
EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ - I 

(FAKÜLTE KURULU KARARI) 

(02 Şubat 2021 tarih ve 2021/01-01 Sayılı; 07 Nisan 2021 tarih ve 2021/03 Sayılı Revizyon Kararı) 

Çerçeve bileşenleri 

 

Öneri /Açıklama  Gerekçe 

Programın dayanağı Yükseköğretim Kurulu Kararı  YÖK’ün 18.08.2020 tarih ve E. 50746 

sayılı yazısı.  

Programın uyum koşulları TYYÇ – eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi ile uyum (PDR 

için sağlık temel alanı, no:72)  

MEB Öğretmen Genel Yeterlikleri ile uyum 

TEDÜ eğitim-öğretim süreçlerine uyum (YÖK sınırlılıkları 

çerçevesinde).  

 

YÖK Yazı (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

 P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları)  

Programın temel yaklaşımı 

 

Öğrenci merkezli öğretim, öğrenme ve değerlendirme. 

Uygulama ağırlıklı bir program.  

Öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim becerilerine ağırlık. 

 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Toplam kredi miktarı Yerel: 136-138 

AKTS: 240  

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları)  

YÖK Bologna Süreci (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları).  

Dönem kredi miktarı  Yerel: 15-19 kredi (ortalama 17 kredi)  

AKTS: 30 +/-1 

 

 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 



Derslerin kredilendirilmesi  

 (T-P-L-K) 

 

Yerel kredi: 3-0-0-3 (ilke olarak) 

Uygulamalı dersler için 2-2-0-3 
 
Ayrıca, derslerin özelliğine göre farklı kredi miktarları 
olabilir (Örn: 1-6-0-4, 2-8-0-6 gibi) 
 

Bir AKTS: 25 saat üzerinden hesaplanacaktır (TEDÜ) 

Haftalık iş yükü: 14 hafta ders + 2 hafta final yükü 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Toplam ders sayısı 48-50 ders 

(Başlangıç aşamasında, ilke olarak  48 ders üzerinden 

planlama yapacağız. Öngörülemeyen durumlar için 2 ders 

bırakılacaktır). 

 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Program / ders bilgi paketlerinin 

dili 

 

İngilizce-standart Amerikan İngilizcesi 

 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Programın kompozisyonu (%) 
 

- Alan / alan eğitimi dersleri: %45-55 (26 ders) 
- Meslek dersleri (ortak): %30-35 (14 ders) 
- Genel kültür dersleri (ortak): %15-20 (8 ders)  

 
- Toplam 48 ders. (2 ders esnek bırakılacaktır) 

 

YÖK Yazı (bkz. 
P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 
Çalışmaları)  
Ders dağılımında, alan/alan 
eğitiminde üst sınır, meslek dersleri 
ve genel kültür alanlarında alt sınırın 
kullanılması önerilmiştir. 

Ön koşul ders açılması 

 

- Ön koşul ders açılabilir.  
- Öğretmenlik uygulaması dersleri için bazı dersler (en fazla 

iki ders) ön koşul olabilir.  
 
 
 
 
 

TEDÜ Müfredat (bkz. 
P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 
Çalışmaları) 



Bazı derslerin bölüm harf 

kodlarıyla açılması ve aynı adlı 

derslere aynı rakam kodu verilmesi 

 

- Öğretmenlik uygulaması  
- Okullarda gözlem, okul deneyimi vb 
- PDR Kurum Deneyimi 
- Topluma hizmet uygulaması  
.... 

Bir bölüme ait olup ta geçmişte 
EDUC veya GENC koduyla açılan bu 
derslerin o alana özgü içerikle 
yürütülmesinde  güçlükler ortaya 
çıkıyor.  

Programın kuram-uygulama 

dengesi (%) 

 

Uygulamalı derslerin ağırlığı en az %25 olmalıdır.  

  

Programın temel yaklaşımlarından 

birisi “uygulama ağırlıklı” olmasıdır. 

Daha önceki programların uygulama 

boyutundan daha fazla uygulamaya 

yer verilmelidir.  

Programın zorunlu - seçmeli ders 

dengesi (%) 

 

 

Seçmeli derslerin ağırlığı % 20 - 25 arası olmalıdır. 

  

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Paydaş toplantıları ve geçmiş 

yıllardaki program verilerine göre 

yapılandırılmıştır.  

Derslerin yürütülme biçimi (%) 

 

Yenilikçi öğretim uygulamaları bağlamında:  
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi vb. dersler online 
olarak yürütülmeli, 

- MB derslerinden en az birisi online olmalı, 
- AE derslerinden en az birisi online olmalı, 
- Her anabilim dalında en az bir hibrit ders (karma) 

olarak yürütülmeli.  
- Bazı dersler iki öğretim üyesi ile yürütülebilir.  
- Stanford, MIT vb. yerlerde verilen lisans derslerinin 

uzaktan alınabilmesi ve transfer edilebilmesi (TEDÜ 
düzenlemeleri izlenecek). 

