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Literatür ve Ülke İncelemeleri Çalışma Grubu
İş adımları

Çalışmalar beş aşamada tamamlanmıştır:

1. Alanyazın taraması

2. Betimleyicilerin belirlenmesi

3. Örnek ülke ve programların belirlenmesi

4. Örnek ülke ve programlarının belirlenen betimleyiciler çerçevesinde
incelenmesi

5. İncelenen örnek ülke ve programlardan elde edilen bulguların raporunun 
oluşturulması



İncelenen Ülkeler

1. Finlandiya

2. Hollanda

3. Hong Kong (Çin)

4. Polonya

5. Rusya

6. Singapur

7. Kanada 

8. ABD



İncelenen Program Bileşenleri

1. Programların Temel Yaklaşımları ve Felsefeleri

2. Programların Hedefleri ve Çıktıları

3. İçerik Tasarımı
3.1. Toplam/ Dönemlik Ders Yükü
3.2. Toplam/Dönemlik Ders Sayısı
3.3. Kompozisyon
3.4. Teori-Uygulama Dengesi
3.5. Seçmeli Dersler 
3.6. Ön Koşullu Dersler
3.7. Derslerin Yürütülme Şekli

4. Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri

5. Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri



Programların Temel Yaklaşımları ve Felsefeleri

Öğretmen yetiştirme programının dayandığı felsefe nedir? Programın merkezinde ne yer 
almaktadır?

• Finlandiya  ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesi

• Hollanda kuram ve uygulamanın birbirini tamamladığı aktif ve tematik yaklaşım

• Hong Kong Üniversitesi “Deneyimsel Öğrenme” yaklaşımı, Dewey’in yaparak-yaşayarak 
öğrenme ve Zhu Xi (Çu Si)’nin bilmek ve yapmak ilişkisine vurgu

• Polonya  çağın ihtiyaçlarına yönelik becerilerle donatılmış, yenilikçi, aktif öğrenme modeli 
öne çıkmaktadır ve yaparak ve yaşayarak öğrenme ile ilerlemeci yaklaşım

• Rusya  teorinin uygulamaya dökülmesine imkan tanıyan yeterlilik odaklı öğretmen eğitimi

• Singapur  Dayandırılan bir felsefe yerine lider öğretmen vurgusu



Programların Temel Yaklaşımları ve Felsefeleri

Öğretmen yetiştirme programının dayandığı felsefe nedir? Programın merkezinde ne yer 
almaktadır?

• Kanada  yerel ve uluslararası topluluklara bağlılık, aktif ve topluma faydalı kişiler 
yetiştirilmesi vurgusu ile ilerlemeci yaklaşım

• ABD-Columbia Üniversitesi Teachers College  John Dewey'in ilerlemeci (progressivism) 
eğitim felsefesine dayanır.

• ABD-PDR scientist-practitioner eğitim modeli kavramına dayandırılmıştır. Kuramsal bilgiyi 
kapsamlı bir uygulamaya geçirebilme, çok kültürlü yaklaşım, sosyal adalet ve savunuculuk  
vurgusu 



Programların Hedefleri ve Çıktıları

Program ile öğrenciye kazandırılmak istenen özellikler nelerdir?

• Finlandiya Alan bilgisi ile pedagojik bilgiyi birleştiren, araştıran, özel eğitim konusunda 
donanımlı, uygulama deneyimi yüksek, yaşam boyu öğrenen, paydaşlarla işbirliği içinde 
çalışan, kendi öğretme uygulamalarını geliştirerek mesleğe katkı sunan öğretmen

• HollandaProfesyonel, yaratıcı, üretken, iş birlikçi, öğrenci merkezli, akademi ile günlük
yaşam ve iş dünyası arasında bağlantı kurabilen, inisiyatif kullanabilen, sorumluluk alan, 
ürün geliştiren, yetkinlik odaklı, bütüncül bakış açısına sahip öğretmen

• Hong Kong (Çin)Eylem araştırmacısı, mesleki etik değerlere sahip, yaşam boyu 
öğrenen, küresel bakış açısına sahip, alanında lider ve araştıran öğretmen

• Polonya  Psikoloji ve pedagoji bilgisine sahip; öğretim metodolojisi bilgisini uygulamada 
kullanan; müfredatı öğrencilerin ihtiyaç ve yeteneklerine uyarlayarak geliştiren; yenilikçi 
kaynak ve yöntemlerle kendi öğretim tekniklerini geliştiren; paydaşlarla başarılı iletişim 
kurabilen; etik duyarlılığa sahip, empati yapan, yansıtma yeteneği ve toplum yanlısı tutum 
ve sorumluluk duygusu sergileyen öğretmen



Program Hedefleri ve Çıktıları

Program ile öğrenciye kazandırılmak istenen özellikler nelerdir?

