farkhllklar (örn.;

yaklaşlm); anadil

sunum

De6in iiğffime Çlkğlan



Yanyl Çaı§malan
] Aıa sımv

K§ slEv

ödw

Dryam

Uygulama

Proje

: Yarryil sonu slnau

Toplam

saFsı xattl

1 o/o40

0 9o0

0 7o0

0 yoo

0 ono

0 o/oo

1 0/060

o/o100

EtİinIik

De6 sürsi

slnf Dş Ç. sajEi

ödeüer

sunum/semaner Hazrlam

Ara slnavlar

w9ulama

LaboĞfuEr

Pro.]e

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS l(İ€r|lc

saylsl sür6i Toplam i§ Yükü saati

143
00
00
00

42

0

0

0

1

0

0

0

1

44

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

öçtlgi

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

*iş*ş,



BAuKEsiR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

IDN2203 Dilbilimi 2

Öğrenim Taırü Dffiin Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Türü

Ör9ün Öğretim İngilizce

Bölümü/Progİaml Ön Koşul De6ln (rc.dlnatöril De6i vĞrcn Dc§ın yardlmglan

İngilizce Öğretsnenliği öğr.Gör. VAHir SAPAR

language teaching, mistake analysis on the data of the students
DeEln İçeİiği :

lanquage
preentation

klasik a9k UçlU

ı.lühendis|ik Bilimleİi
ıtlühendislik T§nml
sosyal Bilimler

Hafta Konu
1 Languaqe and Linguisti6
2 PEgmati6
3 PEgmt'§
4 Language change
5 Historicolinguasti6
6 sociolinguistaG
7 Language and society
8 Ara slnav
9 Psycholinguistic
10 Psycholinguistic
11 First and ssond Language Acquisiton
L2 First and sffind Language Acquısiton
13 Tğching un9uisti6
t4 Rryision

Fen Billmle.i
sağhk Bilimlği
A|an Bilgasi

ön Hazt.llk Dökümanlar

slra ilo
ö01
o02
ö03

Agklama
Anadil yabanq dil analizleri
gizdıklerin hiyeErşik yapllan ve gizdizimlerini anlama

Edimbilim, gtlstgim, gdirim ve sozeylmin anlaşllmasl

P09

P|4
Pı6
P08

P04

P05

Po7

slra ı{o

P|7
P27

P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11
P|2
P13

Pl0
P01

Agk|ama

İngilizeye yöndik ve (ürencinin gügek§nimlefine uygun mteryal geliştiretİlir.
Edindiği bi|gi w brerilen ehştirel bir yak|aşmla değerlendiEbilir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumıu bar tufum geliştirir.

yiintem ve teknikhrini uyguhyabilir.
ingiliz Dili iiğretim prcgraml, özel ijğretim statejileri, yöntem ve tekıiHen ih ölçre w değedendire bilgisine 9hip olur.
İlköğretim ikinci kadere aiğEncilerinin ge|işim, iErenre özellikleri w güdüklerinin tilgisire ghip olur.

İngilizeyle ilgili olay Ve o|gulan kavEm$llaştma b€cerisine *hip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerie inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, $runlan Enmlayabilir, analiz edebilir,
kandara ve acştlma|ara dayah çözüm önerileri geliştirebilir.

Eİlgiye ulaşma yo|lannl billr Ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yönetimi ve süreçhrire uygun dawanlr ve kablr.
Güvenli okul ortamlnln oluştJrulmas ve sürdürülebilmsi amilyla kişisl ve kuruffi| etkil€şim kuEr.
Çğre koruma Ve iş güffiliği konulannda yeterli biline ghip olur.

Dş görünüm, tufum, tavr w dawanşlan ile topluma ömek olur.

samtsal ve küıtiırel etkinliklere etkin olarak katllr.
Toplumun ve dünyann gündemiİıdeki olaylara/gdişirleE duyarİ olur re ider.
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği direyde tİlgi$yar yazllm ile birlikte bilişim ve ilet§m Eknoloİbnni klllanabilir.
Bilginin doğd kaymğı, snırlan, doğruluğu, güvenirliliği Ve geçerliliijini değ€r|rdire bilgisine ghip olur.
Bareysl Ve grup çalşmalannda $rumluluk alma Ve allnan göBi etkin bir şekilde yğine gğirir.
Kendini bir birey ohrak tanryabilir; yarabo ve güdü yiinlerini kullanatİlir.
Öğreğnenlik uygu|amalannda karşlaşllan ve irngörülemeyen karmaşk $runlan çözmek un bi.eysl Ve ekip üy6a olaEk $rumluluk alatİlir.
İlkdğretim Ve ortatğretim ajğffiiltrinin kaammlannl çok yönlü @eflendİrebilir.
İnqilizce Öğreğnrlıla Anabilim dallnda, çağdaş eğitim re dğreürıde uyu|mag gereken ilkelre ve 6ölaE bağİ, bilirEd düşıınme yeteneği ile donat|m§,
uyduran İngiIizce öğretmenlgin yeğştirilmgi hedeflenmektedir.

Bilim*l tİ|9inin ğr€tjmayle ilgi|i yöntemleri kawayabilir.
İngilize ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gereksinimlenni belir|eyebilir ve irğrenmsini yönlendirebi|ir.

İngilizeyle ilgili konularda ilgili kişi Ve kurumhn bi|gihndiretilir; düşüncderini ve ffinhra ilişkjn Fzüm ainğilefini yazlh ve 9jü olaEk aktaEbilir.
Düşüncelerinire $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel w nitelrerilerle d6tekleygek umn olan ve olmaran kişilerle pay|aşabilir.

Birey olaEk görry, hak ve rcrumluluklan ile ilgili ya$, yönetmelik Ve mffiuata uygun davranlr.

Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifude edilen ulu$l ve *rensd duyarllklann bilincinde olur.

Toplum$l $rumluluk bilirciyle yaşadül sosyal çwre için m6leki prcje w etkinliHer phnlayabilir Ve uyguhrabilir.
itjnci yabanq dili kulhnaEk ahnndaki tilgileri izleıEbi|ir ve m6lektaşlan ile iletjşim kurabilir.

Demkasi, iEn hakhn, top|urcl, bilimd ve mgleki etik değerlere uygun dawanlr.

P03

P06

P15
P2|
P2z
P31

P30

P20

P23
P26

Dilbilimi 2

Yanyll

Çlkülan

\a,l ıi''l ı,
l!"j,3

".d''-'

.- t :

.*l

n ü},.
şr ırı



Yarıyll Çal§malan

Ara slnav

K§a slnav

ödev

Devam

uy9ulama

Proje

Yanyll sonu snavl

Toplam

sayı§ xaül

1 %40

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

Eüinlik

De6 sü6i
s|nıf Dş Ç. gıresi

ödeüer

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyll sonu snavl

Toplam iş Yükü

AKTS ıOedlsi

say§ sücİ
143
00
00
00

42

0

0

0

1

0

0

0

1

4
ı

0%0
1 %60

%,l0O

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2: Düşük 3: orta 4: Yükfk 5: Çok yüksk
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BAuKEsiR üııivr nsiresi
Necatibey E_ğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

Kodu Adl

[1BN1008 Eğitimde AEşbrma Yöntmleri

ugEnlm luru Dffiin Dili D€Ein DüzeYi DeFin staj Durumu DeEin Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe

Bölümü/Prcgİamı Ön Koşul DeEin Km.dinatiirü DeElvren DeEın Yaİdlmolan

D6in Amad:
Çağdaş bııim*|araşuma yöntem Ve tekniklerini öğrenerek bilimsd mdka|deri anlaylp uyguhyabilme.
De6in İçeriği l

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9nml
sosyal Biıimler

slra No Açlklama

F€n Bilİmleri
sağhk Bilimle.i
Alan B|lgisi

ö01
o02
o03
ö04
ö05
ö06
öo7
o08
o09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

TetrEl kavEm|ar (Bilim,Bilim*| Yiintem,Bilgi,8ilginan kayrEğl,Bilimin tiiden,Bilimsd bilgi ve özdilderi)
Bilimel Anştmada Etİk; Değerlef Ve İlkder
Nacd ardşğrTna

Nitel araşüm
Bilgi todamada kaymk ürleri ve kullanlml

Kaymk rma ve kaynak gİj§tem
Araştm, bilirel araşİm tiirlği
An slnav
Değerl€ndime
Araştm süreç ve teknikleri; pmblem amaç alt anıaçlar,önem,Er9ymlar,gnldıl*lar
Araştm süreç ve teknikleri;tanlmlar,il9i|i araşbmlar,arsmanın modeli,Men re örEldem seçimi
Aİaşğm sürcç Ve teknikhri; reri todama teknikl€fi,gilefin çözümlenffiinde ku|hnllan istaü!ilksel teknilder
Bilimde etİk dş davEn§hr/ Eİlirıde etik d§l davEn§lann nedenleİi / Bilimde etik dş davEnl$an &ileme yollan
Bulgular, $nuç ve önğilğ

sl6 t{o

P09
P14

P16

P08

Açıflama
ingiıizeye yöndik ve dğrencjnin gmksinimlerine uygun mteryd geli$ietİlir.
Edindiği bilgi w brcrileri eleştirel bir rakhşmla değeİlendiEbilir.
Yaşam boyu irğrOrrıeye ilişkin o|Um|u bir futum geliştirir.

ydntem re tekniklgini u}€uhyabilir.
İngiliz Dili dğretim prcgEml, dzel dğretim sffiejileri, yöntsm Ve tekıiHeri ile ölçre re değğlendim bilgisine ghip o|ur.
İlkiüretim ikirci kadere dğrencilerinin ge|işim, aiğffire öElliHeri re güdüklerinin tİlgisire $hip olur.
ingilizceyle ilgili olay ve olgulan kammgllaştlrma becrisine $hip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, , sorunlan tanlmlayabilir, analiz edebilir,
kandara Ve anştmdara dayah çöziım önenleri geıi*irebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir ş€kilde kullanlr.
Kalite ydnetimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve kaüllr,

Güvenli okul ortamınln oluşhrrulmas ve süİdürülebilm6i ammyla kişiPl ve kuruffil etkileşim kuEr.
Çsre koruma ve iş güVtr|iği konu|annda yeterli biline ghip olur.
D§ görünüm, tufum, bvlr ve dawan§lan i|e topluma ömek oıur.

samEal ve kiltiırel etkinliklere etkjn olarak katllr.
Toplumun ve dğnyann güMemindeki olaylara/gdişirlere duyarİ olur w irer.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği diize/de tilgi$yar yaz|lm ih biiiKe bilişim re iletişim teknolojihrini kullanabilir.

8ilginin doğag kaymğı, snıdan, doğruluğu, güvenirliliği re geçerliliğini değerlrdim bilgisine ghip olur.

§
tğı ,

tı ıİ'Birey*l ve grup çzhşmlannda ffimluluk alma ve ahmn gii@i eüin bir ş€kilde yğire getirir. }aÇu lte".§4tPbfi5: ' 
_ 
O 

'iKendini bir birey olarak tanyabilir; }€rabo ve güçlai yönhfini kullanabilir. 'i .ı . ".'g , _, l"I ' _+İ .r
Öğretnen|ikUygulamalanndakarşlaşlanvetİıgörülemEyenkarmaşk$run|ançömekiğnbire,tel Veekipüy6iohEkffimldukalatilir. "\r'4ır"' "*'.*alro._'_,

uyduran Ingilizce iiğreğnenlgin yetiştjrilmsi
Bilims€l bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.
İn9ilize ile ilgili özgün bilgi kaynak]annl kullanabilir.

Öğrenme g€reksinim|erini belirleyebilir ve dğrenmsini yön|mdirebilir.
İngilteyle ilgili konuhrda ilgali kjşi Ve kurumlan bilgilerıdirebilir; dğşiincderini ve $runhra ilişkin çiizüm öffiilerini yazh ve siidü ohck aktaEbilir.
Düşünelerini re $runlara ilişkin çözüm öneri|erini nicd re nite| vgilerle dgtddeleİek umn o|an ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

Birey ola6k 9öH, hak Ve srumluluklan ile ilgili ya$, yoneğnelik ve me@aE uygun dawanlr.
!,ıilli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edil€n ulu$l Ve ğrensl duyarllklann bilincinde olur.
Toplumgl $rumluluk biıinciyle yasaddı sosya| çryre için mesleki prcje ve etldnlikler plan|ayabilir Ve uygulayabilir.

İkinci yabano dili kulhnank ahnlndaki tilgaleri ireyebilir ve mslekb$an ile i|etişim kuEbilir.
Demkasi, iEn hakhn, toplurcl, tilimsl ve m6leki etjk değerlere uygun dawanlr.

P04

P05

m7

P77

P27
P2a
P29
P25
Pt8
P19

P24
P02

P11

P72
P13

P10

P01

P03

P06

P15
P2|
P22
P31

P30
P20

P23
P26

yiintemleri

rr€dİ



Ya.ıYll Çaİşmalan

Ara slnav

K§ slnav

öoo
Devam

uyguhma

Proje

Yanyd sonu snavı

Toplam

saytsı

2

0

0

0

0

0

0

0

0

sayısı İad(
0 %4{)

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

q!/oı0o

Ettinlık

DeE sür€si

9nf D|fl Ç. süci
ödeüer

sunum/seminer tlazdam

Ara gnavlar

t ygu|ama

LaboĞğvar

Poe
Yanyll sonu snavl

Toplam İş Yükü

Toplam İş Yükü Saati

28

ÖğHm€ ÇküıanH t(aüolan

Katk Düzeyi: 1: Çok düşiik 2; Düşük 3: orta 4: Yükgk 5:



BALIKEsİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesl

İngilizce Öğretmenliği

Adl

IDN2202 ingilız Edebiyağ 2

Öğrcnim Tüİü D6in Diıi D€Ein DüzeYi Derin staj Durumu DeEin Tüİü

Bölğmü/Pıog]aml Ön Koşul D€§in (oo.dlnatiirü De6l vercn De6in Yaİdımdlan

İngilize Öğretmenliği Dr. öğr. üygl DiLEK TtjFEKÇİ cAN

Dsan Amact :

tiyatro, oman metinleri edebi, felsefi ve bilim*l akmlar kullanllarak yorumlanlr.

Desin İçr|ği :

kullan|hrak bu edebiyaüardakj temel kavıam|ar, terimler, teknikler ve edebi, fel*f ve bilamsel aklmlar.

to utecfure
m Poetry (Londffi: Methuen)
snum, quiz, *ming, qrup çalşmalan

Uasik aqk uçlu

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilımler

Fen Bilimleri
sağhk Bilim|e]i
Alan Bilgısi

Dökümanla.Hafta
1

2

3

4
§

6
7

8

9
10

11

12

13

ı4

Konu

Eaİly Ninetenh<entury Pets
The Romantic Tradition
Later Nineteenth{entury Pets
Ninetenthüenfu ry now|ists

Mary shelley, Frankenstein

The Bmnte sisteE, wuthering Heights (Film)

otfEr Nineteentİhcenfury Prcs, E§ys
araslmv
ara9mvln değerlendirilGi
Twentiethcn§jry novds

Twentiethtenfury dĞma
Twentieth<entıJry pĞtry
lst world-war Peğy
2nd world-war Petry

sln ıao 
^qHamaÖo1 Öğrenci ed€biyatta gelişen edebi akmlan, rcsyo-külttirel unsrlann edebiyat *dğine ed{lgini bilir.

Öo2 İngi|iz Edebiyağnda 19. yüzyıl Romantjm G€loeginin etkilerini bilir,

Öo3 19. 20. ve 21. yüzyll edebiyat tiirlerinden ömeklg okurken, ingiliz brihi, kültiirü hakknda yorum yapabilir.

Öo4 Modern ingilizcede yazlm§ ffirlerin ince|enmsi sürsinde, ijğrencinin dilve düŞünme beerilgi 9eliŞir.

sln ı|o Açklama

P09 İnqilizceye yöndik ve iiğrencinin g€reksanimlğine uygun mteryal geıtştiretİlir,

Pı4 Edindlği bilgi Ve brcribn ehştirel bir rdkhşmh ddeİlendirebilir,

P16 Yaşam boy! iEranEye ilişkin olumlu bir futum gelişlirir,

yöntem Ve tekniklerini uyguhyabilir.

ingiliz Dili öğretim p.ogram|, özel dğretim sğ"atejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre ve değedendime bilgisine İhip olur.

İladğretim ikinci kadere dğEncilerinin gelişim, oğEnme özellikleri ve güdüklerinin bilgi5ire ghip olur.

İngiİzeyle ilgili olöy re olgulan kamffillaşbma becerisine 9hip olur; bilimsl yöntem re tekniklerle inceleyebilir; Verileri ytrUmhyabilir,

kanıüarc re anŞımalaE dayah çözüm önerileri ge|iştirebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl bilir ve etkin bir şekjlde kullanlr.

Kalite ytjnetimi Ve süEçlerire uygun dawanlr Ve kağhr.

Güvenli okul ortamlnln oluşturulmasl Ve sürdürülebilm6i amilyla kşi-l ve kurum$l etkileşim ku6r,

Çryre koruma Ve iş güvsliği konuhrında yetedi biline ghip olur.

D§ görünüm, tİum, tavr re dawan§lan ile topİJma ömek olur.

samtsal ve kütttirel etkinljklere etkin ohrak kattllr.

Toplumun ve dünyann gündemindeki olay|ara/gelişirlere duyarll olur ve izler,

ingiliz dili eğitjminin gerektirdiği diizeyde bilgisayar yazhml ile birlike bilişim re ileüşim teknolojilerini kullanabilir,

alĞinin aoğisı kaymğl, $nlr|an, doğruluğu, güvenirliliği ve geç€rliliğini değedendire bilgisine ghip olur.

Bireygl ve grup çaİşffilannda ffimluluk alma ve allnan gögi etkin bir ş€kiHe ygine getirir,

Kendini bir birey olarak bnryabilir; yaEbo ve 9üdü yönhfini kul|anatİlir.

