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 1. SINIF  

1. DÖNEM 
 

 

 

İnsan gelişiminde yaşam boyu bakış açısı ve gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi 

etkileyen faktörler, bebeklik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim, bebeklik döneminde sosyal duygusal gelişim,  ilk 

çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim, ilk çocukluk döneminde sosyal duygusal gelişim, son çocukluk 

döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim, son çocukluk döneminde sosyal duygusal gelişim, ergenlik döneminde 

fiziksel ve bilişsel gelişim, ergenlik döneminde sosyal duygusal gelişim, genç yetişkinlik döneminde fiziksel ve 

bilişsel gelişim, genç yetişkinlik döneminde sosyal duygusal gelişim. 

 

 

 
 

 

 

İletişimin tanımı ve önemi, iletişim türleri, iletişim sürecinin öğeleri, iletişim engelleri, pozitif iletişim ve beden dili, 
çocuklarla etkili iletişim, iletişimde aile ilişkilerinin önemi, dinleme türleri ve etkin dinleme becerisi, empati ve 

iletişim, çocuk eğitiminde disiplin, kişiler arası iletişim, iletişim ve aile tutumları. 

 
 

 

 
 

 

Sosyal refah, refah devleti analizi,kavramlar; sosyal refahın tarihsel gelişimi, refah düşüncesinin gelişiminde rol 

oynayan düşünce sistemleri; sosyal refah devletinin amaçları ve araçları ve refah düşüncesinin gelişiminde rol 
oynayan düşünce sistemleri; sosyal hizmette refah anlayışı, refah devleti ve üstlendiği temel sosyal görevler;  sosyal 

hizmette sosyal refaha ilişkin yaklaşımlar, refah devletinin sınıflandırılması ve çeşitli teorik yaklaşımlar; sosyal 

hizmette sosyal refaha ilişkin yaklaşımlar, refah devletinin sınıflandırılması ve çeşitli teorik yaklaşımlar; sosyal refah 
açısından sosyal hizmet ve sağlık, küreselleşmenin doğuşu ve değişen koşullar; sosyal refah açısından sosyal hizmet 

ve sağlık, küreselleşmenin doğuşu ve değişen koşullar; sosyal refah açısından sosyal hizmet ve adalet, küreselleşme 

sonrası refah devletinin bunalımı; sosyal refah açısından sosyal hizmet ve sosyal yardımlar;  küreselleşme sonrası 
refah devletinin bunalımı ; sosyal refah ve sosyal adalet, küreselleşme sonrası refah devletinin bunalımı ve çözüm 

arayışları; sosyal refaha katkı sağlayan kuruluşlar, sosyal refah sağlayıcı kurumlar; sosyal refaha katkı sağlayan 

kuruluşlar, “kâr gütmeyen kuruluşlar” (kgk) ve sosyal refahın sağlanmasında artan rolü. 

 
 

 

 
 

 

 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-103 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Zorunlu 3+0+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-107 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2+1+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-101 SOSYAL REFAH HİZMETLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3+0+0 4 
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Davranış kavramı, davranışın belirleyicisi; bebeklik ve çocukluk döneminde zeka kavramı; bebeklik ve çocukluk 

döneminin sosyal ve çevresel yönleri; benlik ve benlik saygısı kavramları; çocukluk döneminin sosyal çevresel 

yönleri:aile çevresi ve çocuk; sosyal çevre:okul çocuğu, kişilik gelişimi ve toplumsal davranış; bebeklik ve çocukluk 

döneminde kimi sorunlar ve sosyal hizmet uygulamaları; çocuk suçluluğu; adölesan döneminde biyolojik gelişim; 

adölesan döneminde duygusal ve sosyal gelişim; atılganlık ve atılganlık eğitimi; genç yetişkinlik döneminin sosyal 

ve çevresel yönleri; çocukluk tarihi. 