• Rusya Mesleki, sosyal ve kültürel yeterliliklere sahip, çağdaş öğretim tekniklerini 
sınıflarında uygulayabilen, araştırma faaliyetleri yürütebilen, güçlü alan bilgisine sahip, 
kişisel gelişime açık ve sorunlarla yaratıcı şekilde başa çıkabilen öğretmen

• Singapur Eğitimin geleceğine liderlik etme vizyonunu hedef olarak belirlemiş, hem 
eğitim alanında hem de akademik alanda yüksek niteliklere sahip öğretmen

• Kanada Öğretmenlik mesleğine özgü değerleri, bilgileri ve becerileri tanımlayan; yaşam 
boyu öğrenmeyi benimsemiş; güçlü alan bilgisine, pedagojik anlayış ve eleştirel düşünme 
becerilerine sahip; meslek etiğine uygun davranan; çocuğun güvenliğine ve iyilik haline 
saygı ve özen gösteren; herkes için eğitim anlayışını benimseyen, eşitlikçi, ırkçılık, 
çeşitlilik ve sosyal adalet kavramlarını anlayan; esnek, lider, aktif, ileri görüşlü; ne 
öğreteceğini bilen öğretmenden ziyade neden ve nasıl öğreteceğini bilen öğretmen

• ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College Öğrenme sürecini sürekli öğrenme ve 
sorgulamaya dayalı yapılandıran, program geliştirmedeki rolünün farkında olan, kültürel 
çeşitliliğe, çoğulcu ve demokratik bir toplum için sosyal adalete dayalı eğitim-öğretim 
süreçlerini geliştiren öğretmen



Program Hedefleri ve Çıktıları

• ABD-PDR Programlar Okul psikolojik danışmanlığı ve Ruh sağlığı psikolojik 
danışmanlığı olarak ayrılmaktadır. Programların çıktılarının TEDÜ PDR program 
çıktılarından farklılaşan yönler

Okul psikolojik danışmanlığı programında,
• okul ortamındaki çoklu rolleri kavrayan ve bu rolleri profesyonel bir şekilde

gerçekleştiren;
• özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine hizmet vermeye yönelik bilgi ve

beceri sahibi olan;
• davranışsal amaç ve müdahale stratejilerinin belirlenmesinde vaka

kavramsallaştırmasından faydalanan bir okul psikolojik danışmanı yetiştirmek.

Ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı programında,
• Danışanın güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanabilen, çevre-birey etkileşiminin

önemini kavrayabilen;
• Danışan ve danışan sistemlerine ruh sağlığı hizmeti sunabilen;
• Değerlendirme ve problem araştırmalarına hakim (tarama, takip çalışmaları vb)

psikolojik danışmanlar yetiştirmek şeklinde ifade edilebilir.



Program Çıktıları ve Hedefler

• ABD-PDR Ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı programlarının çıktılarına 
bakıldığında programlar,

 Kişilerin ve grupların kişisel, ırksal/kültürel ve kariyer gelişimlerine odaklanan;
 Danışanın güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanabilen, çevre-birey 

etkileşiminin önemini kavrayabilen;
 Danışan ve danışan sistemlerine ruh sağlığı hizmeti sunabilen,
 Bireylere, gruplara ve organizasyonlara konsültasyon, atölye ve psiko-eğitim 

hizmeti vermede gerekli yetkinliğe sahip;
 Sosyal, kültürel ve politik yapıların kişiler ve kendisi üzerindeki etkilerini analiz 

edebilen;
 Değerlendirme ve problem araştırmalarına hakim (tarama, takip çalışmaları vb)
 Etik davranabilen psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.



İçerik Tasarımı

Genel bilgiler:

• Finlandiya  Öğretmen eğitiminde eş zamanlı ve ardıl modeller 
kullanılmaktadır. Okul öncesi öğretmen eğitimi ve sınıf öğretmeni eğitimi eş 
zamanlı modelde, alan öğretmeni eğitimi ardıl modelde tasarlanmıştır. 
Programların süreleri farklılık göstermektedir. Okul öncesi öğretmenliği 3 yıllık, 
sınıf öğretmenliği 5 yıllık, alan eğitimi öğretmenliği 5-6 yıllık bir programdır.

• Hollanda Finlandiya’daki gibi karma model. İlköğretimde (4-12 yaş) 
öğretmenlik için 4 yıllık, ortaöğretim birinci kademede (12–15 yaş) öğretmenlik 
için 4 yıllık, ortaöğretim ikinci kademede (16-18 yaş) ve bilimsel eğitime 
hazırlayıcı genel ortaöğretimde öğretmenlik için lisans eğitiminin üzerine 1 veya 
2 yıl lisansüstü eğitim

• Hong Kong (Çin)  Hizmet öncesi öğretmen eğitimi 4 yıllık program veya 5 
yıllık çift diploma programları



İçerik Tasarımı

• Polonya  3 ya da 4 yıllık lisans programları

• Rusya  4 yıllık tek alanlı ve 5 yıllık çift alanlı (specialist) programlar

• Singapur  Ulusal Eğitim Enstitüsü (NIE) tek sorumlu kurum (Nanyang
Teknoloji Üniversitesine bağlı). Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme kapsamında 
“Bilim” (Bachelor of Science in Education) ve “Sanat” (Bachelor of Arts in 
Education) olmak üzere iki farklı dalda dört yıllık lisans programı ilköğretim ve 
ortaöğretim ayrımı ile sunulur. 