Öğretİnenlik uy'guhmalannda karşlaşıan ve tııgörülemeyen karmaşlk $runlan çözmek ıin birey*l ve ekip üy6i olarak $rumluluk alabilir,

İlköğretim ve ortaöğretim öğffiilginin kazanlmlannl çok yönlü @erlendiretİlir,
İngi-nzce oqremenı6i Aıabilim dahnda, çağdaş eğiüm re irğĞtjmde uyulma$ gffiken ilkelre ve sla6 bağll, biIimsd düŞünme yeteneği ile donatlm§,

uyduran ingilizce ıiğretsnenlerin yetiştirilm6i hedeflenmektedir.

Bi|im*l tİlginin üetimiyle ilgili yihtemleri kavrayabilir.

İngilize ile algili özgün bilgi kaymklannl kullanabilir.

Öğrenme gereksinimlerini bdirleyebilir Ve öğrenmsini yönlendirebilir.

iriqııeyıe ıqiıi konularda ilgili kişi ve kuru.ı"n biıgı"ndi*biııÇ düşüncderini ve 9runlara ilişkin çitrüm öhğileİini yazh ve 9jü ohEk aktaEbilir,

otşneleını ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitelvğilerle dgtekleyerek uzman olan ve olmayan kiŞi|erle paylaŞabilir,

Birey olarak görry, hak re sorumluluklan ile ilgili yasa, yöneğndik ve mMata uygun davranlr,

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda itade edilen u|§l ve ryffisd duyarllklann tİlincirüe olur,

Topluiı*l orumluluk bilinciyle yaşadığı ssyal çryre için m6leld poje re etkinlikler phnlayabilir ve uy,uıayabilir.

İki;ci yabano dili ku|lanaEk alanındaki bilgileıi izleyebilir ve m6lektaşlan ile iletişim kunbilir.

Po4

P05

n7

P77
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02
Pl1
P12
P13

P10

Po1

sorunlafl tanlmlayabilir, analiz edebilir,

P03

P06

P15

P2I
P22
P31
P30

P2o
P23

,i\
.tİ
H1
!1, :.

2

Örqün Öğretim FaküIte yok zorunlu



Yarryıı Çalışmalan

Ara slmv

K§a sımv

ödw

Dwam

uygulama

Proje

Ya.ryi sonu §navl

Toplam

sayıg Kaüı
1 %4o

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

q6ıo0

sayH süGi Topbm İş Yükü saaüEtldnlik sayH süGi Toplam ış Yükü saaü

De6 süEi !4 3 42

slnlf Dş Ç. süEi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Araslnavlar 1 1 1

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Prcje000
Yanytl sonu slnau ]. 1 1

Toplam İşYükü 4
AKTS ıtedisi 1

ffiıİ"şqryE,'."'i,,
,i i ii,L,4$ }r fs§j3;i/f.d' ;Ş

id|:,.l 
;;;J":i,:,

rreğertendıre Ötçütle]i
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slra No Açlklama

P09

P],4

P16

P08

P04
P05

Po7

P17

P27

P28

P29
P25

P18

P19

P24
P02
P11

P12
P13

P10

P01

İngilizeye yönelik ve iErencinin greksinimlğine uygun mteryd geliştirebilir.

Edirıdiği bilgi w btrerileri elğtirel bir }akla$mla değerlendirebilir.

Yaşam boyu ijğgmeye i|işkin o|umlu bir tutlm geliştirir.

}trjntem ve teknikhfini uygulayabilir.

ıngiliz Dili ijğretim prcgİaml, özel iiğretim stratejileri, yönEm Ve teknikleri ile ölçm re değglendime bılgisire ghip olur.

ilkajğr€tim ikinci kadem iiğrencilerinin gelişim, iüHre özelliklerive güdğk|€finin bilgisine sahip olur.

kandaE w aEştlmalara dayall çözüm önenbri gdi*irebilir,

Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite ytnetimi Ve süreçlerire uygun dawanlr ve kabllr.

Güvenli okul ortamnln oluşturulmasl ve sürdürülebilm6i ammyla kişisel ve kuruffil etkileşim kuEr.

Çryre koruma ve iş güwnliği konuhnnda y€terli bilin@ sahip o|Ur.

D§ görünüm, hfiJm, bvır re dawan§lan ile topluma ömek olur.

samtsal ve kültürel etkinliklere etkjn olarak katlllr.

Toplumun ve dünyanln gündemindeh o|aylara/gdiirlere duyarlı olur Ve izler.

ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yazllm ile birlikte bilişim re iletişim teknolojilerini kullanabılir.

Bilqinin doğğ kaynağl, snır|an, doğruluğu, güVenirliliği ve geçerlilıjini değer|endam bilgisıne ghip olur.

Bireygl ve grup ça|şmaıannda ffim|uluk alma v€ allnan gaiEi etkin bir ş€kilde Ydne getirir.

Kendini bir birey olarak tanyabilir; yarağo Ve 9üçlü yönlerini kullaEbalir.

Öğreğnenlik Uyguhmalanrıda karylaşlan Ve ihgörühmeyen karmaşlk $runlan çomek için birey*l ve ekjp üy6i ola6k smmluluk alatİlir.

İlköğretim ve ortııiiğretjm öğrencilerinin kazanmlannl çok yönlü değerlendirebilk-

uyduran İnglllzce ıiğreğrenletrin y€ti$irilmği hedefl enmektedir.

P03 BilimE| bilginin üretimiYle ilgili yöntemleri kavrayabilir.

Po6 ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaymk]annı kullanabilir.

P15 Öğrenmegereksinimlerinibdirleyebili.reiiğrenm6iniyönlendirebilir.
P2r İnqıi.eyle ıgıi konularda ilgili kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncderini ve 9runlara iliskin çt,züm iınsileİini yazll Ve sö/ü olarak aktarabilir.

P22 oüşiincelerini w $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicd ve nite| vğilerle d6tekleyerek uzman ohn ve olmayan kiŞilerle paylaŞabilir.

P31 Birey olarak görev, hak re $rumluluklan ile ilgili ya$, ydnetrnelik Ve mewuata uygun davranlr.

P3o l,,tilli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve srerüsd duyad|klann tİlincirüde olur.

P20 Toplum$l srumluluk bilinciyle yaşadlğl s6yal çevre için msleki prcje ve etkinlikler plan|ayabilir ve uygulayabilir.

P23 ikinci yabano dili kuıhnaEk alanlndaki tİlgaleİi izleyebalir ve rElektaşlan ile iletiŞim kuGbilir.

P26 Demokasi, in$n haklan, toplurcl, bilim*lve msleki etjk değerlere uygun daYranlr,

i

Lg,*I§ıı\J ,? ,
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0%0
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0%0
0%0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0

0
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BALIKESİR üııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu

GKN1020 Mesleki İngilizce

Öğnnim Tüıü De§in Dili De6in Düreyi DeEin staj Durumu DeGin Tüİü

BElümü/prcgİaml ön Koşul D€6in l(rcrdınatörü De§ivEn DeEin Yafdlmğlan

İn9ilizce Öğretmsliği Arş.«jr.Dr. HANDAN ÜREK

DeEin Amao :

Temeı ingalizce becerilerini öğreünenlik mğleğine entegre edebilmek
Deşin İçeriği :

uglğL||lğll oıo>İ|vo ulr9lv9 vlilgN9, qNv!

tlühendi5lik Bilimleri
ı,lühendislik Tagnmı
sosyal Bilimler

elemanl
H;fbİk olarak dersin öğretim elemanl taraflndan de§lerde öğrenciler ile paylaşlmaktadr. Çnl§ma yapraklan kullanllmaktadr.

Öğretjm elemnl taEfr,ıdan hazrlamn çallşma yapraklan
DeE 6na9nda yapllmaktadlr.
Yaz|l olaEk yapilmaktadlr.

Fen Bılimleri
sağhk Bilİmleİi
Alan Bilgisi

Hafta
1

2

3

4
5

6
7
8

9
10

11

|2
13

14

xonu on Huİl|k
De§in tanübmi tan§ma. İık hafta metrıinln irceıenrci.

Prcf6pİEl geli$m için gerek|i crzel b@nhr: Mğleğin' hakhnda konuşm

Temel eğitimh ilqili ana kavramlar

ğretnen ve riğrerci ile dğretren ve ebeve/n|er araslrıdaki dirdloglar

R6din9 skills

Çryiri etkjnhği

Çocuk geli$mi ve aşamalan ile ilgili temd kavEmlar
Araslnav haffag
okuma btrerileıi
Bğic cürcepts about edılcatiffil üiences
Akademik metinleri dinlemek ve anlamak
yazm b€cerileri

Çryirietkinliği
yazma becerileri

ilk hafta dğrsciler ta6findan yapllmc gereken
bir hazrllk bulunmamaktadlr.

Öğretjm elemanının hazırladül çahşma yaprağı.

Öğretim elemanının hazldadğl çallşma yaprağl.

Öğretim elemanlnln hazlrladğı çaİşma yaprağ|.

Öğretim elemanının hazlrladğ| çallşma yaprağl.

Öğretim elemannln hazlrladül çahşma yaprağl.

Öğretjm elemanlnln hazlrladüı çnllşma yaprağl.

Öğretim elemanının hazldadlğl çallşma yaprağl.

Öğretim elemanının hazdadül çallşma yaprağl.

ğretim elemanının hazlrladül çaİşma yaprağl.

Öğretim elemanlnln hazlrladğl çal§ma yaprağt.

Öğreİm elemanının hazlrladğl çallşma yaprağl.

ÖğreEm elemanının hazlrladğl ça|şma yaprağ|.

Öğretim elemanlnln hazrladdl çallşma yaprağl.

sln t{o

o0ı
o02
oo3
o04
o05

Açlklama

Eğitimle ilgila temel kavEmlan İngilizce olaEk lastder.

Alanryla ilgili İngilizce dec hedeflerı yazr.
ingilizce cv duşturur.
Alanryıa ilgili metinleri ingilizce'den Türkçeye çryirir.
Akadffi ik metin|eri okurdbilir.

P09

P14

P16

Po8

Po4
P05

Po1

P|7
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02
P11
?|2
P13

P10

P01

slra t{o Açlklama

P03

P06
P15

P21

P22
P31

P30

P2o

ingilizceye yöndik ve ö'ğrencinin greksınim|ğine uygun mteryal geliştiEtİlir,

Edindiği bilgl re becerileri elğtirel bir yaklaşm|a değer|endirebilir.

Yaşam boyu i'ğrenrr€ye ilişkin olumlu bir fuhJm gelişlirir.

Yiintem w teknikl€fini u}gulayabilir.

ingiliz Dili tiğretim prcgramı, özel öğretim stratejileri, }dntem ve teknikleri iıe ölçme re değerlendime bilgısine ship olur,

iıitığreum itincı kadere iErenci|erinin gelişim, oğrenme özellikleri ve güdüklerinin bilgisine $hip olur.

inqilizceyle ilgili olay Ve olgulan kavcm$|laştrma becerisire $hip olur; bilimsl yöntem ve tekniklede inceleyebilir; Verileri

kandara ve amştlmdaG dayaİ çözüm önerileri geli*irebilir.

Bilqiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr. / l ,-\.
Ka|iteytinetimivesüreçhrinewgundawanlrvekaülr. ,/ l la / ._.,_\
Güvenli okul ortamnln oluşh]rulmas w sürdürülebilm6i amffiy'a kişi*l Ve kuruffil etkil€Şim kuEr, / ı < - ıJ.{,;:,'r: :llllş.,:...
Çarre koruma ve iş gwaliği ıonulannda yeterli biline ghip olur. ffiTU;:- ,, i ': j f 4ı 

ai

D§ görünüm, hiüJm, bur re dilan§lan ile topfuma ömek o|ur. [ /S<ı,$r,l."r,l.';'*". "

yğumlayabilir, gunlaf, tanmlayabilır, analiz edebilir,

samtsal ve kül§ire| etkinliklere etkjn ohrak kattllr.

Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gdi$rleE duyarİ olur ve i'er,

iniiılz oıi egıti.inın 9ereKirdi6i diizeyde bilgi9yar yaallml ile birlikte bjlişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

ai.ey*ı ,e grup çaıışmhnnoa nmıuluk alma ve allmn giiği €tkin biGeklde Yğine g€tirir, , 
,., 

'-, _ 
-r,Qlfl ;_rı ,;i

İ ,- _ rşi-,,,,
]l .ı --ra §b.Çr;l ,ı --ra §aıĞinın aoğ; kayf,ağı, cnırhn, doğruluğu, güvenirl|llği re geçğlili'Jini değğlğdim bılgisire ghip dur, ll ,. . ,i Hr.."l:i 

,::"İ

Kendinibirbireyolaraktanydbilir;yaEbovegüdüyönleİinikullanatjlir. ,.',_ ]l,-,'.i.:,,

iııtığretim ve ortatığretım öğrerrcal€finin l€zanlmlannl @k yönlü d€ğerl€ndirebilir. . . ',.: ,',, , ' ..,_;\

üaİuran İnİlllzce öğretrenleıin yeti*irilmsi hedeflenrelGedir. : :, , -,.--.11; ::i,:

Bilimsl bilginin ür€timiyle ilgili yörıtemleri kawayabalir.

ingilhe ile ilgili özgün bilgi kaymkhnil kullanabilir.

Öğrenme gereksanimlerini bdirleyebilir Ye i8renm6ini yönhndirebilir,

İngilbce/; ibiIi konularda ilgili kişi Ve kuruıilan bigilendirebilir; düşüncdsini Ve $runhra illşkjn çözüm tntril€rini yazıh v€ sö/ü olarak aktaEbillr,

oti-şıincj"rinive rcrunlara ilaşkin çözüm önerildni;iel ve niiel venlerle dsteklgytrek Umn ohn ve olmayan kiŞilerle paylaŞabilir,

Birey olarak 96rğ, hak E sorumlululdan ile ilgili Ya$, yönetsndik Ve me@ab uygun dawan|r,

Milli Eğitjm Tamel Kanunu,nda ifude edilen ulu*l ve ğrensel duy.rlıklann tilincjfde olur.

T;lu;;l sorumluluk bilarciye yaşadığı sosyal çry€ için m6lekj poje re etkinlikler planlayabilif ve uygulayabilir,

M6leki



P23
P26

İkinci yaband dili ku|lanaEk alanlndaki bilgileri izleyebilir Ve m6lektaşlan ile iletişim kurabilir.

Demokrasi, in$n haklan, toplum$l, bilimtrlve msleki etik değerlere uygun davranlr.
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Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu 9navl
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sayıg Kıdo

1 %«)

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

96ı0o

Etİinlik

De6 süci
snf Dş Ç. süEi
ödeüer

sunum/s€miner Hazrlama

Ara slnavlar

Uyguhma

LabonfuEr

Proje

Yanyl sonu gnavl

Tophm İş Yükii

AxTs xİedl5l

Topıam İş Yükü saati

26

39

10

2

1

0

0

0

1
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1
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BAuKEsiR üıivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Adl

IDN2011 sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

ÖğĞnim Türü Dsin Dill oersin DüzeYi De6in stai Durumu Dgs|n Tü]ü

Ön Koşul D€6in ı(oıdlnaüİrü Delll veren Deİsan YaİdlmalanBölümü/Prcg.aml

ingilize oğreğnenliği Dr. öğr. üyği DİLEK TüFEKÇİ cAN

DeEin Amacl :

ueEln ıFngl i

ılincv ıı. iomoerqo & gndra Le McKay. (2010) sociolinquisti6 and language edu6tion. uK: short Run prs ı{ı.
1. N;ncy H. Homberger a sanara (e ucxay-. (2010) sociolinguistiG and language eduction. UK: short Run Prss Ltd.

poje ijdevleri
klasik açtk uçlu

Mühendislik Bilimleri
ılühendİsllk Ta$nmı
sosYal Bilim|er

F€n Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

ön Hazlrllk DökümanlaİHafra

1

2

3

4
5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Konu

Dil ve idsloji
Dil, Güç ve Pedagoji

Milliyetçilik, Kimlik ve Popüler Kültiir

lJlusla6ra§ Bir Dil olarak İngilizce

Çokdillilik
Pidgins ve crole
Kültiirlenras Bakışaqs|

sosyo|inguistik Ve Dil Öğretimi

Dil ve kjmlik
Dil ve Ehisite
Dil ve onsiyet
Dil Ve Eğitjm

Dil Ve Eğitim

Genel Değerlendime

slra ilo
ö01
ö02

Aç|klama

sosyolinguisİik ve dil oğfetimi ile ilgili li$ffi öğrencilğinde tarkndallk yantr,

Konu ile ilgili *miner ve ğizlü sunum becerilgi l€anlr,

sln I{o

P09

P14
P16

P08

Po4
P05

w
P|7
P27
P28

P29
?25
Pl8
P19
?24
P02
P11

P12

P13
P10

P01

Açklama
İngilizceye yöneıik Ye öğrencinin gffiksinimlgine uygun mteryal geliştirebilir,

Edindiği bilgi w beeri|eri eleştirel bir yakhşımla değerlendirebilir,

Yaşam boyu irğrenmeye ili§kin olumlu bir futum geliştirir,

yöĞm ve tekniklgini uygulayabilir.

iigiliz oili riğreüm prcgmı, özel <iğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilgisine ghip olur,

İlıicığretim iÜnci kaoeme dğrenci|erinin ge|işim, türenme özellikleri w 9üdüHennin bil9:'T :|ll_:]il __^l^..^hili.. .,6il.
;ffi;İ;;;];;;;;-;ı.1 ı"r"*ıİry-! bseisire =hip 

oıu;; bıimseı yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yrumlayabilir

Ü-nİtuİu' u" u.şt,rrİrulara İayalı çözüm önerileri geliştirebili,,

Bilgiye ulaşma yollannı bilir ve etkin bir şeklde kullanlr. I ı /
Kalite yönetimi ve süreçlerirıe uygun dawanlr Ve kaİhr. / l _1 1
Güvenii okul ortamının oluşturulmag ve sürdürület lm6i amilyla kişis| Ve kurumgletki|eşim kuEr, ( 

