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1.YARIYIL 

 

401511101 Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2-2-3) 

Bu ders; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanır. Bu ders 

kapsamında öğrenciler, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları ve yaklaşımlar, sağlık davranışlarının 

belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri 

(sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, sağlıklı iş yerleri vb.), yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme 

özellikleri, sağlık eğitimi programını geliştirme adımları, olumlu eğitim atmosferi, iletişim ve 

interaktif (etkileşimli) eğitim teknikleri, sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve 

değerlendirme araçları, grup dinamikleri ile bir eğitim grubunun evreleri; görsel-işitsel araç ve afiş-

broşür hazırlama ile sunma konularını içermektedir. 

 

401511102 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş (2-0-4) 

Bu ders, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünün tanıtımı, iş olanakları hakkında bilgilendirme, gelişim 

ve ilgili kavramların tanımlanması ve tartışılması, gelişim ilkelerinin tartışılması, yaşam dönemleri ve 

gelişim görevleri, fiziksel gelişim, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, ahlak gelişimi, sosyal 

gelişim, duygusal gelişim ve cinsel gelişim konularını kapsamaktadır. 

 

401511103 Temel Bilgisayar Teknolojileri (2-2-3) 

Bu ders;temel bilgisayar bilimlerine giriş, bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımları, Word, 

İnternet Explorerprogramı, Excel kullanımı,Powerpoint vb. sunu programları, afiş ve broşür hazırlama 

programları hakkında genel bilgi verilmesi ve pratik yapılması konuları ilebu konulara yönelik 

uygulama çalışmalarını içermektedir. 

 

401511104 Temel Sosyoloji (2-0-3) 

Bu ders, günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, 

bilimsel bilgi, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim, sosyolojik kavramlar, 

kültür, birey ve sosyal etkileşim, sosyalizasyon ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları, grup ve 

organizasyon, sosyal kontrol biçimleri, sosyal tabakalaşma, temel sosyal kurumlar, temel sosyal 

kurumlar ileaile, akrabalık, evlilik ve eğitim konularını içermektedir. 

 

401511105 Temel Matematik (2-0-3) 

Bu ders,matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisikümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi 

kurma,doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar,tam sayılar, bölünebilme kuralları, "ekok” ve “ebob” 

kavramları ve uygulamaları,oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları,reel sayılar, üslü ve 

köklü çokluklar,kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle 

gösterimi,denklik ve sıralama bağıntıları,ayrık örtüler ve zincirler,veri toplama, verilerin 

özetlenmesi,merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca) ve dağılım ölçüleri (ranj, mutlak 

sapma, standart sapma) konularını içermektedir. 

 

740011301 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-2) 

Bu ders; inkılâp ve inkılâpla alakalı kavramlar, Türk inkılâbını hazırlayan sebepler, Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri, Osmanlı Devletlerinin son 

döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin 
durumu, I. Dünya savaşı ve Osmanlı Devletinin yıkılışı, I. Dünya savaşının sebepleri, I. Dünya 

savaşının başlaması ile Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, I. Dünya savaşında Türk cepheleri, 

Osmanlı Devletini paylaşma projeleri, I. Dünya savaşının sona ermesi ve yapılan anlaşmalar,  Milli  
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Mücadele Dönemi, azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler, Milli Mücadeleye hazırlık, İzmir’in 

işgâli, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da yürütülen faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 

750011301 Türk Dili-I (2-0-2) 

Bu ders;dilin tanımı ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi,  Türk ve dünya 

edebiyatına ilişkin genel bilgi, Türk ve dünya edebiyatında ön plana çıkan kitaplara ve yazarlara ilişkin 

bilgi, dil kültür ilişkisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyon yazma kuralları ve planları, 

anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, okunan bir metni doğru çözümleme 

ve örneklerle metin tahliliyapma konularını içermektedir. 