• Kanada  Her eyalet kendi eğitim sisteminden sorumludur.  OECD ülkeleri 
arasında ulusal düzeyde milli eğitim bakanlığı bulunmayan tek ülke. 4-5 yıllık 
ardıl, eş zamanlı ve bütünleşik programlar yürütülmekte. Programların içerik 
tasarımı ise üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Çift alan 
uzmanlığına imkan tanımakta.



İçerik Tasarımı

• ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College  Kapsayıcı İlkokul Eğitimi 
Programı hem bir lisansüstü programı hem de bir mesleki gelişim programıdır. 3 
farklı program türünde öğrenci kabul edilmektedir:
• 1-6 sınıf seviyesinde İlkokul Eğitim Programı,
• 1-6 sınıf seviyesinde Çift Sertifika: İlkokul Eğitimi ve Özel Gereksinimli

Öğrencilerin Eğitimi
• 1-6 sınıf seviyesinde Üstün Yetenekliler Eğitimi ile Genişletilmiş İlkokul 

Eğitimi.

• ABD- PDR  Program örnekleri kapsamında ABD’deki okul ve ruh sağlığı 
psikolojik danışmanlığı master programları incelenmiştir. İncelenen bu 
programlar 2 akademik yıldan oluşmaktadır. 



İçerik Tasarımı

3.1. Toplam/ Dönemlik Ders Yükü – (AKTS-AU-KRD.)

Finlandiya  Dönemlik ders yükü: 30 AKTS, 3 yıllık program 180, 5 yıllık program  300 AKTS, 
1 AKTS = 27 saatlik ders yükü

Hollanda  Dönemlik 30 AKTS, toplam 300 AKTS, 1 AKTS = 28 saatlik ders yükü

Hong Kong Dönemlik 30 AKTS, Toplam 300 AKTS

Polonya Dönemlik 30 AKTS, İng. Öğretmenliği 3 yıllık program, toplam 180 AKTS

Rusya Dönemlik 30 AKTS, 4 yıllık program 240 AKTS, 5 yıllık program 300 AKTS

Singapur Toplam 128-144 AU (Academic Unit), 1 AU=haftalık 1 saat teorik ders + 3 saat 
laboratuvar ya da uygulama dersi

Kanada Standart uygulama yok. Toronto Ü.’de 20 kredi, Alberta Ü. 120 kredi

ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College 3 farklı alt program türüne göre 40 kredi / 52 kredi

ABD-PDR  Yüksek lisans programı dönemlik 12-18 kredi, toplam 58-60 kredi



İçerik Tasarımı

3.2. Toplam/Dönemlik Ders Sayısı

Polonya Dönemlik ders sayısı 8-10

Rusya  4 yıllık programda 52 ders, 5 yıllık programda 58 ders bulunmaktadır.

Singapur Dönemlik 6-8 ders (16-18 AU)

ABD-PDR  1. yıl dönemlik 6 ders, 2. yıl dönemlik 3 ders, toplam 18-20 alan spesifik teorik ders ve 700 saat 
aktif uygulama ile program tamamlanır



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon

Finlandiya  Dersler 7 kategoride yer almaktadır.

Study modules Bachelor’s degree Master’s degree Total

Communication and orientating studies 20 ECTS cr 5 ECTS cr 25 ECTS cr

Basic studies in education 25 ECTS cr - 25 ECTS cr

Subject studies in education 35 ECTS cr - 35 ECTS cr

Advanced studies in education - 80 ECTS cr 80 ECTS cr

Multidisciplinary school subject studies 60 ECTS cr - 60 ECTS cr

Minor subject studies 25 ECTS cr 35 ECTS cr 60 ECTS cr

Elective studies 15 ECTS cr - 15 ECTS cr

Bachelor’s degree 180 ECTS cr and Master’s degree 120 ECTS cr



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon

Hollanda

• Meslek Bilgisi Dersleri

• Alan Bilgisi Dersleri

• Ana dil ve Yabancı dil Dersleri (Hollandaca ve İngilizce)

• Disiplinler arası Dersler (aritmetik ve matematik, doğal bilimler,

insan ve toplum öğretimi, doğa ve fen bilimleri öğretimi, teknoloji,

beden, el sanatları müzik, resim, drama, yazma gibi dersler)

• Seçmeli Dersler



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon

Hong Kong

Dersler Kredi Sayısı

Mesleki Çekirdek Dersleri (Professional Core)
 Eğitim Bilimleri Dersleri (120 kredi)

 Alan Dersleri (78-96 kredi)

 Öğretmenlik Uygulaması

 Yurtdışı Deneyimi

246

Dil Dersleri (Language Enhancement) 18

Ortak Temel Dersler (Common Core) 36

Seçmeli Dersler

TOPLAM 300



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon
Polonya  2004’ten itibaren öğretmen eğitimi standartları değişikliğe uğramıştır. Bu 
değişiklikler;

• Mesleki eğitim ders saatlerinin yükseltilmesi
• Meslek bilgisi ve alan bilgisi derslerinde edinilen bilgi ve becerilerin uygulamada 

anlamlı bir biçimde birleştirilmesi
• Bilişim teknolojilerinde bilgi ve beceriye sahip olunması
• En az bir yabancı dil hâkimiyetini kazanılmasıyla ilgilidir.