 
 
 
 
 

Ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili önemli teoriler, ruh sağlığı ile 

ilgili önemli teoriler, kişilik kuramları, aile ve çocuk, aile ve çocuk, okul ve çocuk, toplum ve çocuk, özel eğitime 

gereksinimi olan çocuklar, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum 
problemleri, savunma mekanizmaları. 

 
 

 
 

 

 
 

Çocukları tanıma ve değerlendirme,teknikleri, portfolyo oluşturma, portfolyo oluşturma, standart testler, durumsal 

testler, kendini anlatma teknikleri, kayıt tutma teknikleri, kayıt tutma teknikleri, özel eğitime gereksinimi olan 

çocukları tanıma ve değerlendirme, ülkemizde kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemleri, ülkemizde kullanılan 
tanıma ve değerlendirme yöntemleri. 

 

 
 

 

 
 

Subject, Object, Adverb, Verb Phrase. Verb phrases in English. (Tense, perfective, progressive and modals) Simple 

present and past with to be aother action verbs.(Subjuctive mood in English and Turkish  sentences).  Perfective  

(Present  and  Turkish  sentences),  Perfective  (Present  and past), Progressive (present and past), perfective 
progressive (present and past) modals (present and past) modal perfect ( present), modal perfect (past), modal 

progressive (present and past) modal perfect progressive (present and past), special verb phrases (be going to, have 

to, be used to, get used to), pacification, causatives (active and passive) 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-111 ÇOCUK DAVRANIŞLARI VE SOSYAL 
ÇEVRE 

Zorunlu 2+1+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-105 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3+0+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-109 ÇOCUKLARI TANIMA VE 
DEĞERLENDİRME 

Zorunlu 2+1+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D-000140 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3+0+0 3 
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amaçları, İnkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk 

İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, iç ve dış sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi.  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Milli mücadele için ilk adım. Kuvai 

Milliye ve Misak-ı Milliye. TBMM’nin açılması. TBMM’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması. Milli 

cepheler.  1920 yılının siyasi olayları, Sakarya zaferine kadar Milli Mücadele. Siyasi olaylar, askeri gelişmeler. 
Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkesi. Osmanlı Saltanatının kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması. 

Eğitim ve kültür alanında milli mücadele. 

 

 
 

 

 
 

Dil nedir? Sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-Kültür münasebeti. Türk dilinin dünya 

dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarih devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. 
Türkçe’de seslerin sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. İmla kuralları ve 

uygulaması. Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. 
 

 

 

Dersin içeriği 12 temel değer üzerine inşa edilmiştir: Duyarlılık, Yardımseverlik, Hoşgörü, Sevgi, Dürüstlük, 

Sorumluluk, Adalet, Saygı, Tasarruf, Vatanseverlik, Çalışkanlık ve Aile Birliğine Önem Verme. Elbette ki 

öğrencilerimizin sahip olması gereken değerler, belirlenen 12 değerle sınırlı tutulamaz. Bu kapsamda, her ders için 

değerin öğretiminde alt boyutlar belirlenmiş; haftalık ders içeriğiyle uyumlu olarak, bu değerlerin programda yer 

almayan farklı değerlerle de ilişkilendirilmesi konusunda öğretim elemanına esneklik tanınmıştır. Seçilen 12 değerin 

ulusal ve evrensel nitelikte olmalarına dikkat edildiği gibi, bu derse devam edecek öğrencilerin farklı kültürel arka 

planlardan geldiği ve farklı hayat görüşlerine sahip olabilecekleri gerçeği de göz önünde bulundurulmuştur.  