- THU gibi derslerin, ilk yıllardan itibaren e-portfolyo 
oluşturularak son sınıfta değerlendirmeye alınması.  

- .... 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

 



Programların  harf kodları  

 

ED - Educational Sciences  

ELT - English Language Teaching 

EMT – Elementary Math Teaching  

GNC - General Culture    

PECE - Program of Early Childhood Education 

PRED - Primary Education 

PSCG - Psychological Counseling and Guidance 

TEDÜ Müfredat (bkz. 

P2_Program_Çerçeve>Hazırlık 

Çalışmaları) 

Okullarda uygulama derslerinin 
planlanması ve yürütülmesi 
 

Okullarda uygulama derslerinin planlanmasında,  farklı 
kademe, okul türü, yerleşim birimi, sosyo-ekonomik düzey, 
göçmen çocuklar vb okullarda deneyim kazanma dikkate 
alınmalıdır.  

Öğretmen adaylarının, alanlarına 
göre farklı düzey ve çeşitlilikte  
deneyim kazanmaları önem 
taşımaktadır.  

Program Çıktıları  
 

Yeni Öğretim Programı Çıktıları 
Not: Maddelerin bitiminde yer alan parantez içindeki 
ifadeler, çıktının temasını açıklamaya yöneliktir.  Maddeye 
dahil değildir).  
 
Alan Bilgisi (AE) 
Alan bilgisine yönelik olarak oluşturulmuş program çıktıları 
(1.-6. maddeler) bölümlere tavsiye niteliğindedir. Bölümler 
bu program çıktılarını aynen kullanabilir/revize 
edebilir/değiştirebilirler. 
 
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...............Programı 
Mezunları; 
1. …… eğitiminin gerektirdiği temel alan bilgisini derslerine 
yansıtır (Alan Bilgisi)  
2. ........... eğitiminde öğretim süreçlerini, öğrenci 
gereksinim ve özelliklerini dikkate alarak tasarımlar 
(Öğrenciyi Tanıma) 
3. Farklı öğretim yöntem, teknik ve araçlarını .............. 
eğitiminde uygular (Öğretim Yöntemi) 
4. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve 

 



araçlarını .................. eğitiminde uygular (Ölçme 
Değerlendirme) 
5. Kuram ile uygulama arasındaki ilişkiyi ....................... 
öğretimi uygulamalarına yansıtır / (PDR için) Kuram ile 
uygulama arasındaki ilişkiyi PDR  uygulamalarına 
(....................) yansıtır (Kuram-Uygulama İlişkisi) 
6. ............... eğitimine ilişkin bilimsel araştırma veya 
uygulama projesi  geliştirir (Araştırmacı Öğretmen) 
 
Meslek  Bilgisi (MB) 
Meslek bilgisine yönelik olarak oluşturulmuş program 
çıktıları Eğitim Fakültesi genelinde ortaktır. Bölümler 
program çıktılarında bu maddelere (7.-10. maddeler) yer 
vermelidirler. 
 
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ............ Programı 
Mezunları; 
7. Eğitim bilimlerinin temellerine ilişkin kavramları ve 
ilkeleri öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçleriyle 
ilişkilendirir (Eğitimin Temelleri) 
8. Öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntem, teknik ve 
araçlarını amacına uygun kullanır (Genel Öğretim/ Ölçme 
ve Değerlendirme) 
9. Eğitim sisteminin amacı, yapısı ve işleyişi ile ilgili ilkelere 
ve mevzuata uygun hareket eder (Eğitim Sistemi) 
10. Yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında dijital 
teknolojileri öğrenenlerin ihtiyaçları bağlamında uygular 
(Dijital Yeterlikler) 
 
Genel Kültür (GK) 
Genel kültür derslerine yönelik olarak oluşturulmuş 
program çıktıları Eğitim Fakültesi genelinde ortaktır. 
Bölümler program çıktılarında bu maddelere (11.-12. 



maddeler) yer vermelidirler. 
 
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ........... Programı 
Mezunları; 
11. Saygı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, etik ve toplumsal 
sorumluluk, problem çözme, bağımsız ve takım halinde 
çalışma, sorumluluk alma ve yaşam boyu öğrenme beceri 
ve değerlerini bireysel ve sosyal yaşantısına yansıtır (Ortak 
Beceri ve Değerler) 
12. Disiplinlerarası ve kültürlerarası bakış açısıyla hareket 
eder (Disiplinlerarası ve Kültürlerlarası Bakış Açısı)  
  

 

 

  