Rusya
5 yıllık program 4 yıllık program

• Alan modülü 264 AKTS
• Temel modül 62 krd.
• Değişken modül 202 krd.

• Uygulama modülü 27 AKTS
• Bitirme tezi 9 AKTS
• Serbest seçmeli 5 AKTS
Toplam 305 AKTS

• Alan modülü 171 AKTS
• Zorunlu dersler 136 krd.
• Zorunlu seçmeli 35 krd.

• Uygulama modülü 60 AKTS
• Zorunlu 52 AKTS
• Zorunlu seçmeli 8 AKTS

• Bitirme sınavı 9 AKTS
• Serbest seçmeli 6 AKTS
Toplam 246 AKTS



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon

Singapur  Programlar içerisinde üç kategoride ders bulunmaktadır:
- çekirdek dersler (core courses),
- önerilen seçmeliler (prescribed electives) ve
- genel seçmeliler (general electives).

Kanada Üniversiteler arasında farklılaşmakta. 

Toronto Üniversitesi Alberta Üniversitesi

• 10 alan dersi,  
• sunulan 18 seçmeli alan 

derslerinden 2 tanesi, 
• 4 uygulama dersi, 
• 2 araştırma dersi ve 
• 2 seçmeli ders 

• Uygulama dersleri %12,5
• Meslek dersleri %7,5
• Alan dersleri %80 (İlk 2 yılda 8 kategori: 

Aborjin ve Yerli Tarihi ve Kültürü, Güzel Sanatlar, 
Dil/Edebiyat, Matematik/İstatistik, Doğa Bilimleri, 
Beden Eğitimi ve Sağlık, Sosyal Bilimler, Eğitim dışı 
dersler



İçerik Tasarımı

3.3. Kompozisyon

ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College İlkokul Eğitim Programının kompozisyonu incelendiğinde 
ders kompozisyonunun üç başlık altında gruplandığı görülmektedir.

ABD-PDR  İncelenen programlarda genel kültür ve meslek derslerine hiçbir şekilde yer verilmediği, 
tüm programın program çıktılarına doğrudan hizmet edecek alan derslerinden oluştuğu görülmektedir. 
Programlardaki ders yükünün tamamlanmasına ek olarak her bir öğrencinin çocuk istismarını ve ihmalini 
fark etme ve her türlü kişilerarası şiddet konusunda kapsamlı ve uzun soluklu bir atölye çalışmasını 
tamamlamaları şart koşulmuştur.

• Çekirdek (Core) ve Yöntem Dersleri,
• Öğretmenlik Uygulaması
• Diğer Dersler



İçerik Tasarımı

3.4. Teori-Uygulama Dengesi

• Finlandiya Farklı sınıf seviyelerinde temel, alan ve ileri düzey çalışmalara dahil edilen uygulamalar 
mevcuttur. 300 AKTS’lik programın 25 krediye karşılık gelen ileri uygulamalar bölümü üniversiteye 
bağlı uygulama laboratuvarında mentör öğretmen gözetiminde yapılmaktadır. Başlangıç seviyesindeki 
oryantasyon uygulamasında mesleği ve öğrencileri tanıma ve gözlem; İleri uygulamada ise 
öğretmenlik mesleğine ilişkin fikirleri genişletmek, öğretmenlik görevini yerine getirmenin farklı 
yöntemleriyle tanıştırmak; öğretmen olarak kendilerine özgü işleyiş yollarını bulmalarına yardımcı 
olmak ve öğretimde ortaya çıkabilecek sorunlara bağımsız, yaratıcı ve gerekçeli çözüm bulabilme 
becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders planlamak, temel öğretim biçimlerini 
kullanmak, farklı konuları öğretmek, ve öğretim ve öğrenmeyi değerlendirmek gibi ileri seviye 
uygulamalara yer verilmektedir. 

• Hong Kong  Öğretmen adayları lisans programının 3., 4. ve 5. yılında, ilkokul ve ortaokullarda 20 
hafta süreyle staj yaparlar. Lisans programının 3. yılındaki uygulama dersleri, öğretmen adaylarına bir
öğretmenin günlük mesleki uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğretmen adayı, uygulama
öğretmenini gözlemler, başka bir öğretmen adayı ile birlikte takım öğretimi yapar. Okul etkinliklerine, 
gezilere, veli toplantılarına katılım sağlar. Programının 4. ve 5. yılındaki uygulama derslerinde ise, 12-
14 ders planı hazırlar ve uygular. Toplam 70-90 saat arasında ders anlatımı yapar. Uygulama
öğretmeninin yanı sıra farklı düzey ve alan öğretmenlerinin derslerini gözlemler.