1. SINIF  

2. DÖNEM 
 
 

 

 

 

Orta yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim, orta yetişkinlik döneminde sosyal duygusal gelişim, ileri 
yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim, ileri yetişkinlik döneminde sosyal duygusal gelişim, bilişsel 

gelişim kuramları-Piaget, bilişsel gelişim kuramları-Vygotsky, bilişsel gelişim kuramları-Bruner, dil gelişiminde 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D-0000106 ATATÜRK İLKELERİ ve İNK.TARİHİ Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D-0000194 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

ML-1001 DEĞERLERİMİZ Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Zorunlu 3+0+0 4 
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temel kavramlar ve dil gelişim kuramları, kişilik gelişimi kuramları-Freud, kişilik gelişimi kuramları-Erikson, ahlak 

gelişimi kuramları-Piaget, ahlak gelişimi kuramları-Kohlberg, ahlak gelişim kuramları-Carol Gilligan ve John 
Dewey.  

 

 

 
 

 

 
Korunmaya muhtaç çocuk kavramı ve çocukların korunma altına alınma şartları, ülkemizde korunmaya muhtaç 

çocuklara yönelik hizmetler, korunmaya muhtaç çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, 

korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler, çocuk ihmali ve istismarı, boşanma 
ve çocuk, çocuk işçiliği, çocukların korunma altına alınma nedenleri, kurum bakımında olmanın çocuklar üzerindeki 

etkileri, suça sürüklenen çocuklar, çocuk refahı, özel gereksinimli çocuklar. 

 
 

 

 

Çocuk hukuku, çocuk hukukun kaynakları, çocuk hukukun özellikleri, çocuk hukukun hukuk sistemindeki yeri, 

hukukta çocuk kavramı, çocukluğun sona ermesi, çocuk koruma kanunu, çocuğun ehliyetleri, çocuğun hukuki kimlik 

özellikleri, çocuğun kişilik haklarının korunması, vesayetin anlamı,velayet ile farkı, vesayetin çeşitleri ve organları, 

çocuğun vesayet altına alınması ve nedenleri, çocuğa vasi atanması, vasinin görevleri, vesayet organlarının 

sorumluluğu, vesayetin sona ermesi, çocuklara yönelik alınan temel tedbir kararlarını ve koruyucu önleyici 

çalışmalar. 

 

 

 

5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında bakım tedbiri, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu kapsamında 

çocuklara yönelik işlemler, çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimi, çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, 

çocuk destek merkezi, refakatsiz çocuklar, anka çocuk destek programı, sosyal ve ekonomik destek, evlat edinme, 

koruyucu aile, korunma ve bakım altına alınma süreci, Türkiye’de korunma ve bakım sistemleri ve Hollanda örneği. 

 
 
 

 

 
 

Çocuk sağlığı kavramı, Türkiye’de ve dünyada çocuk sağlığı, çocuk sağlığını iyileştirme, çocuk sağlığının 

değerlendirilmesi, değerlendirmede çocuklara yaklaşım, kronik hastalıklı çocuk ve ailesine yaklaşım, çocuklarda 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-108 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR Zorunlu 2+1+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-102 ÇOCUK HUKUKU VE KANUNLA İHTİLAFA 
DÜŞEN ÇOCUKLAR 

Zorunlu 3+0+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-106 ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ Zorunlu 3+0+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-110 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2+1+0 3 
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hastalık belirtileri, çocukluk çağının döküntülü hastalıkları, bağışıklama, solunum sistemi hastalıkları, çocukluk 

dönemi diğer enfeksiyon hastalıkları, çocukluk dönemi kazalar, çocuklara ilk yardım.  
 

 

 

 
 

 

Nomilization. Direct ve Indirect speeches. Adjective clauses ( with, who, which, that, where, when, why). Adverb 
clauses( reason or cause), adverb calauses (concession), verbals (gerund), verbals (infinitive), verbals (participle), 

inversion construction, cleft sentences. 

 
 

 

 

 
 

Türk İnkılâbının stratejisi. Cumhuriyet yönetimin kurulması. Halifeliğin kaldırılması. Türk hukuk inkılâbı, eğitim ve 

kültür inkılâbı, iktisadi inkılap. Çok partili hayata geçme denemesi. Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dış politikası. Türkiye’nin jeopolitik durumu.Atatürk İlkeleri. Atatürk ve devlet hayatı. Atatürk ve 

fikir hayatı. Atatürk ve milli eğitim. Atatürk ve kültür politikası. Atatürk ve Türk dili. Atatürk ve kadın hakları. 