-p{
Çwre koruma ve iş güvsliği konulannda Yeterli biline ghip olur, 

- 
| I l

Dş görünüm, tıİum, taur ve dawanlşlan ile topluma ömek olur. \ ,/ V nrr, _,

$runlan tanımlayabilir, analiz edebilir,

P03

P06

P15

P2l
P22
P31

P30

P2o
P23
P26

:T.Y:i,jY:.l_T:l:,":*l"::":Y.i]'j,,.,"-,,,,^ı,^ı,,.*iı".. V ' 
i.u

Toplumun ve dğnyanln gündemindeki olay,iara/gdişirleĞ duyaril o|ur re i/er,

İnqiliz dili eğiüminın qerektirdiği dtlzeyde tİ|gi9yar yazllm ih birlilde bilişim re ihti$m teloolojihrin. kullanabilir. 
- 

" ,, , ,riiiffffi66r-Şui', ı .i 'i

iiğlnın ao6-"., kaynalı, sınııan, ooğruluğu, güVenirliliği ve geçerlilÜinideğerlendime bilgisine $hip o|ur, , 
"*§ıd;eijii., ,i, i il 

,,] 
il

Bireysl ve grup çahşrolannda mmlulJk'a-ıma ve almn giiwi etkin bır ş€kilde ygine getirir. ' <Uİlfi t,ai y,|,ı,;., , ,J ıi ,|{ ıl
renainıairui,eyoıa,aktanyabilir;ya6bdve9üç]üyönlerinikullanabillr, li.,: 4.,, _.]::]:1,;/._^tj 

4 i
öğretsnenlikUygulamalannaakaşıaşılaİwijortilr"y"nt"rraşksrun|ançönekıinbire},sl veekipüy6i o|anksrumlulukalakıılir, '.i,..;,,r,,ii.o,'1",nx, ;,

l,Şillil;:,fİH;Ul1f.:TJff!,fffiiJj,*ffjilİt İiö;|İil 
1. 

ihti$m teıooıojihrin. kuııanabiı r. - 
" ,, , ,,l]İffğ3n§'.dKü'-trği', iı 

' 

t i
iiğlnın ao6-"., kaynalı, sınııan, ooğruluğu, güVenirliliği ve geçerlilÜini değerlendime bilgisine $hip o|ur,

Birey$l ve grup çahşffilannda smluluk alma ve ahBn giyg/i etkin bir ş€kilde ygine getinr, '<ıl

Şl.H"ffil;#;;#İ;;;;ijo,tilr"y"nt"rraşksrun|ançönekıinbire},sl veekipüy6i o|anksrumlulukalak,ilir. 'ri ...r ''r'',i.o'r-\|'.i. ;'
İ}ffiİHİ#Jffif-ffiTff§ul:Hii'Sğ:İ"ffi'Jİİ':İh**"revesıanbağıı,biıitrEddüşünmeyeteneğ.iıedonatım§,,;İt"*r*"p,'p,İÇx''s*."e
uy-ouran ingiıizce öğeurenlefin y€tisiri|mesi hedeflenmekt€dir. i' .:: _._*.,.. -.,:
Bilim*l bilginin üİ€timiyh i|gili yöntemleri kawaYabilir.

İngilize i|e ilgili özgün bilgi kayEklannl kullanabilir.

Öğİenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenm6ini yönlendiEbilir,

in-glıir*yİ ıqıi tonrlarda ilgili kişi ve kuru;hn bilgilendirehlir; düşüncderin| ve mrun|ara ilişkin çözüm imerilgini Yaz|lı ve 5özlğ ohEk aktanbilir,

ooiı:n.jaıni* *.nlara iişkin çözüm önenbrini;icd ve nitel vsilerle dstekleyerek unan ohn Ve olmaYan kiŞilede Pay|aŞabilir.

Birey olaEk garB, tEk ve 9rumluluklan ile ilgili ya*, yön€tmelik ve mMata uygun dawanlr,

Milli Eğiüm T;mel Kanunu'nda iftde edil€n ulu$lve wrecd duyarllHann tİlincjnde olur,

ropıuigı grumıuıuk bilircMe yaşadtğ sosyal çryre için mğleki pDje ve etkin|ikler p|anlayabilir ve uygu|ayabilir.

ıı<lnci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgileri i/eyebilir ve Glekb§lan ile ıletişim kurabilir.

Demokasi, in$n haklan, topluffi|, bilim*l ve mesleki etjk @edere uygun dawanır,



Yarryll ÇaIlşmaIan

Ddam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu 9navl

ToPlam

sayı§ ı6d(
l20
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %20

1 %60

10o

Eüinllk

DeE sürği

slnf Dlş Ç. süci
ödevler

sunum/s€miner Haaılam

Ara s|navlar

uygulama

LaboEfuEr

Poe
Yanyıl sonu gmvl

Topaam İş Yükü

AKTS lc€dasl

sayıc

14

0

0

0

1

0

0

1

1

süresi Toplam iş Yükü saati

342
00
00
00
ı1
00
00
11
11

45

2

Aİa slnav

Ke slnav

ödev

Katkl Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: 3: orta 4: Yükek 5: Çok yüksek



BAuKEsiR üı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakü|tesi

İngilizce Öğretmenliği

xodu

MBN1007 Tü* Eğitim Tarihi

Dgsin oaınyi Desin Staj Durumu Dffiin TürüÖğrcnim Türü DeEin Dili

Ön Koşul De6in xmİdinatörü De6i veİen DeEin Yardlmolan8ölümü/Prcgraml

in9ilizce Öğretmenliği

DeEin Amad :

geçmiş aragndaki ilişkiyi kavrayabilen bir anlaylş geliştirmektir.

De6in İçeriğl i ._ __ Ji+ia. 
^.drnl, 

nawl6fihdA ,

2008. Ankara:

Fen Biliml€ri
sağllk Billmle]l
Alan Bilgisi

Mühendislik Bilimleİi
MühĞndl5lik Ta9nml
sosyal Bilimler

Ha2tr|lk Dökümanla.Haffa Konu

1

2

4

5

6

7

8

9

Eğitim Tarihine ilişkin temel kavnmlar

ilk Türk devıedğinde eğitim, ilk i,1ij§ıüman Türk deü€tefinde eğitim

osrranh Dslefinde Eğitim, ilk yenil€şme harekeüerine kadar eğitim sist€mi

13-18. Yüzyıllarda omanll coğ6fy8 dlşlndaki Tü* dwletlerindeki eğitim

osmnh Dğleti' nde Tanzimafa kadar eğitimde yenileşme hareket|efi

Tanzimat'tan cumhuriyete modem eğitim sisteminin kuruluşu; gdffiksı eğitimin ymidm

duzenlenmsi

lg-2o.yüzyilarda Avrasyadaki Türk dwlet ve topluluklarda eğitim, i,1illi mücadde döneminde eğitim

Nlilli mücadele döneminde eğitim

Türkiye cumhuriyetihde eğitim; Türkiye eğitim sistminin temelhri, yap§, kuruluşu ve gelişimi

ı0 Türkjye cumhuriyetinde başlangnndan bugüne iiğr€ğİıen yetiştirme sürtri

11 21. Yüzyılda Türk dünya§nda eğiüm ; ortak hedefler, dil ve afabe birliği, odaktarih ydma

çal§mlan.Dönemin Nerlendirilffi i

sıE ı{o

ö01
ö02
o03
ö04
o05
ö06
ö07
ö08

Açklama
Türk eğiğm tarihinin, eğiüm olgus aç§lndan iinemini agklayabiltrek

cumhu;iyetten öneki eğitim durumu w dğreğnen yetiştiEn kurumlar hakknda bilgi ghibi olaGk,

iı-ıg. vijzIııaroa osınan|ı coğnryoı dışındak Türk devletl,efindeki eğitim süEini kavrayabiltrek

lg-2o.yüzyillarda Avrasya'daki Türk devlet Ve topluluklarda eğitim sürEini kamyatİlek
iıi* eiitim owrirınin tarihsd arka planl, felse6, düşünsd ve politik temellerini kavrayabilecek

Türkiy; cumhuriyeti eğiüm sisteminin dayandlğl temel ilkeleri agHardbi|sek,

Türkiye cumhuriyetinde başlangondan bugüne kadar iığEtntr yedştirme sürecini kavrayabilecek

zr. viızyılaa ıılri< oıinyasnda eğitim, ortak hedefler, dil w ar?be birliği, ortak tarih yazm çahşmlannl aG§tnbilrektir

sln t{o

P09

P14

P16

P08

Po3

P06

P15

PzI

Açıuama
İngilizeye yöndik ve iEren(jnin gffiksinimlsine uygun mteryal 9eli*i€t,ilir,
Edindiği bilgi ve btrerileri eleştire| bir yaklğmla değer|endiEbilır,

YaPm boyu itrğrrıeye iıişkin olumlu bir tuülm geliştirir,

yfitem re teknikkfini uygulayabilir.

ingiliz oili iiğretim pmgramı, öze| dğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre re değedendire balgisine ship olur.

iıı.-iş,*ı. iin.i ı.uoe; dğEnobnnin gelişım, oğrenre özellıklerire güdühennin tİlgisine ghip olur.

/
P04
P05

P07

P77
P27

P28

?29
P25
P18
P].9

P24
P02
P11
P72
P13
P10
P01

Ü'.İlİ. ," 
"'"şt"İ "laa 

-dayalı 
çitzüm önerihn gdi*irehlir,

Bilgiye ulaşna yollannt bilir ve etkin bir şekilde kullanlr,

Kalite yain€timi ve süreçkrire uygun dawanlr ve kaüllr,

Güvenii okul ortamının o|uşturulma§ ve sürdürülebilm§i amaoyla k'şiel ve kurumsal etkileşim kurar,

Çtre koruma Ve iş gtlvffiliği konuhnnda yeterli biline ghip olur,

Dş görünüm, tfilm, tavır ve davranışlan ile topluma ömek olur,

sanatsal ve külttirel €tkjnlikleE etkjn olarak kablır,

ToPlumun ve dünyann gündemindekj olaylara/gelişideE duyarll olur Ve izler,

İngiliz dili eğitiminin gereKirdiği daıeyde 
'bilgisyar 

yazllm ile birlikte bilişim re_ileti$m teknoloİhjini kul|anabilİr,

sil'ginin aoğ§ kayn"ğı, snırlan, dogrulugu, 9üvenirliliği Ve geçerliliiJini değerlendime bilgisine ship o|ur,

Slr;yd v;qrup çal,şmlannda flmluluk alma ve ahnan göBi etkin bir şekilde ygine getirir,

Kendini bir birey olarak bnydbilir; yaraİo ve güçlü yönlerini kullambilir,

oğretmenlik uyluhmalannda karşlaşilan ve tı.Eı,tıı",eyen ka,ma$k $runlan çomek un bire,y*l ve ekip üy6i olaEk

İıitığr*im ve ortatığretim öğrscilginin kazanlmlannl çok yönlü değerlendirebilir,

smmlu|uk alabilir.

İffi dİff,;;ff;;;;;;; 
"ğdaş 

eğitim re dğretimde uyuıması offiken iıkelre ve §slan bağ|ı, bilirEd dü*inre Yeteneği ih donablmŞ,

uıİuran in:qlizce oğEğrenl€fin yeti*jrilmği hed€flenmeldir,

Bilim*l bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir,

ingilizce ile ilgili ai.gün biıgi kayBklann kullaffibilir,

Öğrenme gereksinim|erini b€lirleyebilir v€ oğrenm6ini yönlendirebilir,

ingilızcey'e ilgili konularda ilgili kişi ve kuruıİlan blgilendiretılır; düşiincdgini ve mnlara iliŞkjn Çözüm i'fıgilgini Yazll| ve sö'ü oh6k aktaEbilir,

İürİ Eğıtim Taİihi

yazlll 5lnav

;fİİ'.T,,



P22
P31

P30

P20

P26

Düşüncelerinave sorunhra ilişkin çözüm önerilerini nielre nitel gllede destekleymk uzman olan ve olmayan kişil€de payla9bilir.

Birey olarak gtirev, hak ve sorumlu|uklan ile ilgili yasa, yönetİnelik ve mevrab uygun davranlr.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusl ve wrenseı duyarllklann bilincjnde olur.

Toplumgl $rum|u|uk bilinciyle yaşadül s6yal ç€vre için mğleki prcje re etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

ikinci yabano di|i kullanaEk alanlndakj bilgil€ri izlelebilir Ve meslekbşlan ile iletişim kurabilir.

Demokasi, i§n haUan, toplur§al, ulim*| ve mğleki etik değedere uygun dawarur.

, 
- tiiı -t

iı!r/ J i :ıi
lız-'.1ş ş
i;;\1;t1

i.-i{ l i
:,tş .": .i \
fl ?,:t

h q., u}',,
-'Ç,t,,



Yarıyl Çal§maıan

Ara 9nav

KE 9nav

ödev

Dryam

Uy9ulama

Proje

Yanyll sonu 9navı

Toplam

say§ı xaür

1 %4o

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

q61oo

Etldnlik sayH süİ6i Tophm işYükü saati

De6 sürği 14 2 28

gnf Dlı Ç. süEi 14 3 42

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaarlama 0 0 0

Ara slnavlar 1 10 10

Uygulama 0 0 0

Laborafuvar 0 0 0

Prole 0 0 0

Yanyll sonu 9navl 1 10 10

Tophm İşYükü 90

AKTS loedisi 3

t.y:;;;t,L'-.\ ",.'i i.
iaXı,tğS, t ii

E}ıi ş ı
ü*ı{]«:i-rr'
,İıl§*/_:',

Katk Düzeyi: 1: Çrk dğşuk 2: Diışiik 3: orta 4: Yükek 5; Çok



P09

P14

P16

P08

PM
P05

n7

İngilizceye yöndik ve oğrencinin ggeksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.
Edindiği bilgi re btrerileri elğtire| bir yaklaşmh değerlendirebilir.
Yaşam boyu iiğrsreye ilişkin olumlu bir tufum geliştirir,

yiintem ve tekniklefini uygulayabilir.
İngiliz Dili ijğretim pmgraml, özel öğretim stratejileri. yöntem Ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilqisine $hip olur.
İlköğretim ikinci kademe ö'ğrencilerinin gelişim, iiğrenre özellikleri Ve güdüklerinin bilgisine 9hip olur.

kanfara re aGştlmalara dayall çözüm önerileri gdiştirebalir.

8ilgiye ulaşma yollannl bilir ve etkan bir şekilde ku|lantr.
Kalite ytinetimi Ve süreçhrire uygun dawanlr ve kağlr.
Güvenliokul ortamnln oluşturulmas ve sürdürüıebilm6j ammyla kişisl Ve kurumsaletkileşim kurar.

Qvre koruma ve iş gürenliği konulannda yeter|İ biline ghip olur.
D§ girrünüm, §İıJm, Evlr ve dawanşlan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve külttirel etkinliklere etkin olarak katlllr.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki o|aylara/gelişirlere duyarll olur ve izler.
İn9iliz dali eğitiminin gerektirdiği düzeyde tİlgigyar yazhml ile birliKe bilişim ve iletişim teknolojilenni kullanabalir.
Bilginin doğası kaynağl, slnldarl, doğruluğu, güvenidiliği ve geçediliğini değerlendime bilgisine ghap olur.
Bireyse| Ve grup çahşmahnnda $rumluluk alma ve allnan görrya etkjn bir şekilde yerine getirir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarağo ve 9üçlü yönl€rini kullanabilir.

Öğreffilenlik UygUlamalannda karşlaşilan Ve iingörütemeyen karmaşk $runlan çlrzmek için bireytrl Ve ekip üysi olarak $rumluluk alabilir.
İlkdğretim Ve ortaiiğretim aiğrencil€finin kaanımlannı çok yönlü değerlendirebilir.

uyduran İngilizce öğreünen|trin yetj*irilm6i hedeflenmektedir.

Bi|im*l tilginin üı€timiyle i|9ili yiintemEn kawayabilir.
ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklarnl kullanabilir.

Öğrsme gerekinimhrini bdirleyebilir ve bğrenmsini yönlendirebilir.

İngilizcere ilgili konularda ilgili kişi Ve kurumlan bilqilendiretİlir; düşünceierinive $runlara aıişkin çözüm t'lğilğini yazllı ve sö/ü ohGk akta6bi|ir.
Düşüncelerini V€ $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel Ve nitel Verilerle d6tekleyerek uzman olan Ve olmayan kisilerle payla5abilir.

Birey ola6k göB. hak € $rumlulukhn ile ilgili yasa, yönebndik Ve mMata uygun dawanlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade ediıen u|u$l re ryrsd duyadlklann bilincinde olur.

Toplum9| $rumlduk bilinciyle yaşadğl s6yal çevre için m€lekj prcje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.

İkinci ydbano dili kulhnank alanlndakj blgileri izleyebalir Ve m6lekbş|an ale iletişim ku6bi|ir.
Demokasi, in$n haklan, bpıumsl, bilamsel Ve m6leki eük dderlere uygun dawanlr.