İçerik Tasarımı

3.4. Teori-Uygulama Dengesi

Hollanda  Her yıl ders kredisinin %25’i öğretmenlik uygulamalarına ayrılmaktadır. Öğretmen adayları
programın ilk 2 yılında haftada bir gün ilköğretim okullarında gözlem yaparak, ders vererek ve derslerin
işlenişini değerlendirerek geçirirler. 3. yıl haftada 1,5 gün ilköğretim okullarında çalışırlar. 4. ve son bir yıl
içinde, bütün adaylar 6 ay boyunca haftada 3 tam gün ya da 1 yıl boyunca haftada 3 yarım gün okullarda
staj yaparlar. Üniversiteler, öğretmenlik uygulamasının 840 saat sürmesi gerektiği konusunda hemfikirdir,
bunun 250 saati bir okulda geçirilmelidir.

Polonya  Teori ve uygulama dengesi karşılaştırıldığında teori derslerinin uygulama derslerinden daha
yoğun olduğu görülmüştür. 3 yıllık (180 AKTS) bir programın sadece 1 döneminde 2 kredi ve toplamda 60
saatten oluşan bir staj uygulaması bulunmaktadır. Her bir staj grubunda öğretim üyesi başına max. 14
öğrenci düşmektedir.

Rusya



İçerik Tasarımı

3.4. Teori-Uygulama Dengesi

Singapur Uygulama dersleri ilk yıldan başlar, 4 yıl boyunca her yıl alınan dersin bir diğerinin
önkoşulu olduğu ders dizisidir (School Experience, Teaching Assistanship, Teaching Practice 
1&2). Şekilde ise teori-uygulama arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik kullanılan araçların 
temsiline yer verilmiştir.

- Pedagojik araçlar
- Deneyimsel öğrenme
- Okul temelli 

sorgulama/araştırma
- Yansıtma



İçerik Tasarımı

3.4. Teori-Uygulama Dengesi

Kanada  Ders sayısı ve kredisi açısından olmasa da uygulama derslerinin yürütülüş 
biçimleri, programların uygulama pratiklerini vurguladığını göstermekte.

ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College  40 kredilik "İlkokul Eğitim Programı" ile 52 
kredilik "Çift Sertifika: İlkokul Eğitimi ve Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimi Programı"nda 8 
kredi (2 dönem) ve üçüncü program olan 52 kredilik "Üstün Yetenekliler Eğitimi ile 
Genişletilmiş İlkokul Eğitimi Programı"nda ise 11 kredi (3 dönem) laboratuvar okullarında 
uygulamaya ayrılmıştır.

Toronto Üniversitesi Alberta Üniversitesi

• 20 dersin 4’ü uygulama 
• 4 haftalık tam zamanlı çalışma
• önce uygulama yapacakları sınıflarda 2-3 

günlük gözlem yapılmakta
• Aday ve mentöre haftalık beklenti tabloları

• Zorunlu  2 uygulama dersi 
• Alan Uygulamasına Giriş: 4 hafta, 25 tam gün 

boyunca mentör öğretmenin görevlerinin %50’sini
• İleri Alan Uygulaması: 9 hafta, 45 tam gün 

boyunca mentör öğretmenin görevlerinin %80’sini
• Bunun dışında seçmeli ve gönüllü uygulama  

(Gana ve Makau gibi ülkelerde staj imkanı )



İçerik Tasarımı

3.4. Teori-Uygulama Dengesi

ABD-PDR  Teori ve uygulama dengesi dönemsel olarak birebirdir (ortalama 600 saat teorik 
ders, 700 saat uygulama). Söz konusu 700 saat yalnızca öğrencinin aktif olarak vereceği hizmeti 
içermektedir. Öğretim üyelerinden ve sahadaki mentörlerinden aldıkları süpervizyonlar bu 
saatin dışındadır (haftada 4 saat öğretim üyesi ile, 1.5 saat saha mentörü ile süpervizyon almak 
durumundalar).

Tüm programların göze çarpan güçlü yönü uygulamaya verdikleri önem ve ağırlıktır. Practicum, 
fieldwork ve internship olmak üzere üç ana başlık altında uygulama hizmeti sunulduğu 
gözlenmiştir.

Okul psikolojik danışmanlığı programında tüm öğrencilerin tüm K-12 seviyelerinde haftada 6'şar 
saat staj yapmaları gerekmektedir. Ayrıca haftanın 3 tam gününü uygulama sahalarında aktif 
psikolojik danışma hizmeti (bireysel ve grup, sınıf rehberliği vb) vererek geçirmeleri 
beklenmektedir. Ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı programında da ruh sağlığı merkezleri, 
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, üniversitelerin kariyer merkezleri, farklı devlet kurumları 
vb yerler uygulama sahası olarak tanımlanmıştır.



İçerik Tasarımı

3.5. Seçmeli Dersler
Finlandiya  60 kredilik yan dal (minor) seçimi dışında diğer çalışmalar
kapsamında 25 kredi karşılığında oryantasyon, dil, iletişim dersleri kapsamında
zorunlu olmayan (optional) kategorisi yer almaktadır. Bunun dışında da 5-15
kredilik serbest seçmeli ders seçeneği bulunmaktadır.