Atatürk ve gençlik. Atatürk ve iktisat. Din ve laiklik. 
 

 

 

 
 

 

Cümlenin unsurları. Cümle tahlili ve uygulaması. Zarfların ve edatların  kullanılması.  Anlatım ve cümle 
bozuklukları ve düzeltilmesi. Kompozisyon, kompozisyonla ilgili genel bilgiler ve  kompozisyon yazmada 

kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulama, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Rapor, 

tebliğ, makale, deneme, biyografi, hatıra, fıkra, edebiyat  ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, 

Türk edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin 
geliştirilmesi ve bununla ilgili teorik uygulama. 

 

 
 

 

 
Kariyer kavramı, kariyer planlaması, kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi, bireysel kariyer gelişimi, 

özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, iş görüşmesi, kariyer planlama süreci, türk eğitim sisteminin kariyer 

planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi, kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği, yaşam boyu kariyer 

planlaması, emeklilikte kariyer planlaması. 
 

 

 
 

 

 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D0000141 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3+0+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D0000107 ATATÜRK İLK. ve İNKİLAP TARİHİ-II Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

D0000195 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-114 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1+0+0 2 



 

 

DERS İÇERİK 

FORMU 

ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm 
Çocuk Bakımı ve Gençlik 

Hizmetleri 

Program 
Çocuk Koruma ve Bakım 

Hizmetleri 

 

HAZIRLAYAN KONTROL VE ONAY 

Kalite Ekibi 
 

 
F 052 İlk Yayın Tarihi: 25/02/2021 Değ. No: -      Değ. Tarihi: - Sayfa 6 / 9 

 

 

 
 

İlk yardımın temel kavramları ve olay yeri değerlendirme,  hastanın birinci değerlendirmesi, yaşam bulgularının 

değerlendirilmesi, ilk yardımın abc kuralı, hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi, yetişkinlerde temel yaşam desteği, 

çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanmalarında ilk yardım, manevrası uygulamaları, 
kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve 

donmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ve zehirlenmelerde ilk yardım, zehirlenmelerde, vücuda yabancı cisim 

kaçmalarında, hayvan ısırmalarında ilk yardım, hasta-yaralı taşıma teknikleri. 
 

2. SINIF  

3. DÖNEM 
 

 

 
 

 

 
 

Özel gereksinim kavramı ve özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel gereksinimli çocuklarda tanı ve değerlendirme, 

özel eğitim gerektiren çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve özellikleri, zihinsel 

engelli çocuklar ve özellikleri, görme engelli çocuklar ve özellikleri, işitme engelli çocuklar ve özellikleri, fiziksel 

engelli çocuklar ve özellikleri, iletişim, dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar ve özellikleri, öğrenme güçlüğü 
olan çocuklar ve özellikleri, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve özellikleri, üstün ve özel yetenekli çocuklar 

ve özellikleri. 

 
 

 

 
 

 

Kaynaştırmanın tanımı ve önemi, kaynaştırma eğitiminin amaçları ve yararları, kaynaştırma eğitiminin ilkeleri, 

kaynaştırma eğitiminin türleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP), kaynaştırma eğitimi alan çocuğun 
gelişimsel gereksinimleri, kaynaştırma eğitiminde öğretmenin rolü ve önemi, kaynaştırmayı başarıya ulaştıran 

etmenler, kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, kaynaştırma uygulamalarında değerlendirme, 

Türkiye’de ve dünyada kaynaştırma eğitimi, kaynaştırma uygulamalarında ailelerle işbirliği.  
 