 

431211301 Yabancı Dil-I (2-0-2) 

Bu ders; şimdiki zaman, yaygın fiiller, doğum günleri, tarihler, sıra sayılar, “a lot of, some, not, any, 

para, some'ın zayıf halleri, of, geniş zaman, sayılar, fiyatlar, “Var mı/yok mu?, sayılan sayılamayan 

isimler, sahiplik, yer edatları, "How much”, tekil, çoğul, hangisi, hangileri, giysiler, ünlü harfler, 

belirteçler, “Ne sıklıkta?”, bir kez, iki kez, her..., "There is/are, many, lots of, a lot of”, eposta yazma, 

sözcük grupları, kelime gelişimi, "Was were, zaman ifadeleri, last on, yesterday, at/in”, yer, cümle 

vurgusu, vardı/yoktu, zaman ifadeleri, in the (1930s), ago, teknoloji, tarihler, geçmiş zaman, düzenli 

fiiller, seyahat, ricalar, biyografi, düzensiz fiillerdeki ünlü sesler, geçmiş zamanda olumsuz cümleler, 

müzik türleri ve müzisyenler, biyografi, geçmiş zamanda “Wh” soru cümleleri, kısa cevaplar, ünsüz 

harfler konularını ve okuma ile anlama çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

401511201 Seçmeli Ders I: Ekoloji ve Çevre (2-0-4) 

Bu ders; ekolojiye ilişkin temel kavramlar, ekosistem ve özellikleri, ekosistemlerde enerji akımı, 

ekosistemlerde madde döngüsü, hava kirliliği,su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü ve radyoaktif 

kirlenmenin çevreye etkileri, doğanın korunması ve ekolojik denge, çevresel koruma ve düzenlemede 

yeni yaklaşımlar ile ilgili kurum ve kuruluşlar konularının yanı sıra çevre korumaya ilişkin proje 

üretimi ve paylaşımı konularını içermektedir. 

 

401511202 Seçmeli Ders I: Üniversitede Yaşam Kültürü (2-0-4) 

Bu ders; üniversite kavramı ve anlayışı, Kırşehir’in tanıtımı, öğrenci işleri hakkında bilgilendirme, 

ders seçimi ve danışmanlıklar hakkında bilgilendirme, uluslararası olanaklar hakkında bilgilendirme, 

hizmetleri, mediko,burslar hakkında bilgilendirme, sanat, bilim ve spor kulüpleri ile ilgili 

bilgilendirme, gezi olanakları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci topluluklarının kurulması 

prosedürü ve öğrenci temsilcilikleri hakkında bilgilendirme konularını kapsamaktadır. 

 

401511203 Seçmeli Ders I: Beden Eğitimi (2-0-4)   

Beden Eğitimi dersi; beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve 

sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, spor dalları ile ilgili bilgilendirme, 

beden eğitiminin Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi, spora başlangıç egzersizleri 

uygulaması, basketbol ve voleybol kuralları ve uygulaması, spor müsabakası izleme ve yorumlama 

konularını içermektedir. 

 

401511204 Seçmeli Ders I: Resim (2-0-4) 

Bu ders; komposizyon hazırlama ve teknikleri, figür çizim-uygulama ve oranlama, oran-orantı ve 

eleştiri, yeni komposizyon hazırlık ve çizimi, figür çizim-uygulama, oran-orantı-yerleştirme, kritik, 

değerlendirme, yeni komposizyon hazırlık ve çizimi, figür çizim-uygulama, çizgi değerleri ve planlar 

(eleştiri) konularını kapsamaktadır. 

 



ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 
 

Çocuk Gelişimi Bölümü 2016 Müfredatı                         3/4 
 

 

2. YARIYIL 

401512101 Beslenme İlkeleri (2-0-3) 

Bu ders; beslenmeye giriş, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, nükleik asitler, enzimler, enerji 

metabolizması,hormonlar ve metabolizma, su ve mineraller, vitaminler, besin grupları, katkı öğeleri, 

besinlerin işlenerek saklanması,içecekler, bitkisel kimyasallar ve işlevsel besinler, probiyotikler, 

yemek planlama, şişmanlık-zayıflık, özel durumlarda beslenme, katkı maddeleri ve etiket okuma 

konularını içermektedir. 