Hollanda  Meslek ve alan bilgisi derslerinin yanı sıra; dil öğretimi (Hollandaca ve
İngilizce), aritmetik ve matematik, doğal bilimler (sağlık, hijyen, biyoloji), insan ve
toplum öğretimi (coğrafya, tarih, sosyoloji), doğa ve fen bilimleri öğretimi,
teknoloji, beden eğitimi, el sanatları (müzik, resim, drama, yazma) gibi dersler de
alınmaktadır. Ayrıca yılda bir veya iki kez olmak üzere üniversite genelinde açılan
seçmeli derslerden istenen ders seçilebilmektedir.

Hong Kong  300 kredilik programda 60 kredi seçmeli dersler (elective)
için ayrılmıştır. Alana özgü 12 kredilik özel seçmeli dersler ve serbest seçmeli
dersler de bulunmaktadır.



İçerik Tasarımı

3.5. Seçmeli Dersler

Polonya  Supplementary kategorisindeki dersler seçmelidir. Toplamda 78 dersten oluşan 
bir lisans programının 10 dersini supplementary dersler oluşturur. 1. sınıfta 4+4 toplamda 8; 
2.sınıfta 1+1 toplamda 2 supplementary ders seçerek 10 derse tamamlanır. Kredi olarak 
bakıldığında bu derslerin kredisi 0-2 olarak değişmektedir.

Rusya Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesinde zorunlu seçmeli ve serbest seçmeli 
dersler mevcuttur. 4 yıllık programın alan derslerinin 35 AKTS lik kısmını,  uygulama 
derslerinin 8 AKTS lik kısmını zorunlu seçmeli dersler oluşturur. 5 yıllık programda ise 264 
AKTS’lik alan derslerinin 202 AKTS lik kısmını zorunlu seçmeli dersler oluşturmaktadır. 27 
AKTS'lik uygulama derslerinin ise tamamı zorunlu seçmeli olarak tasarlanmıştır. Serbest 
seçmeli dersler dört yıllık program için 6 kredi, 5 yıllık program için 5 krediden oluşmaktadır. 



İçerik Tasarımı

3.5. Seçmeli Dersler

Singapur  Programlar içerisinde yer alan üç ders kategorisinden ikisi seçmeli ders. Önerilen 
seçmeliler ve genel seçmeliler olarak isimlendirilmiştir. Önerilen seçmeliler, mutlaka alınması 
gereken dersleri, genel seçmeliler ise kişisel gelişim kapsamında başka fakültelerden de 
alabilecekleri dersleri temsil eder. 

Kanada  Toronto Üniversitesi Master of Teaching programında, öğrenciler 2 tane seçmeli 
alan dersi ve 2 tane de seçmeli ders tamamlamakla yükümlüdürler. Seçmeli alan dersleri 
“Curriculum and Teaching + uzmanlaşılan alan” olarak sunulmaktadır (örnk. Curriculum and
Teaching in English, Curriculum and Teaching in History). 

Alberta Üniversitesi’nde ise, öğrenciler derslerinin 51 kredisini sunulan seçmeli alan 
derslerinden tamamlamaktadır. Bunlar; Aborjin ve Yerli Tarihi ve Kültürü, Güzel Sanatlar, 
Dil/Edebiyat, Matematik/İstatistik, Doğa Bilimleri, Beden Eğitimi ve Sağlık, Sosyal Bilimler ve 
son olarak öğrencinin ilgi alanlarını geliştirecek Eğitim Dışı Dersler kategorilerinden seçilen 
derslerdir. Bunlar dışında öğrencilerin uygulama ile ilgili de seçmeli ders seçenekleri mevcuttur.



İçerik Tasarımı

3.5. Seçmeli Dersler

Columbia Üniversitesi, Teachers College 

• 40 kredilik "İlkokul Eğitim Programı"nda Literacy Elective (2-3 krd) ve Elective (1-3 krd)
• 52 kredilik "Çift Sertifika: İlkokul Eğitimi ve Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimi 

Programı"nda 1 Elective (1-3 krd)
• 52 kredilik "Üstün Yetenekliler Eğitimi ile Genişletilmiş İlkokul Eğitimi Programı"nda

Literacy Elective (2-3 krd) ve Elective (1-3 krd) yer almaktadır.

ABD-PDR Derslerin neredeyse tamamı zorunlu alan derslerinden oluşuyor. Seçmeli ders 
sayısı kısıtlı olmakla birlikte sunulan seçmeli ders seçenekleri oldukça geniş bir yelpazeye 
sahip. Programlarda sunulan alan seçmeli derslere bazı örnekler şu şekildedir: Counseling 
the Gifted Student, Utilizing Art in Counseling, Gender Inequality, Multicultural 
Psychopathology, Counseling and Gender vb.



İçerik Tasarımı

3.6. Ön Koşullu Dersler

Finlandiya  Çok sayıda dersin ön koşul dersinin bulunduğu görülmektedir. Alan dersleri
öncesinde temel ders grubunun tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun dışında Bilimsel
Araştırmaya Giriş dersi öncesinde Anadilde İletişim ve Etkileşim dersinin, Öğrenme
Rehberliği dersi öncesinde temel çalışmalar ve Gruplarda Bireyi Geliştirme dersini almış
olması gerekmektedir. Uygulama dersleri de belli bir sırayı takip etmektedir. Örneğin
Uygulama 1 (Practice 1) dersinin ön koşulu temel dersler (basic study) ile Oryantasyon
Uygulaması (Orientation Practice) derslerini tamamlamış olmaktır.