 

 

 
 

 

Beslenme ile ilgili temel kavramlar ve beslenmenin önemi, insan vücudunun yapısı ve çalışması, besin öğeleri ve 
vücuttaki işlevleri besin grupları, besinlerle meydana gelen hastalıklar, okul öncesi dönem çocuklarının enerji ve 

besin öğesi ihtiyaçları, gebelik ve emziklilikte beslenme 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi dönemde 

beslenme, okul çocuklarının beslenmesi, adölesan dönemde beslenme, beslenme yetersizliği hastalıkları. 
 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-112 İLK YARDIM Zorunlu 1+1+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-201 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE ÖZEL 

EĞİTİM 

Zorunlu 3+1+0 6 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-207 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2+0+0 2 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-203 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENME Zorunlu 3+1+0 6 



 

 

DERS İÇERİK 

FORMU 

ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm 
Çocuk Bakımı ve Gençlik 

Hizmetleri 

Program 
Çocuk Koruma ve Bakım 

Hizmetleri 

 

HAZIRLAYAN KONTROL VE ONAY 

Kalite Ekibi 
 

 
F 052 İlk Yayın Tarihi: 25/02/2021 Değ. No: -      Değ. Tarihi: - Sayfa 7 / 9 

 

 

 
 

 

 

 
Okul öncesi eğitimde oyun ve tarihi, oyunun önemi, eğitimcilerin oyunla ilgili görüşleri, çocuğun gelişiminde oyun, 

fiziksel gelişimde oyun, duygusal gelişimde oyun, sosyal gelişimde oyun, dil gelişiminde oyun, zihinsel gelişimde 

oyun, çocuklarda oyun evreleri ve oyun çeşitleri, okul öncesi eğitim kurumlarında oyun.  
 

 

 
 

 

 

Çocuk haklarının tarihçesi; çocuğun tanımı; çocuk hakları temel ilkeler (yüksek yarar, yaşama gelişme); çocuk 
haklarının temel ilkeleri (ayırımcılık yasağı, katılma); yaşam hakkı, gelişme hakkı (sağlık-sosyal güvenlik); gelişme 

hakkı (eğitim, boş zaman değerlendirme); korunma hakkı; şiddetten korunma (çocuk ihmali ve istismarı); çocuğu 

koruyucu tedbirler; çocuk adalet sistemi (mağdur ve tanık çocuklar); çocuk adalet sistemi (suça sürüklenen 
çocuklar); çocuk adalet sistemi (cezaların infazı ve kapalı kurumlar). 

 

 
 

 

 

 
Hayatın ilk çeyreği, evlilik ve aile hayatı, aile yaşam becerileri, okul ve aile, değerlerin edinilmesinde ailenin rolü, 

tek ebeveynli aileler, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku, evlilik ve sağlık, sağlıklı yaşama ve 

hastalıklardan korunma, çocuk ve ergen sağlığı, ilk yardım, madde kullanım riski ve madde bağımlılığından 
korunma. 

 

 

 
 

 

 
Edinilen teorik bilgileri çocuk koruma ve bakım hizmeti veren kurumlarda uygulayabilme, çocuğa ihtiyacı olan 

korunma ve bakım hizmetini sunabilme, çocuğun gelişim alanlarını destekleyebilme, çocuk haklarını savunabilme, 

çocukla ilgili bilgileri gerekli kişi ve kurumlara iletebilme. 
 

 

 

 
 

 

Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi; araştırmada temel kavramlar; araştırma teknikleri ve amaçları; bilimsel araştırma 
yöntemleri ve türleri; araştırma süreci; araştırma ile ilgili kaynak taraması yapılması; araştırmalarda veri toplama 

yöntemleri; araştırmanın değişkenleri, geçerliği ve güvenirliliği; araştırmanın rapor haline getirilmesi ve sonuçların 

yorumlanması. 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-219 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 1+2+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-205 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 3+0+0 4 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-221 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 1+2+0 3 

Ders 

Kodu 

Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-209 MESLEKİ UYGULAMA-I Seçmeli 0+8+0 9 