P77

P27

P28

P29
P25
P18
P19

P24
P02

P11

P|2
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2I
P22
P31

P30

P20
P23
P26





Ya]ryıl Çal§ma|an

Ara 9nav

K§a slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

Katkı
o/o0

%0

oko

%0

o/o0

o/oo

voo

Etİinlik Sayısı sür6i Toplam işYükü saati

De§sür6i 0 0 0

9nıf D3 Ç. süresi 0 0 o

Ödevler o o 0

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Ara9navlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar o 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu 9navl 0 o 0

Toplam irYükü o
AKTS ıOedisi 

o

'-G..
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BALIKESİR Ü ırİvrnsİrtsİ
Necatibey Eğitim Fakültesi

Ingilizce OğretmenIiği

Kodu

MBN 1010 Eğitimde Ahlak ve Etik

ÖğEnim Tüİü Dffiin Diıi De.sin Düzeyi De6in stai Durumu DeEin Türü

Ör9ün Öğretlm Türkçe

Ön KoşulBölümü/Prcg.amt

/üEk ve etikle ilgili temel kammlar ve tetri|ef; etjk ilke, etik kuEl,
değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlanyla
srumluklan; iş ve ffilek hayaİnda etik dışı davran§lar;

De6in x@.dinattirü De6i veEn Dffiın yardımcılan

Ve m6lek ahlak/etiği; 95yal, kültiirel, ahlakj, etik yönhriyle dğreğnenlik medeği; eğitim Ve oğrenme hakk eğitim, dğĞtim, iiğrenme Ve
,öneticiler, meslektaş|ar, veliler, mslek kuruluşlan ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneücileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/btik
amu yönetimi, eğitim Ve öğretmenleri€ ilgali etik düzenlemeleÇ okulda ve eğitimde etik dş davran§laİ, etik ikilemler, $runlar Ve çönim

müdürü ve

ıilühendislik BilimIeri
İ.lühendislik Tagnml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağ|lk Bilimleri
Alan Bil9isi

İngilizeye yöndik ve dğrencinin gffiksinimlgine uygun mteryd gelıştirebi|ir.
Edindlği bilgi ve bffirileri eleştirel bir rakhrmla değerlendirebilir.
Yaşam boyu ürilİIEye ilişkİn olumlu bir futum geliştirir.

yijntem ve teknikhfini uyguhyabilir.
ingiliz Dili i'ğretim prcgraml, özeı öğretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri i|e ölçm w değgltrdam bilgisine *hıp olur.
ılköğretim ikinci kadere (ürencilerinin gelişim, dğrenme öze|likteri ve güç]üklerinin bilgisine ship olur.

kandara ve aGştlmalara dayaİ çözüm önerileri geliştirebilir.
Bilgiye u|aşna yollannl bilir ve etkin bir şekjlde kullanlr.
Kalite yönetima ve süEçlerine uygun dawanlr ve katİr.
Güvenli okul ortamlnln oluşturulmasl re sürdürülebalmği amily'a kişisl ve kurum9| etkileşim kurar.
ÇMe koruma Ve iş güvsliği konu|annda yeterli biline sahip olur.
D§ 96rünüm, tufum, bvlr ve dawanşhn i|e tophJma ömek olur.
samtsal re külttirel etkinliklere etkin ohrak katllr.
Top|umun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişarleE duyarll olur re ider.
İngiliz dlli eğiüminin gerektirdiği diızeyde bilgigyar yazllm ile birlikte tİ|işim Ye j|etj$m teknolojil€rini kullanabilir.
Bilginin doğğ kaynağl, gnır|an, doğruluğu, güvğirliliği ve gteçerlİlırini değerladime bi|gisine $hip olur.
8irey*l ve grup çalşmhnnda mmlu|Uk alma ve allmn gö'fevi eüin bir şekilde pıine getirir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaralo Ve güçlü yihlerini ku|lambilir.
Öğreğnenlik Uyguhmalanrıda kaİŞ|aşün Ve öhgörühmeyen karffişk $runlan gizmek ıjn birey*l Ve ekip üyği olank $rum|uluk a|aulir.
İlktiğretjm Ve ortaöğretjm iiğrffiihfinin kaanımlannı çok y5nlü rbğeı|endirebilin

uyduran Ingillzce öğretren|€fin yetj*irilm6i hedefienmektedir.
Bilimsel tİlginin üİğimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
İngilize ile ilgili özgün bi|gi kaymklann kullanabilir,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir Ve i8renmğini yönlendirebilir.
Ingilizcy'e ilgili konu|arda ilgili klsi ve kurumlan bilgilerıdiretılir; düşüncderini ve $runlara ilişkin çözüm öhği|€fini yazll ve södi oh6k akbnbilir.
DoŞüncelerini ve $runlara iliŞkin çözüm önerilerini nicd ve nitel Vsilerle destekleyerek umn ohn ve olmayan kişilerle paylğabilir.
Birey olaEk göB, hak ve $rumluluHan ile i|gili ya$, Krnetnelik Ve meuuata uygun davranlr.
Milli Eğitjm Temel Kanunuhda ifade edilen uluglve gr'rffid duyadlklann bilincjnde olur.
Toplurcl $rumlduk bilirciyle yaşad6ı s6yal ç*re için m6leki prcje re etkinliuer plan|ayabilir ve uygulayabilir.
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ıkinci yabano dili ku|lanaEk alanlndaki ti|ga|eri ireyebilir ve rElektaşlan ile iletişim kuEbılir.
Demokasi, insn haklan, bplumgl, bilimselVe m6leki eük değerlere uygun davranlr.
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P09

P!4
P16

P08

P04

P05

Po7

Aqklama
İngilizeye yönelik ve dğren(jnin gmkinimlerine uygun mteryal geli*irebilir.
Edindiği bilgi w bmrileri eleştirel bir rdkhşımla d#endirebilir.
Yaşam boyu öğrenrrEye i|işkin olumlu bir tufum geliştirir.

ythtem ve teknikkfini u}rgu|ayabilir.

ingiliz Di|i i'ğretim pmgramt, özel tlğretim süatejileri, ydntem Ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bi|gisine 9hip olur.
İlküretim ikinca kaderİıe iiğrencilerinin gelişim, öğmre özellikbn w godüklefinin bilgisire ghap olur.

kanüara re aEştlmalara dayall çaizüm önerileri geliştirebilir.

Bilgiye ulaşrna yollannl bilir ve etkin bir ş€kilde kullanlr.
Kalite yönetimi Ve süreçlerine uygun dawanlr Ve kathr.
Güven|i okul ortammln oluşturulmasl ve 5ürdüü|ebilm6i amağyla kişi*l ve kurums| eRileşim kurar.

Çef€ koruma ve iş güvtrliği konulannda yeterli biline ghip olur.
D§ görünüm, fufum, tavlr ve davran§lan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kültüEl ettinliklere etkjn olarak katlllr.
Toplumun ve dünyanın gündemindekj olaylara/gelişirlere duyarll olur ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yaallml ile bidiKe bilişim w iletişim teknolojilerini kullanabilir.
8ilginin doğğ kayEğl, İnldan, doğru|uğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirc biıgisine $hip dur.
Bireysel ve grup ça|§mlannda $rumluluk alma ve aİnan göHi etkjn bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yaraüo ve 9üdü }4jnl€fini kullanahlir.
o3retrnenlik Uyguhmalannda kar$laşilan re öngdrühmeyen'kaİmaşk $runlan qjmek iÇn birey*l Ve ekip üysi olaEk smmluluk alabi|ir.
ilköğretim Ve ortaöğreüm itrencilednin kazanlmlannl çok yönlü değeİlendirebilir.

uyduran İngilhce oğretrEnl€fin yetiştirilm6i neoinenmetĞai,.
Bilimsel tİ|ginin üretimiyh ilgili yöntemleri kawayabi|ir.
ingilize ile iıgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.
Öğrenme gerekinimlerini belirleyebilir Ye öğrenmsini yönlendirebilir.
ingilizceyle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumhn bilgilendirebilir; düşüncderini re mnhra ilişkin çözüm öneril€rini yazıh Ve södü oh6k aktaEbi|h.
DüŞünce|erini ve $runlara jlişkin çözüm öneİilerini nicd ve nitel vsilerle dğtekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylarabilır.
Birey olarak görs, hak ve $rumluluklafl ile ilgili yasa, yönetmelik ve mewuata uygun davranlr.
Milli Eğitim Temel Kanunu'Ma itade edilen ufusal ve ryğ§d duyar||klann bilincjrıde olur.
Toplum$l $rum|uluk bilinciyle yaşadlğl sosyal çevre için m6leki prcje ve etkinlikler planlayabilir Ve uygulayabilir.
İkinci yabanG dili kulhnarak alanlrıdakj tİlgileri izleyebilir ve rıslektaşlan ile iletişim kuEbilir.
oemkasi, iEn haklan, bplumgl, bilimsl Ve m6|eki etjk değerlere uygun davranlr.
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BALIKEsİR üı,ıivr nsiresi
Necatibey E_ğitim Fakü|tesi

Ingilizce Oğretmenliği

Adl

IDN3ı02 ingilizce Dil 8rerilerinin Öğretimi 1

Öğrcnim Tüİii DeEin Dili De6in Düreyı D€Gin stai Durumu D6in Türü

Ör9ün Öğretim İngilize Fakülte

Böıümü/Prcgİaml Ön Xoşul D€rsln xoİdlnatö.ü De6l vercn Dsin Ya]dımalarl

Temel dil bffirilerinin Ve alt becerilerin nasll öğretileceğinin a'ğretilm6i
t €Ein içeİiği :

düzeylerire uygun deE plan|ama ilke ve teknikleri.

siireç bbanlı etldinlikhre dayat porfol}o, klasik 9navhr

ıt{iiıEndislak Billmleri
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bil9i5i

The pEctice of English language tffihıng - J. Hamer
sunum, tartşma, süreç tabanll porffolyo hazr|anmasl, uygulama

Haiıa
1

2

3
4
5

6

7
8

9

10

|2
13

14

20

Konu

Ginş
ön Hazıılık

Dil öğrenme nedenleri, Dil Öğrenmede başan
Dil dğrenmede motjvasyon farkl|klan
Amdil kullanrc§lnda dil bilgi ve bmnbri - TeIaffuz Ve Dalbilgisi
Amdil kulhnrc§ında dil bilgiVe b€erileri - *izcük bilgasi Ye $ylem
Anadil kullanrc§nda dil bilgi Ve btrerileri - Temel dil becerihri
Yabarcl dil öğrencısi ne bilmeli? TelafrJz ve dilbilgisi
Ara9nav
Yabancl dil öğrencisi n€ bilreli? sozcük bilgisi re söylem
Yabarcl dil öğrencisi ne bilrelı? 8eceriler, müfuat Ve dilin furkll kullanmlan
Dil eığretme ve dğrenme - Öğrenme tsri|eri ve yahaşmlar, yabanq dil dğrenanimı
ÜĞtimel becenbnn dğretimi- il€tişimin doğaı, bilgi bo$uğu, iletişimde;reklilik
Üretim*l bceribnn dğretimi - oil öğrenme re dğretnede aşama|il, beenbnn birleştjnlm6i,
konuşma ve yazma, düzey
Dil dğretme ve iiğrsme - Gırdi ve çlkb, dğügeli etkjn|ik yakhşm|

Dökümanla.

Öğrenciler anadil ve yabano dil araslndaki farkİhn bilreklerdir.
öğrenciler, bir dili anadil olarak konuşan birey'erin bildikleri hakknda idrkndallk kazanaGkjardlr.
Öğrenciler neden yabano dil öğrenilm6i gerektiği hakkında tİlgi 9hiba ohGklard[.
Öğrenciler, dİl öğreti*en farkll yakla9m Ve }dntemleri kulhnacaklardlr.
ğrenciler farklı dil becerilerini tiimleşik bir rdklaşmla dğİetebil€ceklğdir.

s|6 ıao

P09

P14
P16

P08

Agklama
İngilizceye yönelik ve öğrencjnin gereGinimlerine uygun materyal geliştirebilir.
Edindaği bilgi Ve bmrileri eleştirel bir raklaşmh değerlendirebilir.
Yaşam boyu tjğrenmeye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yii{ıtem ve tekniklerini uygulayabiıir.
Po4

P05

m7

P17

P27

P28
P29
P2s
P18

P19

P24
n2
Pl1
P|2
P13

P10
P01

R}3
P06
P15

P2I
P22
P31

P30

P20

ingiliz Dili dğretjm prcgram, özel ö'ğretim stEtejileri, yöntem ve teknikleri iıe ölçme ve değerlendime bilgisine 9hip olur.
Ilkdğretim ikinci kadere dğrencilerinin gelişim, tiğrenme özellikleri ve 9üdüklerinin bilgisire ghip olur.

lŞ'jİ',:*'irj:gŞ:'9:'=.95..:fl|"sT:^H:::],l. rtııp oıui; Lılimseıyontem Ve teknikierle inceleyeb.lir; Verileri yqumlayabilir, değerlendirebilir,kanütan re anştmalara dayall çözüm önenleri geliştirebi|ir.
8ilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlİ.
Kalite ytinetimi ve süreçlerire uygun dawanlr ve katİr.
Güvenli okul ortamnln oluşturulmas ve sürdürülebilm*i amm/a ki§i*l ve kururcl etkileşim kurar.
Çgre koruma Ve iş güvenliği konulannda yeterli biline ship o|ur.
D§ görünüm, hİıJm, bvlr ve davranışhn ile topluma ömek olur.
sanatsal ye kültiırel etkinliklere etkin olarak kağllr.
Top|umun ve dünyanln gündemirıdeki olayhra/gelişiİleE duyart olur ve i/er.
İn9iliz dili eğatiminin gerektirdiği düzeyde bilgityar yazlımı ile bi.likte bilişim ve ihtişim Eknolojilerini kullanabilir.
8ilginin doğa$ kayreğı, ınıdan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçerlil-rJini değerlendire bilgi'ine *hip olur.
Bl.eysl ve grup çalşmalannda $rumluluk alma ve allEn göBi ettin bir şekbe yğine getirir.

Fakültesi
{-akülto sekreteriK€ndini bir barey olarak tanryabalir; yarato ve 9üçlü yönlgini kullanabilir.

Öğretınslik UY9ulafialanndn kaışlaşilan ve iingdrüleme/en karmaşk mnlan qrmek irn bire.oel ve ekip üyği ola.k mmluluk ala,lir.
ılkdğretim ve ortatiğretim öğffiilerin|n kazanlm|annl çok yönlü d€ğeftendirebiliİ.

ilİ'f,Ş #tr#r:*İi!T"Hsl trglxrj:hT 
w tığretimdJ uvulmag g@kffi ı|ke|ere ve aslan bağlı, b.|irEd düşünme yeteneği ile donatlm§, medeki ve teknolojik gelişmel€fe ayak

Bilams€| tİlginin üretimiyle ilgi|i yaintemleri kawayabilir.
hgilizce ile algilİ thgün bilgi kaynaklannl kUllanabilir.
Öğrenme gerekanimlerini belirleyebilar re (8renmesini }6nlendirebilir.
Ingilizeyl€ i|gili konuhrda ilgili kŞ Ve kurumhn bilgilendiretilir; düşüncderini ve mdara ili5kin çö2üm ö,Ei|€fini yazlı Ve sörü oh6k aktaEbilir.oüŞünceleriniE $runlara iliŞkın Çirüm önerilerini nielve nitelVeriler|e d6te*leyerek uzman o|an ve olmayan kişihrle paylaşbilir.
Birey olaGk 9öB, hak re $rum|dukhn ile ilgili ya$, yönetrnelik ve meRab uygun dawanlr,
İtilli Eğiüm Temel Kanunuhda ifade edIlen ulugl ve 8ren*l duyarllklann bilİndnde olur.
Todurel *rumluluk bilirciyle yaşadlğl tryd çare içjn mğleki pDF re etkjnlikler phn|arabilir ve uygulayabilir.
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İkjnci yabano dili kullanaGk alanlndaki bilgaleri izlğyebilir Ve mgl€kb§lan ile iletjşim kurabilir.
Derckasi, iEn hakhn, topluffil, tİlim*l ve m6leki etik değedere uyqun davranlr.
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sl6 ı{o Açlklama

P09

Pl4
P16

P08

P04

P05

P07

Pt7
P27

P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02

Pl1
P12
P13

P10
P01

İngilizeye yönelik Ye dğrcncinin gtrksinim|sire uygun mteryal gelıştiretilir.
Edindiği bilgi re becerileri ele9tirel bir yaklarmla değerlsdirebilİr.
Yaşam boyu itrqreye ilişkin oıumıu bir hıtum geliştirir.

}dntem re tekniklğini u}rguhyabilir.

İngiliz Dlli iiğretim pmgraml, dzel dğretim stratejileri, yönEm ve teknikbn ik ölçre re değglendime bilgisire 9hip olur.
İlk(Eretim ikinci kadffi dğEncilerinin gelişim, dğrenre örelliHeri ve güdğklefinin t lgisire ship olur.

kandaE w aGştlmalan dayaİ çöaim önenEri gdi*irebilir.
Bilgiye ulaşma yo|lannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yörctimi ve süreçhrire uygun dawanlr ve kağİr.
Güwnli okul ortamlnln oluşfuru|mag re sürdürülebilmği amrcyla kişiel ve kuruffil etkileşim kurar.

Çryre koruma ve iş gijvenliği konulannda yeterli biline $hip olur.
Dış görünüm, tİıJm, tavr ve davran§lan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kültürel etkin|iklere etkin olarak katlllr.
Todumun Ve dünyann gündemindeki olayhra/gdi$rleE duyarll olur ve izier.
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yazllml ile birl|kte bilişim re iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğ§ kaymğl, slnlrlan, doğruluğu, güvenirliliğl Ye geçerliliğina değerlendime bilgisine $hip olUr.
Bireysl Ve grup çahşmhnnda 9rumluluk alma ve ahmn giiği etkin bir şekilde yoine getirir.
Kendini bir birey olarak tanryabilir; yanto ve güçlü yönkİini kullanabilir.
Öğreğnenlik Uygu|amalanrıda karşlaşlan ve irngörülemeyen karmaşk $runlan çozmek ıin bireysl ve ekip üy6i olaEk ffimluluk alatİlir,
İlkoğretim ve ortaiiğretim dğrffiileİinin kazanlmlannl çok yönlü değerlendirebiıir.

uyduran İngilizce öğreğrenl€fin yetj*inırei ııedeienmetedir.
P03 Bilim*l bilginin üretimayle ilgill yöntemleri kavrayabi|ir.
P06 ingilize ile ilgiİ özgün bilgi kaynakhnnl kullanabilir.
P15 ÖğrenmegerekinimlerinibdideyebilirYedğrenm6iniyönlendirebilir.
P21 İngilizceyle ilgil] konularda ılgili kşi ve kurumhn bilgilendıretilir; düşüncderini ve smn|ara alişkn çiizüm ainğilğini yaz|l ve söy'ü o|aEk aktanbi|ir.
P22 DüŞüncelerini re $runhra ilişkin çöuim önerilerini nicel ve nitel Vsilerle dgtekleyerek uzman ohn ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
P31 Birey olaEk görry, hak ve $rumluluklan ıle ilgili yag, ydnetrnelik ve mMuatn uygun davranlr.
P30 Milli Eğitim Temel (nnunu'nda ifade edihn ulusa| ve wHEd duyadlkhnn bilincjnde olur.
P2o Top|umsl grumluluk bilinciyle yaşadlğl s6yal çevre iÇn m6leki prcje ve etkinlakler planlayabilir Ve uygulayabalir.
P23 ikinci yabano dili kulhnaEk a|anlndaki bilgilen ıdeı€bi|irYe mesleldaşlan ile iletjşim kuEbilir.
P26 Demokasi, in$n haklan, bdurcl, hlams| ve m6leki etik değerlere uyqun davranlr.