Hong Kong  Dersler, Giriş Dersleri (Introductory Courses) ve İleri Düzey Dersler (Advanced
Courses) olarak ayrılmıştır. Öğrencilerin 2. sınıfın sonuna kadar Giriş Derslerinden 24 kredi
almaları gerekmektedir. 3., 4. ve 5. sınıfta Mesleki Çekirdek derslerinden 24, ileri düzey
seçmeli alan derslerinden 30 kredi almaları beklenmektedir. Toplam 54 krediden, 18
kredinin 3. sınıfta, 18 kredinin 4. sınıf ikinci döneminde, 18 kredinin ise 5. sınıfın ilk
döneminde alınması zorunludur.



İçerik Tasarımı

3.6. Ön Koşullu Dersler

Polonya  Alan Bilgisi ve uygulama derslerinde ön koşul aranmaktadır. Ön koşullu dersler 1. 
yarıyıldan 6. yarıyıla kadar birbirini destekler nitelikte ve kapsamda oluşturulmuştur. 

Singapur  Programda dersler birbirinin üzerine inşa edilen veya bağımsız şekilde ilerleyecek 
şekilde ayrılmıştır. Eğer dersler I ve II şeklinde yapılandırılmışsa I, II’nin önkoşulu olacak şekilde 
sisteme tanımlanmıştır. Örnek olarak Eğitim Psikolojisi I dersi, Eğitim Psikolojisi II dersinin 
önkoşuludur. Ayrıca dört yıl boyunca alınan uygulama dersleri birbirini takip edecek ve 
birbirinin önkoşulu olacak şekilde planlanmıştır.

Kanada  Lisans programlarında yer alan ön koşul dersler seçilen major ve minor programına 
göre farklılık göstermektedir. Toronto Üniversitesi’nde, Major French Studies programında 
ikinci yıl verilen bir dersin ön koşulu birinci yıl dersleri veya Fransızca Dil Sınavı Sonucu olarak 
belirlenmiştir. Alberta Üniversitesi’nde İlköğretim Eğitimi programında, “Language Arts in the
Elementary School” ve “Communication Through Mathematics Education” dersleri 
“Elementary Route: Introductory Field Experience” dersi için ön/eş koşullu ders olarak 
belirtilmektedir. 



İçerik Tasarımı

3.6. Ön Koşullu Dersler

Columbia Üniversitesi, Teachers College  Disability, Exclusion and Schooling dersi ile 
Multicultural Social Studies dersinin öğretmenlik uygulamaları dersinden önce alınması 
zorunludur. Core (çekirdek) dersler olarak işaretli olan dersler, öğretmenlik uygulamaları ve 
Literacy dersleri sadece güz/bahar dönemlerinde ve sıralı olarak alınabilmektedir. Ek olarak 1 
yıl süreli öğretmenlik uygulamaları her yıl güz döneminde başlayıp bahar döneminde sona 
ermektedir, bu sebeple öğretmenlik uygulamalarına bahar döneminde başlayıp güz 
döneminde devam edebilmek söz konusu değildir.

ABD-PDR  Çoğu üniversite tüm teorik derslerin başarı ile tamamlanmasını uygulama 
derslerine geçişin önkoşulu olarak belirlemiştir. Programların yapıları oldukça sabit 
görünmekte ve derslerin çoğu zorunlu ve belli bir akışa göre planlanmıştır. Counseling
Theories, Counseling Skills gibi dersler pek çok dersin temelini oluşturmaktadır.



İçerik Tasarımı

3.7. Derslerin Yürütülme Şekli

• Finlandiya Yüz yüze eğitim (on campus) ile gerçekleştirilmektedir.

• Hollanda Yüz yüze / Online

• Hong Kong: Yüz yüze/ Hibrid / Onlineb(Mooc)

• PolonyaYüz yüze / Online

• Rusya Yüz yüze / online

• Singapur Bir ders dışında bütün dersler yüz yüze olacak şekilde planlanmıştır.

• Columbia Üniversitesi, Teachers College Yüz yüze (pandemi sürecinde ise Online)

• Kanada Yüz yüze / Online

• ABD-PDR  Tüm dersler yüz yüze olacak şekilde planlanmıştır. Bunun dışında bir üniversitede

uygulama pratikleri sonrası öğretim üyesi ile gerçekleştirilen süpervizyon oturumunun online bir

şekilde yürütülebileceğine dair bir nota rastlanmıştır.



Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Finlandiya  Aktif öğrenme/öğretme teknikleri 1980’lerden itibaren kullanılmaktadır.
Teknolojiden yararlanmanın önemli bulunduğu kabul edilmekle birlikte sadece fiziksel
ortamın ya da teknolojinin tek başına sorun çözmediği görüşü kabul görmektedir. Pedagojik
yaklaşımlarında vurgu öğrenen merkezli eğitimdedir.