Ders 

Kodu 

Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-227 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0+0 3 
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2. SINIF  

4. DÖNEM 
 

 
 

 

 
 

Çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili temel kavramlar, çocuk hakları sözleşmesi, çocuk ihmal çeşitleri, çocuk istismarı 

ve çeşitleri, çocuk ihmali ve istismarında rol oynayan faktörler, çocuk ihmali ve istismarının yasal boyutu, çocuk 
ihmali ve istismarının önlenmesi, çocuk ihmali ve istismarının sonuçları, çocuk ihmal ve istismarını belirleme ve 

önlemede öğretmenin rolü, çocuk ihmal ve istismarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de çocuk ihmal ve istismar 

durumu. 

 
 

 

0-3 yaş arasındaki çocuklarda bakım, 4-6  yaş arası çocuklarda bakım, 7-10 yaş arası çocuklarda bakım,11-14 yaş 

arası çocuklarda bakım, 15-18 yaş arası çocuklarda bakım, çocuk bakım kuruluşlarında uygulanan çocuk destek, 

gelişim ve eğitim programı, yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve hayata hazırlama bileşeni, psiko-sosyal destek 

bileşeni, psiko sosyal durum değerlendirme, psiko-sosyal destek gereken durumlar, psiko-sosyal müdahaleler, grup 

rehberliği etkinliği, çocuk destek gelişim programının çocuk bakım kuruluşlarında uygulama durumu. 

 
 

 

 
 

 

Öğrenme psikolojisi, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramları, temel kavramlar, klasik 
koşullanmanın beş temel öğesi, klasik koşullanmanın beş temel ögesi, bağlaşımcılık (bağ kuramı/araçsal 

koşullanma), edimsel koşullanma, bilgi işleme kuramı, gestalt kuramı. 

 
 

 

 

Okul öncesi dönemde bilim eğitimi, bilimsel süreç becerileri, temel bilim alanları, yöntem ve teknikler, bilim 

etkinliğini planlama ve uygulama, eğitimde teknolojinin önemi, eğitimde teknoloji kullanımında öğretmenin rolü, 

okul öncesi eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri, eğitimde teknoloji kullanımının sonuçları, okul öncesi eğitimde 

yazılım programları ve nitelikleri, teknoloji destekli okul öncesi eğitim etkinlikleri. 

 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-206 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI Zorunlu 3+1+0 6 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-202 ÇOCUK ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3+1+0 6 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-204 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3+1+0 6 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-214 ÇOCUK VE BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3+0+0 3 
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Edinilen teorik bilgileri çocuk koruma ve bakım hizmeti veren kurumlarda uygulayabilme, çocuğa ihtiyacı olan 

korunma ve bakım hizmetini sunabilme, çocuğun gelişim alanlarını destekleyebilme, çocuk haklarını savunabilme, 

çocukla ilgili bilgileri gerekli kişi ve kurumlara iletebilme. 
 

 

 
 

 

 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi; toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler 
hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici 

olarak katılma; sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; topluma hizmet 

çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. 
 

 

 
 

 

 

Temel sağlık hizmetleri kavramı; hastalık belirtilerini gözlemleme, takip etme ve ilk önlemler; kişisel hijyen ve 
beslenmede dikkat edilecek noktalar; erken tanı ve tedavi; bağışıklama ve aşılama; rehabilitasyon; ilaç kullanım 

ilkeleri, ilaç verme yolları, ilaç yan etkileri ve ilaçların saklanması; bulaşıcı hastalıklara genel bakış ve önlemler; 

uzun süre yatan hastalarda oluşabilecek bazı sistem hastalıkları ve bakımı. 
 

 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-210 MESLEKİ UYGULAMA-II Seçmeli 0+8+0 9 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-220 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1+2+0 3 

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/ 

Seçmeli 

T-U-L AKTS 

KB-224 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Seçmeli 3+0+0 3 