Programm
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BALIKESİR ünivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

!1BN1009 9nlf yönetjmi

Öğrenim Türü Dsin Dİli De6in Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Tüİü

İng j|izce Öğretmenliği

Böıümü/Prcg]aml Ön Koşul De6in l(@rdlnatiİrü De§i veEn DeEin Ya]dlmcllan

amadar.
]r€Eın İçE]iği:

kademe|etrine göre gnıf yönetimiyle ilgili örek olaylar.

Ş|Şman, M. ve Tunn, s. (eds) 2015, slnrf Yönetimi, 12. Baskl, Pegem Akademi Yaylnoilk, ısBI.i:789758792238, AnkaE, 268 9yfa

An slnav, Final §nau

ıt{ühendislik Bilimle.i
İrlühendislik Tagnmı
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilim|eri
Alan Bi19isi

Hafta
1

2

ronu Ön xadıl
T€mel Kammlar: ÖIgüt, Grup, Yönetjm-Yöneüm Kunmlan, Eğitim -Eğitim Yönetimi, oku|-okulyönetjmi, §nıf -snıf yijoetimi

T€mel (avrarılar: Öİgüt, Grup, Yönetim-Yönetim Kucmlan, Eğitim -Eğitim Yönetimi, okul€kul
Yönetimi, §nüf -shf Yiinetimi

Dökümanla.

3 gnf-slnlfYdnetimi (tanlml, öze|likleri, bileşenleri, kuramıan, modellen, V.b.)4 snf -snf Yönetjmi (hnıml, öElıikleri, bileşenleri, kunmlan, modelleri, V.b.)5 9nrfta Disiplin Ve Disiplin Kuramlan
6 snıf,n fizikse| özellikltri ve oIganiasyon
7 Sınfta istenmeyen davEn§lar Ve Yönetimi
8 Kurallar: Tanlml, oku| ve slnlf kuEllan, kura| oluşfuma ve yazma, yaptnm|ar
9 Arasınav
ı0 Kurallar; Tanlml, okul Ve gnlf kunllan, kural oluşturma, yaptnmhr
11 Motivaşpn Ve MotiEsyon kuGmlan
12 iletÇimde temel kavramhr Ve sınlfta ileüşım
13 zaman ytitrtiminde temel kawamhr ve slnıfta zaman yöretimi
L4 olumlu gnıf ortaml duştuma
15 Final gnav

yiırctim, eğitim yöretimi, okul yainetimi, gnıf yörEtimi kavnmhnn snıf yönetimi modellerini bilecek
birelel farkllllk|ann 9nf yönetimindekj önmani kavrayaGk
snf ortamnm fiziksel özdliklerinin öğrenmeye etİjsini açlklayffik
i|etişim teknilderini gnf yönetiminde kulhrek
slnıf ortamlnln lİzaksel özelliklerinin öğrenm€ye etİisini agkla}a@k

iletişım tekniklgini gnİf yönetiminde kullanack

j.,

sln ilo
P09

P14
Pl6
P08

P(X
P05

n7

P|7
P27

P28

P29
P25
Pl8
PL9
P24
mz
Pl1
P12
Pl3
P10

P01

P03

Po6
Pl5
P2|
Pzz

Açlklama

ingllizceye yönelik Ve aiğrencinin g@ksinimlgine uygun mteryal gelirtirebilir.
Ediİıdiği bilgi re bec€nbri elğtirel bir yakhşmıa değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğr$rrEye ilişkin o|umlu bir futum geliştirir.
ilkoğretim ikinci kadercindekive ortaitretimdeki iiğmcibrin ge|işim üellikhnni, biİey*lFarldlllk]annı; konu ahnlnh özellik|eİini ve kazanlmlannldikkateyöntem ve tekniklerini uygu|ayabilir.
İngiliz oili dğretim prcgraml, öze| dğretim sğatejilen, yöntem Ve teknikleri ile ölçre ve değerlendire bilgasine $hip olur.
ılkogretım ikinci kadere ö'ğrencilerinin ge|işim, iiğHre özellikleri w güdüklerinin bilgi§m ghip oluı.
İngiıizceYte ilgili olay v€ olgulan kavEmsdla§tma becerisine *hip olui; blıimse yöntan ,e tekniHerle inceleyebilir; verileri ymmhyabilir,
kanıdaG \€ anştma|ara daya|l çözüm önerileri gdi*iEtİlir.
glgiye ulaşma yollannl bİlir ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite ytıüEtima Ve süreçleİire uygun dawanlr w kağİr.
GüVenl| okul ortamnln oluştlru|mag ve sürdürülebilmEi ammyla kişi*l ve kururel etkile§im kuEr.
Çare koruma Ve iş giıvenliği konuhnnda yetedi biline sahap olur.
D§ görünüm, hjtüJm, tavr re dawanşlan ile topluma ömek olur.
gnaEal ve kültiırel etkinliklere etkin olarak katır.
Top|umun ve dünyanh gürıdffiindekj otaylara/gdişirbre duyarl| olur w izler.
Ingiliz dili eğiüminin gereKirdlği düzeyde bilgi$yar yazİn ile bİrlikte bilişim Ve ileüşim teknolojihrini kul|anabili..
8ilginin doğası kay*ğı, snırlan, doğruluğu, güvenirliliği re geç€rliliğini değerlğdime bilgi,ine ship olur.
Barey*l Ve grup çallşmalannda $rumluluk alma ve alımn g(rui etrjn bir şekilde yğine getjrir.
K€ndini bir birey o|arak tanryabalir; yaEtE ve güçlü ytinlgini kullanabilir.
üretsnenıik uygulamalannda kaşlaşılan w örıçıirülemeyen karmaşk $runlan qimek kin bireyel ve ekip üy6a ola6k ffim|uluk a|atılir.
İlkoğretim Ve onaöğretim iiğrencilerinin kaanlmlannl çok yön|ü dededendirebilir.

uyduran Ingi|izce öğretmenlgin yetiştirilmsi hedeflenmektedlr.
Bilim$l bilginin üretimiy|e ilgili yö?ıtemleri lcwayabilir.
İngilizc ıle ilgili özgün balgi kaynaklann k!|lanabilır.
Öğrenme gerekinimlerini bdarleyebilir re tiğrffi m6ini yönlefüarebilır.
ingilizceyle ilgili konularda algill ki§i ve kurumlan bilgilendiretjilir; daişıjncderinire ffinhra i|işkin gjzüm iinfilerinl yaıİ ve söji ohEk aktaEbilir.
DüŞüncelerini re $runhra iliŞkin Çözğm ğnerilerini nicd ve nite| gilerle desteklelerek uzman olan ve olmayan kişi;de paylaşabilir.

sln
öOı
öo2
ö03
ö04
ö05
ö06



P31

P30

P20
P23
P26

Birey olafak görev, hak Ve 9rumluluklan ile ilgili ya*, yönetmelik ve mewuata uygun davranlr,
Mi|li Eğitjm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l Ve evrensel duyarllklann bilincinde olur.
Topluffil $rumluluk bilanciy|e yaŞadlğl sosyal çryre için mesleka prcje ve etkinlikler planlayabi|ir Ve uygulayabilir.
ıkinci yabano dili kulhnaEk ahnlndaki bilgileri izleyebilar ve reslektaşlan ile iletişim kurabilir.
Demokrasi, insan haklan, toplum*l, bilim*l Ve m6lekı etjk değeriere uygun davranlr.

''""T$7Şnffi.,
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P17

P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
Po2
P11
P12
P13

P10

P01

sl6 l,ıo Açklama
P09 İngilizceye yönelik Ve öğrencinin gereGinimlgıne uygun materyal geliştirebilir.
P14 Edindiği bilgi ve btrerileri eleştirel biİ raklagmla değerlendiEbilir.
P16 Yaşam boyu iiğrtrreye i|işkin olumlu bir futum geliştirir.

yiintem ve teknik|efini uygulayabilir.
P04 İngiliz Dili dğretim prcgraml, özel aüretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri ile ölçme ve değeflendime bilgisire 9hip olur.
P05 ilkogretim lkircı kadere dğrencalerinin gelişim, öğrenre örellikleri ve güdüklerinin bilgisire ghip olur.

kanüara re araştlmalara dayah çözğm önenleri geliştirebilir.

Bilgiye ulaşma yoııannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite ytinetimi Ve sijreçlerine u}rgun dawanlr Ve katllr.
GüVen|i oku| ortamlnln oluşturuımas ve sürdürülebilm6a amaora kişi*l Ve kurum$l etkileşim kurar.

Çevre koruma Ve iş 9üVffıaği konulannda yeterIi biline ghip olur,
D§ gdrünüm, tufum, bvr ve davranşlan ile topluma ömek olur.
gnatsal ve kültiiel etkinliklere etkjn ohrak katür.
Toplumun Ve dünyann gürıdemindek olaylara/gdi$dere duyadl olur ve ider.
ingillz diıı eğitiminin gerektirdiği düzeYde bilgisyar yazllm ile birlikte bilişim Ye iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğ§ kayBğl, gnlrlarl, doğru|uğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendime bilgisıne ghip olur.
Birey*ı ve grup çnhşmhnnda $rumluluk alma ve a|lmn gtjği etİin bir şekihe yerine getjrir.

Kendini bir birey olarak tanryabilir; yarabq Ve güç|ü ydnlerini kullanabilir.
oğretmenlik UygulamalanMa karşlaşdan ve öngörühmeyen kaİmaşk $runlan çözmek içjn bireyel ve ekjp üy6i ola6k $rumlu|uk alabilir.
İlköğretim ve ortairğretim i'ğrffii|erinın kaanlmlannl çok yönlü değerlendirebilir.

uyduran ingilizce riğreğrenl€İin yeti*irilm$ı hedeflenmekHir.
P03 Bilimsel tilginin üretimiyle ilgili yfuteml€ri kawayabilir.
P06 İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklann kullanabilir.
P15 Öğrenmegereİsinimlennibdırleyebilirveüiğ.enmğiniyönlendirebilir.
P2r İngiIizceyle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlart bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $run|ara ilişkin çözüm önsihrini yazlll ve söy'ü olarak aktarabilir.
P22 Düşiincelerini ve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilede d6tek|eyerek Uzman olan ve olmayan kişilerle payhşabalir.
P31 Birey olarak görry, hak ve $rumluluklan ile ilgili yag, ydnetrndik Ve mMuata uygun davranlr.
P30 Milli Eğiüm Temel Kanunu'nda ifade edilen ulu$l Ve ryren*l duyadlklann bilincinde o|ur.
P20 Topluffiİ $rumlu|uk biıincİyle yaşadlğl sosyal çevre için msleki prcje ve etkinlikler phn|ayabilir ve uygulayabi|ir.
P23 İkinci yabano dili kullanaEk a|anlndaki bilgileri izle}€bi|ir ve m6lektaşlan ile iletişim kurabilir.
P26 Demokasi, in$n haklan, toplumsl, bilimselve msleki etik değerl€E uygun davranlr.

. NuaEsER
Necatibey Eğitim Fakültesi
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BALIKEsİR üuivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Eğitimde Ölçme ve Değerltrdlme

Öğrenim Türü DeEin Dili D€rcin Dİıreyi DeEin staj Durumu ogİin Tüİü

Öçtin Öğr*im Türkçe

Bölümü/Progİaml Ön Koşul D€6ln x@İdinatiirü De6ivEn DeEin Yaİdlmq|an

İngilize ÖğretİYıenliği

Dsln Amaq i

kullanmay bilir.
DeFin İçeriği :

uygulama; test $nuçlannln yorumlanmag ve geri bildirim vsme; t6t ve madde puanlannln analizi; değedendarme ve not vme.

Matbaellk< BR>Aülgan, H.
Yaynlan.
Yüz yüze

Sınav, öd*,

Eğitimde Öçme ve Değerlendime. Ankara: Anl Publi€tkms<8R>Tekin, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendime. Ankan:Yargl

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tagnml
sosYal Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimle.i
Alan Bilgisi

Halla
1

2

3
4
5

6
7
8

9

10

(h Haa]lık E}iikü ma n la.

Temel kavnmlar
Eğitimde ölçme ve değglendimenin önemi

Ölgİıe ve değeriendime tiideri
Ökek ve Türleri

Ölgnede hata ve güvenirlik

Geçerlik ve Kullanı$*
T6t hazdamanın aşamalan ve madde analazi

Eğitimde kullanllan ölçme aradan: Gelenekel ölçme araçlafl: Yazlll slnavlar -stizlü $navlar -Kl$
reVapİ -Boş|uk doldurma-9eştirmeDoğru-Yanlş-ÇoKan seçmeli slnav tijrigi
Eğitimde kullan!|an ölçme aradan: Alternatif Ölçme araçlan ve Değerlsdime Yaklaşlmlan:
Portfolyolar (Öğrenci geıişam dosyagİ Yapl|andlnlm§ grid-TanlhyE dal|anm§ ağaç{z
değedendİmeAknn değerlendime -Gaizlem Fomlan-Perfomans değerlendime çizelgeleri (kontroi
listelefi Veya d€rtreleme ölçekbn) -Kavram hantalan- Prcjeler,AE5bma K6ğıdan ü.
Ölqİe sonudan Üzerine İltatjstikrel İşlemler: ölçme muÇannı düzenhme, Frekare Tablos
Hazldama -P$nlann Gnfik|e Gosterilmesi-Merkezi Yğllm 6lçüleri- Yüzdelikler, Çeyrek kayma-
Normal Dağlllm-sağa Çarplk Dağillm- sola Çarplk Dağlllm

Ölçme sonuçlan Üzenne İstatistik*| İşlemler (devam) Merkgi dağlllm ölçülera-Dizi Geni9iği (Ranj}
standart gpma-Varyans -standart sapmanln Yorumlanmag -Baslkllk Kat gylsl
Öğrenme gktılannın değerlendirilmsa Ve not verme: Mudak değerlendimeye Giife Not Veme
YöntemleriBağll değedendimeye Gtire Not Verme Yöntemlği
Öğrenme çktlannln değer|endirilrci ve not Veme: Bağll değerl6dimeye Göre Not Veme
Yöntemlgi -Nomal Dağilma Dayah Ytntem orğlama Ve sbrıdart sapmaya Dardt Yöntem - Ham
Puanlan standartasnrak Not Veme - Ham Puanlann Kopma Nokblanna «İe Not Verc -Basit

ortalama ile Not Verme - Farkll Ağtrİklan 6re Not Vem
ÖÇne $nuçhn ve not vme ile ilgili aİştma|ar

Açklama
Ögrıe karemını ve çşitlerina açklar ve ömekler verir.

Değerlğdlme kavramnl ve tiiderini açıklar ve örek Eir
Öçek çeşiddni yorumlar re aElanndaki farHdlklan tarb$r
olgnede hata tiiderini ymmlar.
8ir ökre aEonda bulunmg ggekli özelıiklgi (geçerlilç güwnidik ve kullan§llhk) Erbşr.
Ölgnede geçef|ik ve güVenirlik a§ndaki ilişkiyi açklar
Ölgne teknikjerini (yazll gnavlar, çoktan s€çmeli tesder, doğru yanİş tesderi, k9 cryap t6ded, sözlü gnaüar) özellikl€fa ile birlikte Erbşlr.

Çağdaş iilgne tekniklerini (portfolyo, kawam haritasl, Vb.) bütıin özellikleri ile taİüşr.
T6t planml hazrlar
Test ana|lzlerini (güçlük indeksi ve aylrt edicilik 9ücü) bilir ve test soru|annln güdük indeksldni ve ayırt €diciliklgini hesaplar.

Me*ei ydllma ölçii|ennin (rrcd, medyan, aritmetik ortalam) h€saplamahnnl yapar.

Merkezi dağıİm öhülerinin (sİandart sapma, ranj. yüzddik vb.) hesadamahnnl yapar

Nedadime ve not vere ilişkisini tartşr
Eğitjmde kullanilan bir ii|gne amlnı hadar ve uyguıar

11
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sl6 ı{o Açlkhm.
Pog İngilizceye yöndik Ye öğrencinin geElcinimlgine uygun mteryal ge|iştirebilir.

P14 EdiMiği bilgi ve btrenleri elğtirel bir rdkhşmla d#endiEbilir.
P16 Yaşam boyu öğrsreye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

y(htem w Eknikl€rini Uygulayabilir.

Po4 ingiıiz Dili irğretim prcgEmı, özel dğretim stsatejileri, yöntem ve teknilderi ile ölçre ve değeİlendire bilgisine $hip olur.

rcs İlkdğretim ikinca kadere öğrencjlerinin gelişim, oğmre ö4|likleri re güdüherinin bilgisine $hip olur.

kandara re anştmalan dayah çözüm önerileri gdiştirebilir.

P|7 Bilgiye ulaşİna yollannl bilir ve etkin bir şekilde kullanlr.

P27 Kalite ytineğmi ve süreçhrire uypun davranlr ve kabllr.