Hollanda  Seminer, konu anlatımı, ödev, sunum, portfolyo, araştırma projeleri, çalışma
grupları öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini oluşturmaktadır. Öğretmen adayları
küçük öğrenme grupları şeklinde çalışmaktadırlar. Bir öğrenme grubu, bir profesyonel
gelişim koçu ve öğretim görevlilerinin rehberliğinde 5-7 öğrenciden oluşur.

Hong Kong  Konu anlatımları, etkileşimli grup çalışmaları, laboratuvar ve stüdyo
çalışmaları bulunmaktadır.

Polonya  Proje temelli dil öğrenme ve aktif öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin
öğrenmelerinden sorumlu olması temel alınmıştır. Bu yaklaşımla araştırma projeleri, takım
çalışmaları, e-portfolyo uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca lisans eğitimi sonunda
öğrencilerinin lisans bitirme tezlerini yazması zorunludur.



Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Rusya  Araştırma projeleri, gözlem ve staj uygulamaları, dönem ödevleri ve sınavları, literatür tarama 
ödevleri, literatür taramasından elde edilen bulgulara uygun materyal tasarlanması

Singapur Etkin öğrenme, beğenisel araştırma (appreciative inquiry), işbirlikli öğrenme, ters-yüz 
öğrenme, mobil öğrenme; öğrenme-öğretme sürecine eşlik eden önemli kavramlardır. NIE’ye özgü farklı 
teknolojik araçlar da geliştirilmiş ve öğrencilerin bunları kullanması teşvik edilmektedir (IoT@NIE, NIE 
eSLOT, NIE mGeo, NIE mVideo, NIE WellSaid, GeNIEus).

Kanada  Dersler (lectures), uygulamalar, birebir dersler (tutorials), seminerler, araştırma projeleri, 
bireysel ve grup süpervizyonları

ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College Örnek olay çalışması, tartışma, küçük grup ve büyük grup 
öğrenme teknikleri, drama, yansıtıcı düşünme etkinlikleri, film ve haber tartışması, otobiyografi kullanımı, 
teknoloji destekli yöntem ve teknikler vb.

ABD-PDR  Anlatma/açıklama, grup çalışmaları, etkileşimli tartışmalar (küçük ve büyük grup), proje 
tabanlı öğrenme, okumalar, sunumlar, simulasyonlar ve süpervizyonlar (bireysel ve grup) program 
çıktılarına ulaşabilmek için faydalanılan teknikler olarak belirtilmektedir.



Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri

Finlandiya  Eğitim sisteminde genel olarak standart ölçme tercih edilmemektedir.
Programdaki temel derslerin tamamı geçme-kalma (Pass-fail) sistemi ile değerlendirilir. İleri
düzey çalışmalar ya da alan çalışmalarının değerlendirilmesinde sayısal ölçeklerden (numeric
scale) yararlanılır. Ölçme sonuçları karşılaştırma amaçlı kullanılmayıp sadece öğretimi
iyileştirme odaklı kullanılmaktadır. Öğretmen eğitiminin uygulama aşamasında öğretmen
adayı bir süpervizör gözetiminde ders planlama ve değerlendirme gerçekleştirmekte ve
uygulama okulundaki mentör öğretmen ile danışman akademisyenin geri bildirimleri ile
değerlendirilmektedir.

Hollanda  Portfolyo uygulaması, yazılı sınav, öğretim günlükleri, ödev ve projeler ölçme ve
değerlendirme yöntemleri arasında kullanılmaktadır.

Hong Kong  Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, sunum, ödev, kısa sınav, materyal
hazırlama veya bunların kombinasyonu ile yürütülmektedir.

Polonya  Tüm öğretim programlarında sürece dayalı ve süreç sonunda (formative and
summative assessment) ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Sürece dayalı ölçme ve 
değerlendirmede öğrencilerin pair ve group work olarak yaptıkları performanslar, sınıf içi aktif 
katılım, poster çalışmaları ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ek olarak vize ve final sınavları 
yapılmaktadır.



Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri

Rusya  Dönemlik sınavlar, bitirme tezi ve mezuniyet sınavı uygulanmaktadır.

Singapur  Sürekli ölçme yöntemi de dahil olmak üzere farklı ölçme teknikleri 
uygulanmaktadır. Süreç içerisinde test, deneme yazısı, projeler, süreç değerlendirme ve 
sınavlar uygulanmaktadır. Sınavlar, her dönemin sonunda yapılmaktadır.

Kanada  Lisans programlarında her dersin final sınavı ile değerlendirildiği ve sınavların her 
dönemin sonunda yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

ABD-Columbia Üniversitesi, Teachers College  ders içi uygulamalarda süreç odaklı proje, 
portfolyo gibi ölçme-değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. 

ABD-PDR Nesnel sınavlar, denemeler, projeler, ödevler, sınıf içi katılımlar, portfolyolar ve 
pratik deneyimlerin gözlemlenmesi (dönem içi ve dönem sonu süpervizör ve öğrenci 
değerlendirme formları) gibi yöntemlerin başlıca ölçme yöntemlerinden olduğu 
görülmektedir. 