 

401512102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-3) 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi canlıların yapısını oluşturan moleküllerin ve en küçük canlılık birimi 

olan hücrenin özelliklerini, kuşaklar boyu aktarılan ve kalıtsal materyal olan DNA’daki genetik 

bilginin protein moleküllerine çevrilme aşamalarını (replikasyon, trankripsiyon, translasyon), 

genetiğin temeli olan hücresel olayları (hücre döngüsü, mitoz-mayoz ve kontrolü) ve rekombinant 

DNA teknolojilerindeki son gelişmeleri aktarmaktır. 

 

401512103 Özel Eğitime Giriş (2-0-3) 

Bu ders; özel eğitim ilkeleri, önemi ve tarihçesi ile özel eğitim kurumlarının amaçları, ilgili tanımlar 

ve terimler, özel eğitime ilişkin kanun ve yönetmelikler, engelli çocuğa sahip ailelerin özellikleri, 

geçirdikleri aşamalar ve hakları, kaynaştırma, bireyselleştirilmiş eğitim programları, özel eğitime 

ihtiyacı olan bireylerin sınıflandırılması ve engelli oluş nedenleri, dil ve konuşma bozuklukları,görme, 

fiziksel, zihinsel ve işitme engelli bireyler ileduygusal ve sosyal bozukluklar, otistik çocuklar, özel 

öğrenme güçlüğü olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile üstün yetenekli bireyler 

ve aile eğitimi konularını kapsamaktadır. 

 

401512104 Temel Psikoloji (3-0-3) 

Bu ders; psikolojiye giriş,davranışın biyolojik temelleri,öğrenme, bellek,dürtüler, 

güdülenme,duyular,algı,psikolojik testler,kişilik ve zekâ,davranış bozuklukları ve tedavisi,tutumlar, 

önyargı ve davranış üzerinde sosyal etkiler konularını içermektedir. 

 

401512105 Sosyal Antropoloji (2-0-2) 

Bu ders; antropolojinin tanımı ve çalışma konuları, kültür kavramı, temel antropoloji kuramları, 

insanın canlılar dünyasındaki yeri, primatlar, İnsanın evrimi, insanın sosyal değişimi, endüstri öncesi 

yaşam, kent ve devlet, sosyal cinsiyet ve ilişkiler, din ve kutsal ile dil ve iletişim konularını 

içermektedir. 

 

401512106 Aile ve Yaşam Dinamiği (2-0-2) 

Bu ders; aile kavramı ve türleri, değişen aile yapısı ile etkileyen faktörler, aile modelleri, aile işlevleri 

ve aile işlevlerini etkileyebilecek etmenler, aile içi iletişim, anne baba tutumları, çocuğun gelişim 

aşamalarında ailenin önemi, evliliğin tanımı ve eş seçimi, aile parçalanmasının nedenleri ve aile 

üyeleri üzerindeki etkileri, aile içi şiddet, farklı özellikteki bireylere sahip aileler ve sorunları, 

teknoloji ve aile, göç ve aile konuları ile kentleşmenin aileler üzerindeki etkisi ile anne-baba eğitimi 

konularını içermektedir. 

 

750012301 Türk Dili-II (2–0-2)  

Bu ders, yaratıcı yazma (öykü, roman) türleri, öğretici yazma (makale, araştırma, özgeçmiş, dilekçe, 

rapor yazma) türleri, yazılı anlatım türlerini ve özellikleri, sözlü anlatım özellikleri, hazırlıklı konuşma 

(seminer, konferans, münazara) türleri, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi, noktalama işaretleri,  
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yazım kurallarının dildeki önemi ile kullanımları, özel veya resmi teşebbüslerinde dili kurallarına 

uygun doğru kullanma, sözcüklerle ilgili anlatım yanlışları, dilimizin başka dillerden etkilenmesinde 

ortaya çıkan anlatım bozuklukları, günümüz dil problemlerinin çözümü konularının yanı sıra sözlü ve 

yazılı anlatımda başarı  konularını içermektedir. 