P28 Güven|i okul ortamnln oluştJru|mdl re süİdürülebilmği ammyla kişi*| Ve kururc| etkileşim kuEr.
P29 Çflre koruma ve iş g.iHliği konulannda yeter|i biline ghip olur.

Nida

Progİamln



P25
P18

P19

P24
n2
Pl1
Plz
P13

P10

P01

P03

P06

P15

P2I
P22
P31

P30

P20
P23
P26

Dış görünüm, hİıJm, tavr ve davranlşlan ile toplum ömek olur.
samtsa| ve küttiirel etkinliklere €tkin ohrak katir.
Toplumun Ve dünyann gündemindeki olayhra/gdişirlere duyar|l olur ve izler.
İngiliz dili eğiüminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazhml ile bir|ikte bilişim Ye iletişim teknolojihnni kullanabilir.
Bilginin doğğ kaynağl, gnıdan, doğruluğu, güvenirliliği re geçğliliğini değ€rlendim bilgisine ghip olur.
Bireysl ve grup çahşmhflnda sorumluluk alma ve allnan gtk€vi etkjn bir şekilde yerine getirir,
Kendini bir birey ohrak tanryabilir; yaEbo ve 9üçlü yön|€fini kullanabilir.
Öğreğnen|ik Uyguhmalannda karşlarlan re ihgörühmeyen karmaş* sorun|af, «inek içjn bireY*l Ve ekip üyesi o|aEk mmluluk alatilir.
İlkaiğretim V€ ortaöğretim t ğrencil€rinin kau nmlannl çok ytinlü d€ğerlendirebilir.

uyduran İngilizce dğEtrrenkrin yetiştirilmği hedeflenmektedir.
Bilimsel bilginin üretimiyle i19ili yöntemleri kavrayabiıir.
ingilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.

Öğrenme gerekinimlerini Hir|eyebilir w dğrenrcini }dnlendirebalir.
İngilizceyle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumh,l bilgilendirebilar; düşüncderini ve $runlara ilişkin çözüm önği|erini yazh Ve gidü olaEk aktaEbilir.
Düşüncelerini ve grunlara ilişkin çöıjm öneril€rini nicel re nitel vtril€rle dstek|eyerek uzman o|an Ve olmayan kişilerle payla§abllir.
Birey olaEk görev, hak Ve sorumlulukıan ile ilgili yasa, yöneğrıdik ve mMab uygun davranlr.
Miıli Eğitjm Teme| Kanunu'nda ifade edilen ulu$l ve wıffid duyarllklann tilincinde olur.
Toplum$l $rumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çwre için mgleki prcje ve €tkinlikler planlayabilir ve uygulayabilİr.
ikinci yabanq diıi kullanank ahnındaki bilgilen ideYebilir ve mğlektaşlan ile iletişim kurabilir.
Demokasi, in$n hakhn, toplumsl, bilim*lve mğleki etjk değerlere uygun davran|r.

i\!ecatibey Eğitim Fakültesi
Fakülte sekreteri



Yarıyll Çal§mala]t sayı$ Katkl

Ara Sınav 1 %4O

k§ sınav 0 voo

ödev o %o

Devam 0 %0

Uygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yarryıl sonu slnau 1 %5o

Toplam 94,ıoo

Etkinlik sayH süresi Toplam iş Yükü saati

De6 süEi 14 2 28

slnıf Dlş Ç. siıEi |4 3 42

Ödevler o o o

sunum/seminerHazıdama 0 0 0

Ara 9navlar 1 10 10

Uygulama 0 0 0

Laborafuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 1 15 15

Toplam İş Yükü 95
AxTs kedisl 3

,,l.:].atibey Eğitim F

1:Çokd6ük 2:Düşük 3:orta 4:Yükgk 5:Çokyüktrk



P09

P14

P16

Po8

P04

P05

N7

ingilizceye yönelik ve dğrendnin gereksinimlğine uygun mteryd geliştiretİliİ.
Edindiği Hlga ve bmrileri el€ştirel bir rdklaşımla değerlendirebilİr.
Yaşam boyu aığrOrrEye ilişkjn o|umlu bir futum gelaştiriI.

yintem re tekniklerini u},pulayabi|ir.
İngiliz Dili ijğretim prcgraml, özel dğretim stratejileri, yöntem ve teknjkleri ale ölçme ve değerlendime bilgisire ship olur.
ılköğr€tim ikjnci kadem€ dğr€ncilerinin gelişim, dğı€nrne özellikleri re güdüklerinin bilgisine sahip olur.

kandara ve anştlmaıara dayaİ çözüm önerileri geliştiret lir.
Bilgiye uhşrna yollannl bi|ir Ve etkin bir şekilde kullanır.
Kalite yönetjmi Ve siireç|erine uygun davranır ve katllr.
Güvenliokul ortamnın oluşturu|mag ve sürdünjlebilm6i amaoyla kişi*l V€ kurumsaleRileşim kurar.
Çewe koruma ve iş güffilİği konulannda yeter|i bı|ince sahip o|ur.
D§ görünüm, tutum, bvr ve dawan§hn ile topluma ömek olur.
samtsal re küttirĞl ettinliklere etkin ohrak kağllr.
Top|umun ve dünyann gündemindeki olaylara/gdi$dere duyarll olur ve izler.
İngilız dili eğitiminin gecktirdiği düreyde bilgiİyar yazllm ile birlike bilişim re iletşim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğğ kayrEğl, §nldan, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliiJini değerlrdim bilgisine ghip dur.
Bir€y*l ve grup çahşmalannda $rumluluk alma Ve afunan 9ö@i etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey ohrak tanırabilir; yaEbq ve güçlü ydnlefini ku|lanatİlir.
Öğretmenlik uygulamalannda karşlaşllan Ve iingörülemeyen karmaş* $rudan çozmek iin birey*l Ve ekip üy6i olaEk ffimluluk alabilir.
İlkdğretim Ve ortiıaiğretim ajğrencilerinin kazanmlannl çok yönıü d€ğerlsdirebilir.

uyduran İngilizce öğretmenbnn yeti*inlmsi hediflenmektedir.
8ilime| tilginin ü]etimiyle ilgili yihtemleri kawayabilir.
İngjllzce ile ilgili öz9ün bilga kayEklannl kullanabilir.
Öğrenm€ gereksinimlerini Hirleyebilir ve öğrenm6ini yönlendirebilir.
İnqilizeyle ilgili konularda ilgili kjşi Ve kurumlan bilgilendiretilir; düşüncderini re mdara ilişkin çözüm ö'nğilefini yazll ve 9dü olaĞk aktaEbilir.
DüŞüncelerini re $runhra ilişkin çözüm ön€rilerini nicel Ve nitel Veriler|e dgtekıeyerek uzman olan Ve olmayan kişilerle 9ayhşabilir.
Barey olarak 9öğ, hak re $rumlu|uklan ile ilgili yas, ydnetmdik v€ mMata uygun dawanlr.
Mi|li Eğiüm Temel Kanunu'nda ibde edilen u|ugl ve evrğ§d duyarllklann bilincinde olur.
Toplum$l $rumluluk bilirciyle yaşadığl s6ya| çevre için m6|eki prcF Ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.
İkinci )aabano dili kullanarak ahnlndaki bilgileri ideyebilir ve m€slekEşlan ile ıletişim kunbilir.
Demokasi, iEn haklan, bplumgl, bilimff| ve mğ|eki etik değerlere Uygun davranlr.

PL7
P27
P28

P29
P25

P18
P19

P24
P02

Pl1
PL2
P13

P10

P01

P03
P06

P15

P2I
P22
P31

P30

P20
P23
P26

ffiilıjj
V '.:.,ı!ı

ırlecatibey Eğitim Fakültesi
nakülte sekreteri



Ya.ryll Çahşmaıan

Ara s|nav

KEa 9nav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

ToPlam

savı$ xıül
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

9bo

Etkinlik

DeE sürği

slnf Dlş Ç. sğffii

ödevler

sunum/seminer Haarlam

Ara gnavlar

Uyguhma

LaboEtuVar

Prcje

Yanyl sonu slmv|

Toplam iş Yükü

AKTS Kİedlsi

sayısı süresi Toplam iş Yükü saati

000
00
00
00
00
00
00
00
00

\lecatibey Eğitim Fak0ltesi
iakülte sekreteri

AKTs



BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey E_ğitim Fakültesi

IngiIizce Oğretmenliği

IDN3202 ingilizce Dil 8serilerinin Öğretimi 2

ÖğEnim Türü DeEin Dili ıl€İsin DüEyi Dersİn stej Durumu Dsin Tüİü

8ölümü/Prcgraml Ön Xoşul ır€Ein ı(mrdinatörü De§i veİan Decın yardlmolan

Öğreğnenlüi Arş.ğjr.Dr. TUTKU BAŞÖZ

Temel dil btreribfinin farkh düzeylere öğEtilmesinin öğretilmgi
D€Ein lçerlğl :

yeterlilik düzeylerane uygun deE planlama ilke ve teknikleri.

teachıng - J. Harmer
gjnum, tarbşna, uyguhma, portfol}o

süreç tabanİ etklinliklere dayall portfo|yo, klasik slnav|ar

ılühendislık Bilimleri
Mühendislik Te.ıml
sosyal Bilimler

Fen Billmleri
sağhk Bİlimlği
Alan Bilgisi

Hafta
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2
13

14

ronu ön Haaıiık
Yeni bir dilin tanülmaE - Yapgl biçimler, keşfeffle teknikleri
Yeni bir dilin tanığ|mag - YazEE
İizlü Uygulamalar
Yazll uygulamalar

İht6im*l etkinlikler - Yazt|l re sdzlü etkinlilder
İletişimsel e&inlikler - Yazmada düzeltrn€, prcjelg, iiğrenme eğiümi
gizaik ijğretimi - Yap re siizciılÇ siizcük seçimi
AEslnav
İizcük dğretimi - gizlük kullanlml, ömeklendirme
Din|eme b€ceril€ri

okuma beceri|eri
snıf yönetimi - Öğretmenin rclü
gnıf Kinetima - Öğrencj|ği gruplandlm
Planlama

Dökümanla]

sl6 ı{o

ö01
o02
ö03
ö04
ö05

Agklama
Ötrenciler, ysi ur dili tanıtabiltreklerdir.
Öğrenciler, iletişim etkinlikleri yapabiltreklerdir.
Öğrenciler, sdzcük tiğretimi yapabil(ektir.
Ötrenciler, dinleme Ye okuma becsilefini (8retebaleekhıdir.
Öğrenciler, sınıf yöretjmi re phnlama etkjnıiklgi yapabiltrektir.

$la ilo
Po!)

P14

P16
P08

m4
P05

n7

P77

P27
P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02
Pl1
P12
P13
P1o

P01

P03

Po6

P15
P2ı
P22
P31

P30
P20
P23

Açlklama

ingilizceye yönelik ve iürencinin gereksinam|€fine Uygun mteryal geliştirebilir.
Edindiği bilgi ve btrenbri elğtirel bir rdklaşmh değerlendiEbilir.
Yaşam bow ijğrğmeye ılişkin oıumlu bır tutum geliştirir.

)dntem w tekniklerini uyguhyabilir.
ingiliz Dili irğretim pDgraml, özel dğretim stntejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendime bilgisine ship o|ur.

Bilgiye Uhşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
lGlite yionetimi Ve süreçhrire uygun dawanlr ve katfur.
GüVenli okul ortamlnln oluşturulmaslve sürdürülebilmsi amaoyla kişisl ve kurumsal etkileşim kurar.
Çevre koruma ve iş güvsliği konulannda yeterli biline 9hip olur.
D§ görünüm, fufum, tavr w dawan§|an ile t@luma ömek olur.
saEtsa| ve kültüıel etkinliklere eüin ohrak katllr.
Toplumun ve dünyann gürıdemirıdekj day|aralgdişirlere duyarll olur re izler.
İn9iliz dili eğiüminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yazllml il€ birlikte bilişim ve ileti$m Eknolojilerini lOllanabilir.
Bilginin doğğ kaymğl, $nldan, doğruluğu, güvenidiliği ve geçerlİliğini değerltrdirre bilgisine ghip olur.
Birey*l Ve grup çahşmhnnda mmluluk alma re al|mn gak€vi etkjn bir ş€kihe ygire getirir.
Kendini bir birey olaEk bnryabilir; yaEbo ve 9üçlü yönlerini kullanatİlir.
Öğretmenlik lJygulamalannda karşlaşilan ve öngörülemeyen karmaşık grunlan çözmek kin bireygl ve ekjp üyği olarak $rumluluk a|abilir.

-. '"',iı

^.i";:
i{-

kr.i

_9.

ı.!.ııaı,f"ıev Eğitm d
ıırulte sekreteri

İıkajğretim Ve ortaiiğrğim dğffiilefinin kazanlmhnnl çok }ain|ü değerlerdİretilir.

uyduran Ingi|lzce öğretmenlerin yeti$irilmed hedeflenmektedir.
Bilimgl tilginin üEtimiy|e ilgili yütemleri kawayabilir.
İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaymldannl ku|lanabilir.
Öğrenme ger€kinimlerini bdideyebilir re t ğrenm6ini ydnlendirebilir.
ingiltceyle ilgili konularG ilgili ki$ Ve k!rumhn bilgilerüiretİ|ir; düşüncderini ve sorunhra ilişkjn çirzüm aheİilefini yazft ve so/ü ohEk aktaİabilir.
oüŞünelerini E $runhra iliŞkin çaiziım önğilerini niel E nitel vğikrle dğtekleyerek uzrun ohn ve olmayan kişiler|e payhşbilir.
Birey olarak görev, hak Ve $rumluluklan il€ llgili ya$, yö'neEndik Ve mMata uygun davranlr.
Milıi Eğitim Temel Kanunu'Ma ifade edihn ulu$lYe erğEd du}arllldann tİlin(jııde olur.
Toplum$| $rumluluk bi|irciyle yaşadlğl s}al çgre için mgleki prcje re etkjnlikler planlayabilir Ve uygulayabilir.
İkinci yabano dili kulhnaEk alanlndaki tilgileri izleyebilir ve mGlekbşlan ile iletjşim kurabiilr.

2

Yanyll



Ara slnav

rcs slnav

öog
Dryam

Uygulama

Proje

Yanyd sonu slnavı

ToPlam

Yarıyll Çallşmaları saylg Katkl Etkinlik

De6 sür6i

sayı§

|4

0

0

0

1

1 o/o40

0%o
0%0
0 VoO

0%0
0%0
1 %60

o/o1O0

slnıf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnaüar

Uygulama

Labocfuvar

Prcje

Yanyil sonu gmu

Topaam İş Yükü

A(Ts Kİedİsi

^iiiiid'ğ6iiü,"' 
.

\ ı,:4 aıtLı;y röltı1 r.l[İıtesı

56

0

0

0

1

28

0

0

1

86

3

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



BALIKEsİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu Adı

IDN2008 ingilizce siizcük Bilgisi Öğretimi 4

Öğrcnim Türü De6in Dili Dffiin DüzeYi De6ln staj Durumu D€Ein Türü

Örgün Öğreüm İngilizce seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul Dersin Kerdinatörü De6i vercn DeEin Yardtmqlan

İn9ilizce Öğretmenliği

DeGin Amao :

çeşitli yapllann fa*ll bağlamlardaki anlamlan ve üst düzey metinleri anlama, metinhrdeki gnmer uygulamalannl fark etmel! farkll disiplinlerdeki kelimeleri öğrenmek

DeEin İçeriği :

in Language internet surces and

allşbmalar, ömeklef, tİevler

klasik agk Uçlu

Müh€ndaslık Bilimleri
Mühendislik Ta$nml
sosyal Bilimler

F€n Balim|efi
sağhk Bilimleri
Alan 8il9i5i

Hafta xonu

1 ingilize kelimderin tarihi
2 Kelime biçimlgi
3 Kelimenin karmaşk yap§l

4 ke|ime edinimi ye düzenleme
5 Ekler,

6 Kelime tiir€ğne
7 E5 anlamh kelimelg, .t anlamİ kelimel€r

8 1. ara sınav
9 ac amvn değglendim6i
ı0 Bağlama dayall kelime edinimi
1 1 Kelime çal§ma|an
12 Kelimenin gnmer bilgisi

13 Önemli kelimeler
|4 Genel değerlendlme

sln No

ö01
ö02
ö03
ö04

AEklama
Öğrenciler, çeşiüi alan|arda kullanilan gözcükldn kökleri üerinde incdemelğ yapabilir,

Öğrenciler, bilmediği gizcüklerin oriiin Ve anlaml hakknda yorum yapabilir,

Öğrenciler, siizlü Ve yazill an|abm becerilğini geliştirir.

Öğrenciler teknilç edebi, bilim*l ve diğer alanlarda kelime dağaroğlnl geliştirir,

sl6 t{o

P09

P74
P16

Po8

P03

P06

P15

P2|
P22
P31

P30

P20

P23
P26

Açıklama

ingilizceye yönelik ve öğrencinin gffikinimlerine uygun materyal ge|iştirebilir,

Edindiği bilgi Ve bserileri eleştire| bir yaklaşmla değerlendirebilir.

