
 

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

 

Program etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, bunları 

öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla uygulayabilen, öğrencileri öğrenmeye ve başarıya 

güdülemeyi bilen, disiplinlerarası yaklaşımı benimsemiş, vizyon sahibi, problem çözme 

yeteneğine sahip, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil, görünüş veya bireysel özellikler 

nedeniyle bireyler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel, toplumsal değerlere saygılı 

öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu 

öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve 

toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim Olanakları 

Pedagojik Formasyon Programının kadrosunu Eğitim fakültesinde görev yapan nitelikli 

öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Program süresince öğrencilerimiz ile her türlü eğitim 

teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm 

sınıflarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri 

öğrencilerine derslerle bağlantılı videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 

akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. 

Programda öğrenim gören öğrencilerimiz kuramsal derslerde öğrendiklerini, “Öğretmenlik 

Uygulaması” dersinde önceden belirlenen eğitim kurumlarında uygulama fırsatı 

bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı 

veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmekte ve yürüttükleri 

araştırmalarda kullanabilmektedir. Programda eğitim gören öğrencilerimiz fakültemizde yer 

alan Bilgisayar Laboratuarında, öğretmenlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte 

bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmektedir. 

 

 



 

DERS İÇERİKLERİ 

 

 

PFE101: Eğitim Bilimine Giriş 

Eğitim bilimine giriş dersi öğretmen yetiştiren kurumlarda okutulan temel dersler 

arasındadır. Eğitim bilimine giriş dersi öğretmenlik mesleğinin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu 

özelliği ile önemli olarak kabul edilmektedir. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına 

öğretmenlik mesleğini kısaca tanıtmaktır. 

PFE103: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 

Öğretme ve öğrenme yaklaşımları, eğitim bilimcilerin “öğrenmenin nasıl oluştuğu, öğrenmede 

etkili olan faktörlerin neler olduğu, en iyi öğrenme ortamının nasıl olması gerektiği” gibi 

sorulara farklı yaklaşımların farklı cevaplar vermesi sonucu oluşmuştur. 

PFE105: Öğretim İlke ve Yöntemleri 

Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin amacı, katılımcılarına çağdaş öğrenme ve öğretim 

yaklaşımları kapsamında - öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavram ve süreçleri, -öğretimi 

zaman ve içerik olarak planlamayı -öğretim materyali seçme ve hazırlamayı -sınıf içi 

etkinlikleri çağdaş değerlendirme yolları ile değerlendirmeyi öğretmektir. 

PFE107: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak amacı ile 

yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve 

sistematik bir ders  olarak işlenmektedir. 

PFE109: Eğitim Psikolojisi 

Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisinden beslenen karma bir alandır Eğitim 

psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, bireyin gelişimsel özellikleri, 

güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi, aile çocuk ilişkileri gibi 

birçok konu ile ilgilenir. 

 

 



 

PFE111: Sınıf Yönetimi 

Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının uyumla idaresi ve gerekli çevrenin oluşturulabilmesi için bu 

kuralların öğrenme düzeninin bir kolu olarak öğrencilere benimsetilmesiyle insan ve zaman 

kaynaklarının yararlı bir şekilde yönetimidir. 

PFE113: Eğitimde Program Geliştirme 

Eğitimde Program Geliştirme , öğretim ilkeleri, öğretim stratejileri; öğretim yöntem ve 

teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi; program değerlendirme gibi konularda bilgi 

sahibi olma ve beceri geliştirmeye yönelik bir derstir. 

PFE115: Gelişim Psikolojisi 

İnsanın yaşam boyunca devam eden gelişimini (fiziksel, algısal, bilişsel, dil, duygusal, sosyal, 

ahlak ve kişilik) gelişim modelleri, teorileri ve araştırmaları doğrultusunda anlatmak ve 

öğrencilerin bu konu hakkına temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

PFE102: Özel Öğretim Yöntemleri 

Öğretmen adayı öğrencilerin öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, 

bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini 

artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları konuları ile ilgili ve deneyimli hale gelmeleri 

amaçlanmaktadır. 

PFE104: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, öğretmen adaylarının teknolojinin tarihsel 

gelişimi ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlayarak, etkili öğretim materyalleri tasarlayabilme, geliştirebilme ve değerlendirebilme 

becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

PFE106: Öğretmenlik Uygulaması 

Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul 

ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi için 

planlanan bir derstir. 

 

 



 

PFE108: Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 

Dersin Amacı: İlgili alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri 

toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma tekniklerinin 

uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 
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