 

740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2–0-2) 

Türk inkılap hareketleri, çok partili rejim denemeleri ve sonuçları,hukuk,eğitim, kültür alanında 

vesosyal alanda yapılan inkılaplar,ekonomi ve toplumsal alanında yapılan inkılaplar,Atatürk dönemi 

Türk dış politikası,Türk inkılabının dayandığı temeller ve Atatürkçülük,milliyetçilik,halkçılık, 

devletçilik,laiklik, inkılâpçılık konularını içermektedir. 

 

431212301 Yabancı Dil II (2-0-2) 

Bu ders, Simple Past Tense, Simple Present Tense, Countable and uncountable nouns, Some /any/ a 

few / a little, Comparatives and superlatives, Present Continuous, Possessive pronouns, Going to 

Future Tense, Adverbs and adjectives, Present Perfect Tense, listening, writing, speaking konularını 

içermektedir. 

 

401512201 Seçmeli Ders II: Fotoğrafçılık-I (2-0-4) 

Fotoğrafın ve  fotoğraf makinesinin tanımı, temel kavramlar, fotoğraf tarihi, fotoğraf makinesinin 

parçaları ve kullanımı, objektifin fotoğraf makinesi için önemi, farklı objektif türleri ve kullanıldıkları 

alanlar, örtücü ve diyafram kavramları, işlevleri, fotoğrafta kullanılan duyarlı malzemeler; filmler ve 

sensörler, film kullanan makinalar ve dijital makineler arasındaki farklar, ISO kavramı, ışık bilgisi, 

fotoğrafta ışığın etkili kullanımı; ışık ölçerler; filtreler, yardımcı öğeler, fotoğraf makinesinin bakımı, 

görüntülerin saklama koşulları, flaşlar, yansıtıcılar, bounce flaş kullanımı, fotoğrafta kompozisyon, 

kompozisyonun temel öğeleri, fotoğrafta ana ilgi merkezi, içerik ve estetik yönden güçlü 

kompozisyonlar oluşturma konularını ve çekim gezisini içermektedir. 

 

401512202 Seçmeli Ders II:  Doğa ve Yaşam (2-0-4) 

Doğa bilimlerinin amaçları ve yöntemleri, doğaya ilişkin kavramlar, doğada yaşam, doğal hayatı 

koruma, doğa sporları konularını,  çocuk ve doğa ile ilgili araştırmaların incelenmesini,  yerel 

kulüplerin ziyaret edilmesi ve bilgi alınmasını, çocuk ve doğa konusunda proje planlama ve 

uygulamayı içerir. 

 

401512203 Seçmeli Ders II: İlkyardım ve Acil Bakım (2-0-4) 

Bu ders; ilkyardımın önemi tarihçesi, ilkyardımda hasta değerlendirmesi ve ilgili kavramlar, 

kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon, solunum yolu tıkanmalarında ilkyardım, kanamalar ve şok, 

yumuşak doku yaralanmaları ve sargılar, kırık, çıkık, burkulmalar ve kas krampları, yanıklarda 

ilkyardım, sıcak çarpması ve donmalar, zehirlenme, ani bilinç kayıpları, hasta taşıma ve triaj, halk 

sağlığı kavramı ve gelişmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri konularını içermektedir. 

* İlk ve acil yardım müdahalelerinin çocuklar ve yetişkinler için gösterilmesi gerekmektedir. 

 

401512204 Seçmeli Ders II: Müzik (2-0-4) 

Bu ders; nefes ve ses çalışmaları, ses sağlığının korunması, oturarak ve ayakta çalışmanın kuralları, 

bireysel ve grup çalışmaları ile, koro eğitimi çalışmalarına giriş ve folk-muzik örnekleri ile, türkü, 

sanat müziği örneklerini söyleme ile İstiklal Marşı’nı koro ile söyleme konularını içermektedir. 

 

 