Yaşam boyu iığrmmeye ilişkin o|umlu bir tufum geliştirir.

ingilizDili ğretimprogramı,özeldğretlmstratejileri,yöntemveteknikleri ileölçmevedeğerlendirmebilgisinesahipoluı, .4,.,,,",,, 
, *,,d ,

İŞ'rffJİ ffi",}Irr*Jffi;J;İffi';;";;;;;,;; İıi.J von* u" *knikıerıe inceıeyebilir; verileri yorumlayabılir, değer|endiltbilin'
j,1 6.

analiz edebilir,

P04
P05

P07

PL7
P27

P28

P29
P25
P18
Pl9
P24
Po2
Pl1
P72
P13

P10
P01

,:.J.-

;Ğffi;'Ş;;;":;;;ı;;;; *rdürüıeb.ımesi amaoyıa kişıs€ı ve kuruffiı ettıeşim kurar. 7 ..|r1 Y;ç'7[flyd..ı{..İ1:

*m*şı:şu:*llu:rr*,i*:T#l,i;l" Lffiffi*ç*"'
sanitgı ve ıtiıttlreı ettinliklere etkin ohrak kağllr. | .rfÜ n qi 1İt "* Jl lsanasaı ve ıtiıttlreı ettinliklere etkin ohrak kağllr. | 

' .ıy{,t h ii !J1' d"
Toplumun ve dünyann gürıdemindeki o|aylara/gdlşirlere duyart olur re izler. 1 1Çli,, ; .,*.,r, ":a 

'
Toplumun ve dunyann gumem|rcerc OayErd/gElyrEğ uuydll l ./i ^]. .: , fr...., .:_,

in,iliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisyaryazlımı ile birlike bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. V/-\Sll;ilrİ aynıdlr
aiĞının aoğ- kuv-ğı, snırhn, doğruluğu, güVenir|iliği re geçeİliliğini değerlendlm bilgisire ghıp o|ur. Nida ESER
'-Xffi;.ilHfl:i"ğl#J:,T:'S*l1§",lr*aİffii#§,lirŞekilde,ğinegetirir' . ...,**"{'qu, Şo,tı-r*İ="i,rıt"rı
öğreğnenlik uygulamalanrıda karşlaşılğn re o-njooL.uy"n karmaşk orunlan *nek için birgr*l ve ekip üyği oıack ffimluluk a|atılır, Fakülte -Sekreteri"--,
İlköğret m w odae{Edm öğffiilefinin kau nmlannt çok }dnlü değg|€rdir€tİllr,

uyduran ingilhce oğrctrmlğin yeti$rilrcj hedeflenreldir.
Bilim*l bilginin üretimiyle ilgili yöhtemleri kav.ayabilir.

inqilize ile ilgi|i özgün bilgi kaynakhnnl kullanabilir.

Öğrğme qerekinimlerini belirleyebilir ve oğrenmsini yönlerıdirebilir,

in!ni.*y. ıgıi konularda ilgili kjşi ve kuru;bn bilgilendirebilir; düşüncelerini ve mn|ara ilişkin çözüm iinğilefini Yazh ve sö/ğ olaĞk aktacbilir,

otı-şun."ı",inir" *rnhra ilişkin çözüm önerilerini;icel ve nitel vgilerle destekleyerek uzman olan ve oımayan kiŞilerle paylaŞabilir,

Birey olarak görw, hak ve $rumluluklan ile i|gili yag, }dnetndik Ve mMata uygun dawan|r,

MilliEğiğmTemelKanunu,ndaifadeedilenulu$lveryre'§dduyarllklannbilindndeolur.
Topluisl orumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çwre için mğleki pmje w etkinlikler p|anlayabilir ve uygulayabilir,

İkinci rabano dili kullanaEk ahnrıdaki iilgileri izleYebilir Ye mğlektaşlan ile iıetişim kurabilİr.

Demokasi, in$n hakjan, toplum$l, tİlimslve mgleki etik değerlere uygun davranlr,



Yarryll Çallşmalan

Ara s.ıav

rcg snav

odg
Doram

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

sayK ı(eü0

ı %,lo

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

q6ıoo

Etffn|ik

DeE sür6i

slnıf Dş Ç. süEi
ödryler

sunum/s€miner Hazrlam

An 9mvlar

uyguhma

Laboratuvar

Prcje

Yanyıl sonu gffivl

Toplam İş Yükü

AKTS lc€dii

say$ siıEj
L43
00
00
00
1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

42

0

0

0

1

0

0

0

1

4
ı

2: Düşük 3: orta 4i Yüksk 5i



BALIKESİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu Adl

GKN1016 İn*n İlişkileri ve ileüşim

Öğrcnim Türü De6an Dİlİ D€İsin DiİEy|' De6in staj Durumu DeEin Tü.ü

Ör9ün Öğretim Tü*çe seçmdi

Bölümü/Pıogİaml Ön Koşu| Deısin xmrdinaüirü De6i vercn DeEin Yaİdlmalan

De§ın İçeriği :

Çmk, ergen ve yetişkinlerin bedensel, duygu$l, bilişsel, ahlaki vb. gelişim özelliklerini ve ge|işim kuramlannl bilir ve dönme
Rehberiik hizreüerini sunarkff mğleki etik kuEllan ve ya$I yükümlülükl€tri bilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesl

karşllaflhcak prcb|emlerle i19ili başa çkma yöntemltrinitanlr ve uygular.
icra eder. Araşbma,$rgulama, e|eştirel düşünme, girişimcilik Ve yaratüo-

becerilerini hem ms|eki, hem de

Voltan AGr, N. (2015). Insan llişkileri/Iletism. Nobel Yaynctllk<8R>Güngör Aytar, F. A, (2015). Etkili lleti$m. Hedef Yaylno|*<BR>Araz, A. (2005). Kişilerarasl
ilişkilerde benlak sunumu. İsbnbul: Vadlk Yaylnhn<BR>Çelen, N. (2007). 8ir dönüşüm ilrd; Ergmlik ve genç yetişkinlik. isbnbul: Papatya Yaylnlan<8R>Hortaçsu, N
(ıggz). İnsn İıştıı*i. AnkaE: İmge rctapeü

tılühendislik Bilimleıi
ılııhendıslik Tasnml
sosYal Bilimle. : ı00

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bil9isi

Hafta Konu Hazlr|lk Dökümanlaİ
1 Kişilenra$ ili*ilgin Tan|m ve gnıflandmlmasl,

2 Yakn İlişkiler, &d olan w ctmyan ilişhler,
3 Kırile6ras İlişkilğl€ İlgili Kuramgl Yaklaşmlar (psiıcnalük, bağlanm, çağdaş t€orilğ)
4 Kişilerarasl ilişkilerle İlgill Kufam$l Yaklaşımlar (sosyal psikolojık yakla$mhr, billşel kuramlar)
5 Gelişirel süreç oıarak KişileĞEs lıişkllğ (Bebeklik ve Çookluk üinem|ği)
6 Ge|işiffil siireç oaEk Kişi|e6€s ilişhıer (Eİgffilik ve Yetişkinlik Dö.Emleri).
7 Kişilecra9 İli*ileİde Etkili ohn FaKödğ
8 Ara sınav
9 oreiyet, cinsiyet Rolleri ve KişileE6g İlişki|er de Ktrdini Uyadam ve Kendini Açma.
10 Bağİllk w Bağhnma. Kaİş qnde Duyg§l tlişkils,
ı1 Aşk, Bağhl* Ve Güç. Etkili İletişim 8ecğil€fi
12 İletişim Hatalan
13 Kırilerarasl Problemler Ve Qİşma
14 Final §mvl

sın ı|o AEklama

uygular
o02 Rehberlik hizmetlerini gnarken m6leki etjk kurallan ve ya$| yükümlülükleri bilir, gelişme|eri Ekip edtr Ve bu çerçevede m6leğini iğa eder.
ö03

sln a{o

m9
Pl4
Pl6
P08

Pğ
P05

m7

P17
P27

P28
P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11
P|2
P13
P10

P01

P03
Po6

P15
P21
P22
P31
P30
P2o
P23

Agkıama
İngilizceye yöndik ve ö'ğrencinin ggeksinimlgine uygun mteryal gelttjrebilar.

Edindiği bilgi ve bffirilen ehştirel bar yaklaşımla değeİlendiİebilr.
Yaşam boyu iiğramğye ilişkin olumlu bir fufum geliştirir.

yö'ntem re tekniklerini uyguhyabilir.
İngiliz Dili iüretim pDgraml, özel öğretim stratEileri, yöntem ve teknikleri ile ökre ve değerlendime bilgisine ship olur.

ilkdğretjm ıkjnci kadere öğEncilerinin ge|işim, dğHme özellikJeri re godüklefinin bilgisire ghip olur.

kandan re aEştlmalara dayah çözüm önerileri geliştirebilir.

Bilgiye ulaşma yollannl bilir Ve etkin bir şekilde kullanlr.

Kalite yönetimi Ve süre{lerine uygun davranlr ve kabhr.

Güvenli okul ortimlnln oluşturulmag ve sürdürülebilm6i amilyla ki5ı*l ve kuruEl etkileşim kurar.

Çwre koruma ve iş gijvs|iği konulannda yeterii biline ghip olur.
Dş görünüm, futum, bvlr Ve davranlşlan ile topluma ömek olur.

sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katır.
Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gelişirlere duyadl olur ve iz|er.

ingilız dilı eğitjminin gereKirdiği düzeyde biıgi$yar yazhml ile badikte bilişam Ve ileti$m teknolojibnni kullanabilir.

Bilginin doğag kaynağl, s|nldan, doğruluğu, güvenirliliği ve g€çediliğini değerlodime bilgisine ghip olur.

dmlE edetİlir,

Birey*l Ve grup 9hşmlannda $rumluluk alma ve allnan göRi etkin bir ş€kilde yerine geürir.

Kendİni bir birey olarak bnryabilir; yarato ve 9üçlü yönlerini kullanabilir.
Öğreğnenlik Uygulama|annda kaşlaşllan ve iingdrülemeyen karmaşk srunlan €zmek kin bireysl ve ekip üysi olaEk ffimluluk alabilir.

ilk(Eretim V€ oftiüretim i{mcilerinin kazanmlannl çok yönlü değeflendiEbilir.

r.('uite :iekreteri

uyduran Ingilizce öğĞtmenlerin yetiştiri|mesi hedeflenmektedir.

Bilim*l bilginin üı€timiyh ilgili yöntem|eri kawayabilh.
ingilre ile ilgili özgün bilgi kaymklann kullanabilir.

Öğrenme ger€ksinamlerini bdİrleyebilir E irğrenmğini yönlendirebilir.

ingilizceyle ilgili konularda ilgiıi kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $runlara ilişkin çözüm önerilgini yazdl ve södü olardk akbrabilir.
Düşüncelerini re srunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel Ye nitel Verihrle dğtekleyerek uzman olan ve olmayan kişilede payla§abilir.

Birey o|aEk görgr, hak re $rumlulukhn ile ilgili ya9, yönetrndik V€ renata uygun daffinlr.
Milla Eğitim Temel Kanunuhda afade edihn uluglVe ryrensel durarllklann bilin(jMe olur.
Todurcl rcrumluluk bilinciyl€ yaşadül sosyal çryre için mğleki prcje w eRinlikler phnhyabilir ve uyguıarabilir.
İkanci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgiİen izleyebilk ve melektaşlan ile iletişim ku6bılir.
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Yanyll Çaİ$nalan

Ara 9nav

K§ slnav

öog
Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu 9navl

Toplam

say§ ı(ad(

1 V"40

0%0
0%0
0%0
O 9oO

0%0
1 %60

Volül

Etkinlik

DeE sür6i

§nıf Dlfl Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Haar|ama

Ara 9naüar

w9ulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyd sonu gnavl

Toplam İş Yükü

AKTS ıftedisi

f-akülte sekreteri

sıyısı !İi]qİ
142
00
L43
00

Toplam İş Yükü saati

2a

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

Nid;EÜffİ,:ji , ^,
\,ecat|bey Egitim Fİİuİtesi

İŞomeÇktiınm Katkılan

2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5;



slra t{o Açtk|ama

P09

P14

P16

P08

P04

P05

Po7

P|7
P27
P28

P29
P25
P18
P19

P24
P02

P11
P12
P13

P10
P01

P03

P06

P15

Pzl
P22
P31

P30
P20
P23
P26

İngilizcye yönelik ve (Erencjnin gffikinamlğire uygun mteryal gelıştiretİlir.
Edindiği |ilgi ve btrerileri elğtire| bir yaklaşmh d4erlendirebilh.
Yaşam boyu atrqreye ilişkin olumlu bir tufum geliştirir.

yö'ntem ve teknikhfini uygulayabilir.
ingiliz Dili (8retim pmgraml, özel ö'ğretlm srdtejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilqisire ghip olur.
İlköğretim ikinci kadere ö'ğrencilerinin gelişim, ö'ğrenme özellikleri ve güdüklerınin bilgisire ghip olur.

kanıdaE Ve anştlmalara dayal| çözüm önenkri geliştirebi|ir.

Bilgiye uhyna rcllannl bilir Ve etkin bir şekilde ku|lanlr.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun dawanlr ve katllr.
GüVenli okul ortamnln olu5turulması w sürdürülebilmEi ammyla kişi*l ve kuruffil etkil€şim kuEr.
Çve koruma ve iş qüvenliği konulannda yeterli bilİne ghip olur.
D§ görünüm, fufum, bvf ve davranlşhn ile topluma ömek olur.
sanatsa| v€ kültiirel etkinliklere etkin olarak katlllr.
Toplumun ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdişirhre duyad olur ve irer.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği dğzeyde bilgi$yar yazllml ile bir|ikte bilişim w iletişim tekno|ojilerini ku|lanabilir.
Bilqinin doğğ kayrEğl, gnlrlan, doğruluğu, gğVenir|iliği re geçerlilİJini değerlendim bilgisine ghip olur.
Birey*l Ve grup çahşmalannda sorumluluk alma ve allnan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey ohrak bnryabilir; yaEbo ve 9üdü ytinlerini kullanatilir.
Öğretmenlik uygulamalannda karşlaşllan Ve öngörülemeyen karmaşk $runlan çözmek iÇn bireysl Ve ekjp üy6i ola6k ffimluluk alabilir.
İlkür€tim ve ortİİiğretjm öğrffiiıednin kazanlmlannl çok yön|ü değerlendirebi|ir.

uyduran IngaıEce aEreğrenlerin yetiştiri|m6i hedeffenmektedir.
Bilimsl bilginjn üretimiy|e ilgili yöntemleri kavrayabilir.
İngilize ıe ilgili özgün bilgi kaynak|annl kullanabilir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve i{renmsini yönlendirebilir.
İngilizceyle ilgiıi konuhrda ilgili kişi ve kurum|an bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $runlara ilişkn çözüm iİığilgini yazlll Ve sö/ü oh6k aktarabilir.
DüŞüncelerini Ve $runlara ilİşkin çö2üm önerilerini nicd ve nitel Vgilerle dğtekleyerek Unan olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
Birey olarak görry, hak re $rumluluklan ile ilgili yaİ, yöneğndik Ve mmata uygun dawanlr.
ı4illi Eğitim Temd Kanunu'nda ihde edilen ulugl ve ryrüsd duyadlklann Lİlincj,ıde olur.
Toplum9ı$rumlduk bilinciyle yaşadÜl s6yal çwre için mğleki prcje ve etkinlikler planlayabilir ve uygu|ayabilir.
Ikinci yabano dlli kullanank ahnlndaki tilgil€ri ide/ebilir ve rıeslektaşlan ile iletişim kurabilir.
Demokasi, in$n haklan, bpluNl, bilim*lVe mesleki etik değer|ere uygun davranlr.
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Yarıyl| Çaı§malan

Ara slnav

K§ slnav

ödev

Devam

Uy9ulama

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam

s.y§ı !ıiiİ€.ı

00
00
00
00
00
00
00
00
00

saYH [attl
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

o

EtldnIik

DeE sü6i
slnıf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Haarlama

AE slmüar

Uygulama

Laborafuvar

Prcje

Yanyl sonu gnavl

Topıam İş Yükü

AKT§ Kİedısl

i
yükii saati

0

0

0

0
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BALIKEsİR üırivınsirrsi
Necatibey E_ğitim Fakültesi

Ingilizce Oğretmenliği

Kodu Adl

GKN1008 Topluma Hizmet Uygu|amalan

Öğrenim Türü DeEin Dili De6in oaİ4yi De6in staj Durumu DeEin Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe

Eölümü/Prcgİaml Ön (oşul D€Ein xm]dinatörü De6i vercn DeEİn Yardlmdlan
İngililce oğretmenllği Doç.Dr. GÜRHAN DURA(
DeGin Amacl :

Dercin İçeıiği :

yüz yüze
çevrimiçi materyaller, makaleler, sunular

Mühendislik Blllmleri
iiüh€ndislik Tagnml
sosyal Bilimleİ : ı00

Fen Bİlimleİi
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

Dökümanlar
1 Top|Uma hizm€t uygulamalannln önemi
2 Toplumun güncel $runlann| belirleme ve çöaim üretmeye yönelik prcjeler hazrlama
3 Toplumun günc€l sorunlannl belldeme Ve çözüm üreğneye yörelik pojeler haztrlama
4 Harhnan proiderin §nıfla değerlendirilrci
5 Harlanan prcjel€rin §nıfta d€ğerlendirilmsi
6 Prcjelerin uygulanmasl
7 PrcFlerin uyguhnmğ
8 ancw
9 an sımv değğlendime
10 Prcjele.in Uygulanffi
11 Prcjelğin uyguhnffi
|2 Prejelerinuygulanmasl
13 Prcjelerinuygulanmasl
|4 De§indeğerlendirilmği
20 Pmjelerin uygu|anffi

Topluma hizmet uygulamalarlnl Ve bunlarla ilgill kurumlan ögklar.
okul ve syd çryreyi ilişkilendirir.
ToPlurcl $runlan ifade eds.
Toplumgl $runlara dair tarbşmalan yorumlar.
Topluma hizm€t çnİşmahnn|n okullarda uygulanmaslnl planhr.
Toplurel $runlan çIinek'lçin proje ş€ldinde çözüm yolhn bgdar.

slE ı{o

P09

P14
P16
P08

Açklama
İngilizceye yönelik ve öğrencjnin gerekinimlerine uygun ffiteryd geliştarebilir.
Edindiği bilgi ve btrerileri e|eştirel bir yaklaşmla değerlendiEbilır.
Yaşam boyu iiğrffireye ilişkin olumlu bir hJfum geliştirar.

vdntom vp tpkniLla.inl, lvn,,lrwihiliryöntem Ve tekniklerini uygu|ayabilir.
İngillz Dili irğretim pDgraml, özel tiğretim sb-dtejileri, yöntem ve teknikleri i|e ölçre Ve değerl€ndime bilgisine $hip o|ur.

kantara ve araştırmalara dayall çözüm önerileri geliştirebilir.
i, aıİaliz edebilir,
r[ü,

'-":,,

ç.*.

6;:6ffi;,"-:
ıı ecatıney-e gffi f Xüıtesl

Fahuıt§ §okreteri
Öğretrnenlik Uygu|amalannda karşlar|an re iingörülemeyen karmaşk $runlan çönek kin birey*l Ve ekip üyği olaEk nmluluk alabilir.
ilkdğretim Ve ortaöğretim ijğrencilerinin kazanlmlannl çok yönıü değerlendirebilir.

uyduran Ingilizc€ öğreğrenlgin yetjştirilmeğ hedeflenmektedir.
Bilimel bilginin üretimiyle ilgili yi'ntemleri kawardbilir.
İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklann| ku|lanabilir.
oğrenme gereksinimlerini bdideyebi|ir Ve öğrenm6ini yonlendirebllir.
İngilizceyle ilgili kouhrda ilgili kişi ve kurumlan bilgi|endiretilir; düşüncelerini ve mdara ilişkan çözüm ö'ntrihrini yazü Ve sö/ğ ohEk aktaĞbilir.
Dü5üncelerini Ve srunhra ilişkin çö2üm onerilerini ni@i ve nitelvgilerle d6tekleyerek Uzman olan Ve olmaran kişihrle FEylaşabilir.
Birey o|arak görev, hak re srumlu|uklan ile ilgill ya$, yönetmelik ve mMata uygun davranlr.
lÇıilli Eğitim Temel Kanunu'Ma ifade edilen Uluglve ryrğsd duyarllklann tİlincinde olu..

P04

P05

n7

P17

P27

P28

P29
P25
P18

P19
P24
m2
P11

P72
P13

P10

P01

Bilgiye ulaşma yo|lannl bilir ve etkan bir şekilde kullanlr.
Ka|ite }drEtimi Ve süreç|erire uygun damn|r ve katl|r.
Güvenli okul ortamlnln oluşturulmaslve sürdürülebilmği amffiyla kşisl Ve kururcl etkiıeşam kuEr.
Çryre koruma ve iş güvsliği konulannda yeterl| biline 9hip olur.
D§ gö'rünüm, hJiJm, tavlr ve dawan§hn ile topıJma ömek olur.
sanatsal ve küıhjrel €tkinliklere etkin olarak kahır.
Top|umun ve dünyanm gündemindeki olaylara/gelişirlere duyadl olur ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düeyde biıgi$yar yazllml ih birlikte bilişim ve ihtişim teknolojihrini kul|anabilir.
Bilginin doğğ kayndğ1,gn|rlan, doğruluğu,güvenirliliği ve g€çerliloina değerlodire bilgisine İhip du..
Birey*l Ve grup çallşro|annda ffimluluk alma Ve ahnan gö@i etkin bir şekilde ygine getirir.
Kendini bir birey o|arak tanryabilir; yarağo ve güçti }dnl€fini kullanabilir.

';,'.--'İt]

", ,.

ıil
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a,n

P03

P06
Pl5
PzL
P22
P31

P30

}

$ra t{o

ö01
o02
ö03
ö04
ö05
ö06



P20

P23
P26

Toplum9l $rumluluk bilinciyle yaşadlğl sosyal çevre için mesleki prcje ve etkinlikler plan|ayabilar Ve uygulayabilir.
ikinci yabano dili kullanaEk ahnlndaki balgilen ideyebilir ve meslekbşlan ile iletişim kurabilir.
Demokrasi, an$n haklan, toplumsal, balimsel ve mesleki etik değedere uygun davranlr.

ı i.jcatibey Eğitim Fakültesl
Fakilltc sekretgn



Yaİryl| Çal§mala]l

Ara slmv

KE slEv
öoev

Devam

Uy9uhma

Proje

Yarryll sonu slnavl

ToPlam

sayl$ Katkl

1 %20

0%0
0%0
0%0
1 %40

1 %4o

0%0
q610o

Etkinlik

DeE sür6i

slnıf Dlş Ç. sü€i
ödevler

sunum/s€miner Hazdam

Ara s|mvlar

t ygulama

LabontuEr

Poe
Yanyıl sonu gmvl

Toplam İş Yükü

ArTs Kİedisi

sayH sü6i Topliam İş Yükü saati

42

15

10

0

3

0

0

20

0

9o

3

14

2

0

1

0

0

1

0

3

3

5

0

3

0

0

20

0
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BALIKESİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Kodu

M8N1012 Türk Eğitim sistemi Ve okul Yönetimi

ÖğEnlm Tüİü DeEin Dili D€Ein Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğreüm Türkçe Yok

Bölümü/Prcg.amt Ön Koşul D€Ein l(mİdinatiİrü De6İ veren De6|n Yaİdlmolan
ingilizce Öğretınenliği

DeEin Amad :

Öğretmen adaylarına Türk Mili Eğitim sistemi ve okul yönetimi hakknda temel bilgileri kazandlrmak
DeEin lçeriği l

sistemi ve
Türk sistemi Ve okul Yönetimi, Pegem Akademi YaylnIan

Ara slnav, Final 9navl

Mühendis|ik Bilimleri
Mühendislik Ta9rtml
sosya| Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimle.i
A|an Bllgisi

Hafta konu ön xaaılık
1 Türk Eğitim gsteminin Temd Amadan ve İkeleri
2 Türk Milli Eğibm sisteminan Ya$|Temdl€fi,
3 Türk Eğitim sisteminan Örgiitsd ve YiiüEtim Ya0sl
4 Yönetjmle ilgili T€md Kawamlar
5 Yönetimle ilgili Temd lGwamlar
6 Yönetim süreçleri
7 okul Örgütü, Yönetimi ve uderliği
8 okul Yönetiminde Eğitim, Öğr€üm ve Öğrenci ideri
9 Araslnav
10 okul Yönetiminde Eğitim, Öğretim ve Öğrenci i$erl
11 okul Yönetiminde Pemndİşleri
|2 okul yönetimirıde personel İşleıi
13 okul Yönetiminde işhğnEilikle ilgili İder
L4 Türk Eğitim sistemindeTeftişve Denetim
15 YarMl $nu slnavı

Dökümanlaİ

sln ı{o Açlklama

oor Türk Mili sfim sistemi re otul yönetjmi hakknda temd bilgilgi kazanac|dar.
Ö02 Tü* Mili Eğitim ststemi ve oku| yönetimine ilişkin günel $runlar ve muhtemel çözümler hakknda çeşidİ giktişlg gellştirmkler.

sla ı|o

P09

P|4
P16

P08

P04

Po5

Po7

P77
P27
P28

P29
P25
P18

P19
P24
P02
Pl1
PL2
P13
P10

P01

P03

Po6
P15

P2|
P22
P31

P30
P2o
P23
P26

Aç1klama

İngilİzceye yönelik ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.

Edindiği bilgi ve btrenbri eleştirel bir yaklaşmla değedendirebjlir.
Yaşam boyu i!ğrarEye ilişkjn olumlu bir fufum ge|iştirir.

İngiliz Dili ijğretim prcgraml, özel iijretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçre ve değerlendime bilgisine $hip olur. t ' Ş n

ilköğretimikinci kademeö'ğrencileriningelişim,iiğrenmeözellikleriVegüçlüklerininbilgisire9hipolur. i,l' , 
'lf .:.ıl^uglcu||| lN||Ll 

^cuğl|lğ 
UgüğüıLilğItrilıl geililtrl, (4'renme ozeillKıen ve guguKerlnln oilg§lre 9nlp olur. ;rl .
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D§ görünüm, fufum, Evır ve davranışlan ile tophJma ömek olur. #.# f ,, 

, 7,1,,İ,f _.;*' ,,

ililTili5if##JJllHtri"iililffi5i**e duyarı o|ur re izıer. l 'ff|;g:/j liİ" {' 
-' 

- oı
ingiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgigyar yazllml ile birlıkte bilişim Ve ileüim teknoloji|erini kUllanabilir.
8ilqinin doğa kaynağl, snlr|an, doğruluğu, güvenirliliği re geçerliliiJini değerlsdim bilgisine 9hip olur. '''' '-""l'.' İğitim
Bireys€l ve grup çaİşmlannda sorumluluk alma ve ahmn 9öği etkin bir şekiHe }€rine getirir. . ,l lıt,_- .jekreteri
Kendini bir birey ohrak tanyabilir; }€rabo re güdü yirnledni kullanatİ|ir.
oğretmenlik Uygulama|anııda karsdaşilan re iingörülemeyen karmaşk $runlan dnek idn birey*l ve ekip üyği olaEk mmluluk alatilir.
İk(Eretim Ve ortaöğretim öğHcilerinin kaanmlannl çok yön|ü değerlendiEbili..

uyduran İngilizce öğretm€nbin yetj*irilrci hedaflenmektedir.
Bilimgl tİlginin üEtimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
ingilize ile i|gili özgün bilga kaynaklannl kUllanabillr.
Öğrenme gereksinimlerini belıdeyebilir ve bğrenmğini }trjnlendirebalir.
ingilDeyle ilqili konuhrda ilgila kl'şi ve kurum|an bilgilerıdiretilir; düşİncderini ve grunlara ilişkin gizüm iingilgini yaz|l ve 9/ğ ohck aktaEbilir.
DüŞüncelerini re $runlara ilişkin çöziım önerilerini niel re nitel Wihrl€ dstekleyerek uzman olan ve olmayan kişibrle paylaşabilir.
Blrey olarak görev, hak ve sorumluluklan ile ilgili yasa, y6neEnelik Ve mryzuata uygun davran|r.
lÇli|li Eğitim Temel Kanunu'Ma ifade edi|en ulu$l Ve wü€İ§d duyarllklann tİlindrıde olur.
Toplumgl $rumluluk bilirciyle yaşad|ğl so6yal çryre için m§leki prcje ve etkinlikler phnlayabi|ir Ve uygulayabiıar.
İkinci yabano dili kullanaEk alanlndaki bilgileri ireyebilir Ve mğlektaşlan ile ileti§im kuEbilir.
Demokasi, in$n haklan, toplumgl, biıim*lve meskki etik değed€re uygun davranlr.

oku| yönetimi

lGynaklan
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ingilizceye yöndik ve öğrencinin gffiksinimlerine uygun materyal geliştirebillr.
Edindiği bilgi ve brerileri elğtire| bir yak]aşmla değerlendinbilir.
Yaşam boyu iErsreye ilişkin olumlu bir futum geliştirir.

Ydntem Ve tekniklerini uygulayabilir.
İngiliz Diıi tiğretim prcgraml, özeldğretim stratejileri, yöntem Ve teknikleri ile ökme ve değğlendime bilgisine $hip olur.
İlkrı,qretim ikirci kademe dğrencilerinin gelişim, oğHre özellakleri re güdüklerinin tİlgisire ghip olur.

kandara re aEştlmalara dayall çözüm önerileri geliştirebilir.
Bilgiye u|ayna yollannı balir Ve etkin bir şekilde kullanlr.
Kalite yainetimi Ve süreçlerine uyqun dawanlr ve kağhr.
GüVenli okulortamlnln oluşturulmaslve sürdürülebilmği amaoyla kişi*l Ve kuruffil etkileşim kuEr.
Çevre koruma ve iş güVenliği konulannda yeterli biline sahip olur.
Dış görünüm, hjtum, tavır ve davranlşhn ile topluma ömek olur.
samtsal ye kültiıEı ettinlikleE €tkin ohrak katdlr.
Toplumun Ve dünyanln gündemindeki olaylara/gdişirlere duyarlı olur Ve izler.
İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yaallml ile birliKe balişim Ye iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğ§ kaymğl, slnldan, dogru|uğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değedendime bi|gisine $hip olur.
Biİeyel ve grup çalşmahnnda srumluluk alma ve aİnan gaiğa etkjn bir ş€kilde ydne getirir.
Kendini bir birey o|arak tanryabilir; yaratn ve güçlü yönlefini kullanabilir.
Öğretmenlik Uygu|amalannda karşlaşllan Ve öngörülemeyen karma$k $runlan gimek ıçin birey*l ve ekip üysi olarak $rumluluk alabilir.
ilkdğ€tjm ve ortaöğretim öğffiİlginin kaanlmlannl çok yönlü değer|endirebilk.

uyduran İngilizce öğretmenlerin yetiştirilmsi hedaflenmektedk.
Bilimsl tilginin üEtimiyle ilgili yöntemleri kawayabilir.
İn9ilizce ile ilgili öz9ün bilgi kaynakhnnl kullanabilir.
Öğrenme gerekanimhrini bdirleyebilir ve iiğrenmGina ydnlefüirebilir.
İngilizceyle ilgili konularda i|gıli kişi ve kurumlan bilgilendirebilir; düşüncelerini ve $runhra ilişkin çözüm önğilerini yazill Ve sözlü olack aktanbilir.
Düşüncelerinıve $runlara ilişkin çözüm önerilerini nıe|ve nitelvgileİle dğtekleygek uzman o|an ve olmayan kişilerle paylaşabılar.
Birey olarak görw, lEk re $rum|ulukhn ile ilgili yasa, ydnetmdik Ve mMab uygun dawanır.
!lilli Eğiüm Temel Kanunu'nda if"de edilen ulusa| Ve ryrensl duyarllklann hlincinde olur.
Toplum$| $rumluluk bilinciyle yaşadlğt scyal çevre için msleki proF Ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir.
İhnci yabano dili kullanaEk alanlndaki tİ|gıbn i/eyebilir Ve m6lekta*an ile iletişim ku6bilir.
Derckasa, iEn haklan, top|urcl, bilimsl ve m6hki etik değedere uygun dawanlr.

P17
P27

P28

P29
P25
P18

P19

P24
P02

P11

P12
P13

P10
P01

P03

P06

P15

P2t
P22
P31
P30

P20
P23
P26

FakOlto Sekreterİ



Yanyll Çalşmalan

Ara gmv

K§ slnav

öow

Dwam

uygulama

Proje

Yarryll sonu slnavl

Topbm

saYH süci
00

sayı$ [att!

0 0/60

0%0

Etldnlik

De§ süEi
9nıf Dlfl Ç. sü€i
ödeüer

sunum/seminer Haadam

Ara 9müar

Uygulama

Laborafuvar

Poe
Yanyl sonu smvl
Toplam iş Yükü

AKTS }cedlsl

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

q6o

Toplam iş Yükü saati

Çıktİanna l(athlan



P09

P14

P16

P08

P04

P05

P07

ingilizceye yöndik ve dğrencinin gffiksinamlsire uygun mteryal geli§tjretilir.
Edindiği bilgi Ve btrerileri eleştirel bir yaklaşm|a değerlendirebilir.
Yaşam boyu dğHrrEye ilişkin olum|u bir tufum geliştirir.

}dntem ve tekniklerini uygulayabilir.

İngiliz Dili Üretim prcgraml, dzel öğretim stratejilen, yöntem Ve teknilderi ile ölçme re değer|endıme bilqisire ghip olur.
ilk(üretjm iknci kadem öğrencilerinin gelişım, aiğEnme özellilderi ve güdğklerinin bilgısine ghip olur.

kandaG ve aEştlma|ara daya|l çözüm önerileri gdiŞtirebilir.
Bilgaye ula§,na yollannl bilir Ve etkan bir şeki|de ku|lanlr.
Kalite yönetimi Ve süreçlerire uygun davranlr ve kathr.
Güvenli okul ortamnln oluştJrulma9 ve sürdürülebalm6iamilyla kişiglve kurum$l etkileşim kurar.
kvre koruma Ve iş güvenliği konuıannda yeter|i bi|ine $hip olur.
D§ görünüm, tutum, tavr ve davranşlan ile topluma ömek olur.
sanatsal ve kültiire| etkinliklere etkin olarak katlllr.
Toplumun ve dğnyann gürdemindeki olaylara/gelişadere duyarll olur Ve izler.
ingi|iz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgi$yar yaıllml ih bi.liKe bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Bilginin doğğ kaymğı, snıdan, doğruluğu, güVenirliliği ve geçtdil(rini değerlendire bilgisine $hıp o|ur.
Birey*l ve grup çalışma|annda $rumlduk a|ma ve allnan göHi etkin bir şekiıde }€rine getirir.
K€ndlni bir birey olarak tanlyabilir; yarato Ve güçlü yönlerini kullanabilir.
Öğretnen|ik uygu|amalannda karşlaşülan Ve dngörülemeyen karmaş* sorunlan qizmek içjn birey*l Ve ekp üy6i ola6k smmluluk alatilir.
İlkdğretim v€ ortadğretjm tiğffiilginin kazanlmlannl çok yönlü değerlendiİebilir.

uyduİan Ingilizce öğreğrenktin yetişti.ilm6i hedeffenmekHir,
BiIimsl tilginin üretimiyle ilgili yöntem|eri kawayabilir.
İngilizce ile ilgili özgün bilgi kaynaklannl kullanabilir.
Öğrenme gerekinim|enni bdirleyebi|ir ve oğrenmğini yönlendirebilir.
İngilizceyle ilgili konularda ilgıli kaşi ve kurum|an bi|gilendirebilir; düşüncelerini ve $runlara iıişkin çözüm öngilerini yazh ve sörğ olaEk aktarabilir.
DüŞüncelerini Ve $runlara ilişkin çözüm önerileİını nicel ve nitel vsihrle d6tekleygek uzren o|an ve olmayan kişilerle payhşabilir.
Birey ola6k garrry, hak Ve $rumıuluklan ile ilgili ya9, ydnetrndik ve mMata uygun dawanır.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda iiade edilen u|u$l ve wH*l duyarltklann bilincinde olur.
Toplumsl srum|uluk bilirciyle yaşadlğı s6yal ç€vre için meleki pmje ve etkinlikler plan|ayabilir Ve uygulayabi|ir.
İkinci yabano dili kullanaEk aıanmdaki baıgileri izleyebilir ve meslektaşlan ile iletişim kunbilir.
Demokasi, ansan haklan, toplum$|, bilimsel ve mğleki etik değerlere uygun davranlr.
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