
TOROS ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

TD101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I 

Türk Dili’ne Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki 

Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. 

Dilekçe Yazma. 

  

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız 

İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri. Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat 

Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). 

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 

Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuva-yi Milliye Hareketi. Mustafa Kemal 

Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. 

Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında 

Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. 

Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması. 

 

ING 101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE)  

Introduction, Simple present tense, Questions, Present continuous tense. yes-no Questions 

words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, 

uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, 

Negative simple present tense, Some, any, Suggestion lets questions words, Present simple 

and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How 

much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions 

with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, 

Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simple, The simple 

future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense. 



  

  

 

CGP 101 ÇOCUK GELİŞİMİ-1 

Çocuk gelişi dersine giriş ve dersin tanımı, fiziksel gelişim, fiziksel gelişimi takip etme, 

psiko-motor gelişim, psikomotor gelişimi takip etme, bilişsel gelişim, bilişsel gelişimi 

ölçmeye yönelik araç gereç kullanımı, dil gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma. 

  

BTP 111 BİLGİSAYAR I 

Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem 

programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; 

hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı. 

Bilgisayarın tarihçesi , Bilgisayarın donanım yapısı , Bilgisayar yazılımları , İşletim 

sistemlerinin temel işlevleri , işletim sistemini kurmak , başlatmak , Bilgisayara erişimi 

denetlemek , hesap oluşturmak ve hesapları yönetmek , Program yüklemek ve kaldırmak , 

dosyaları yönetmek , dosyaları ve klasörleri güvenli yapmak.  

  

MAT 111 MATEMATİK 

Yüzde hesapları ( Basit yüzde hesapları, yüzde tutarı,esas değer,yüzde payı ), Yüzde hesapları 

( İç ve Dış yüzde hesapları, yüzde tutarı,esas değer,yüzde payı ), Alış, Maliyet hesapları ( 

fiyat, alış fiyatı, maliyet fiyatı, ticari maliyet fiyatı, üretim maliyeti, satış fiyatı net satış, brüt 

satış, net kâr, brüt kâr kavramları ), Alış, Maliyet hesapları ( fiyat, alış fiyatı, maliyet fiyatı, 

ticari maliyet fiyatı, üretim maliyeti, satış fiyatı net satış, brüt satış, net kâr, brüt kâr 

kavramları ), Satış ve kâr hesapları ( maliyet oranı ve satış üzerinden satış tutarı, maliyet, kâr, 

kâr yüzdesinin hesaplanması ), Faiz hesapları ( faiz tanımı, basit ve bileşik faiz hesaplama ), 

Faiz hesapları (iç, dış, teorik, ortalama faizler,ortak ve ortalama vade, dönemsel faizlendirme, 

yılın günlerine göre faiz.), İskonto ( iskontonun tanımı, dış iskonto hesabı ) İskonto ( iç 

iskonto hesabı, dış ve iç iskontoların karşılaştırılması ), Karışım, bileşim, alaşım terimlerinin 

kavranması ve problem çözümü. 

  



CGP 102  ÇOCUK VE DRAMA II 

Yaratıcı dramanın tanımı ve temel özellikleri, çocuk için önemi, Yaratıcı dramanın tarihçesi, 

Yaratıcı Dramanın temel kavramları (Dramatizasyon, Rol oynama, Doğaçlama, Çatışma Anı) 

Yaratıcı Drama-Dramatizasyon Karşılaştırılması, Yaratıcı drama-Tiyatro Karşılaştırılması, 

Yaratıcı dramanın bileşenleri (Mekan, Konu, Grup, Lider, Teknik), Yaratıcı Drama Aşamaları 

(Hazırlık-Isınma, Canlandırma ve Değerlendirme), Yaratıcı Drama Teknikleri, Hikâyeden 

Drama Etkinliği Oluşturulması, Drama Etkinliği planı hazırlanması, Drama etkinliği 

uygulanması, Okul öncesinde drama etkinliği planı hazırlanması. 

  

CGP 232 AİLE EĞİTİMİ 

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye 

yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı 

program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik 

evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı. 

  

TD 102 TÜRK DİLİ II 

Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. 

Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce 

dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak 

Kurallar. 

  

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 

Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata 

geçiş denemeleri. Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, 

Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve 

dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik, 

İnkılapçılık İlkesi. II. Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu. 

  



ING 102 İNGİLİZCE II 

The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous 

tense, present c ontinuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will 

revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you 

last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen, simple future-will, shopping, 

I'd like......a pair of.....etc., revision test. 

 

CGP 102 ÇOCUK GELİŞİMİ II 

Çocuk gelişimine giriş ve dersin tanımı, sosyal gelişimi tanımak, Sosyal Gelişimi ölçmeye 

yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi tanımak, Duygusal Gelişimi ölçmeye 

yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimini tanımak, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik 

araç gereç kullanmak, Cinsel gelişimi tanımak, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç 

hazırlamak. 

  

CGP 219 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI/ Z 

Ders kapsamında çocuk psikolojisi ve ruh sağlığının tarihsel gelişimi, çocuk psikolojisi 

teorileri, çocuk davranışını ve psikolojisini etkileyen genetik, ailesel, sosyal ve kültürel 

faktörler, 0-6 yaşarası dönemin özellikleri, bu dönemde ortaya çıkan yeme, uyku, tuvalet 

sorunları ve çözümleri, 0-6 yaşarası cinsel gelişim ve eğitim, boşanma, ebeveyn kaybı, yeni 

bir kardeşin doğumu gibi çocuğun davranışını etkileyen önemli yaşam olayları, çocuklarda 

görülen uyum ve davranış bozuklukları ve tedavi yöntemleri konuları ele alınacaktır. 

  

CGP 117 EĞİTİMDE ARAÇ- GEREÇ GELİŞTİRME 

Bu dersin amacı öğrenciye okulöncesi eğitimde araç gereç geliştirme yeterlikleri 

kazandırmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin sınıflarında uygulayabilecekleri sınıf yönetimi 

ile ilgili araç gereçler planlaması, kukla ve aksesuarlar yapmalarının öğretimi de 

hedeflemektedir. Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç tasarlamak,  İşitme 

engeli, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç tasarlamak, Zihin 

engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç tasarlamak, Bedensel engelli çocuğun 

gereksinimlerine uygun araç- gereç tasarlamak. 



  

 

 

CGP  222 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMASI 

Bu dersin amacı, öğrencilerin, çocuğun hakları ve korunması hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamaktır. Bu derste Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, çocuk ihmal ve istismarı ve 

buna yönelik koruyucu önlemler ve de çocuk haklarının korunması konusunda yapılan 

çalışmalar değerlendirilmektedir. 

  

 CGP 112 ÇOCUK VE İLETİŞİM 

Çocuklar ve Problemleri, Belirgin Öğrenme Problemleri Öğrenme Güçlüğü, Öğrenme 

sürecinde güçlük çekilen alanlar, Eğitsel Stratejiler ve Sistemler Öğrenme Güçlüğü, Görsel 

Öğrenme ve Buna İlişkin Etkinlikler, İşitsel Öğrenme ve Buna İlişkin Etkinlikler, 

Hiperaktivite Problemleri, Çocukların Duygusal İhtiyaçları, İletişim: Dinlenme ve İlişkinin 

Temel Malzemesi, İletişim: Etkili Ana-Baba Olma Eğitimi, Yaramazlığın Hedeflerini 

Anlamak, davranışçı yaklaşım, Güvengenlik Eğitimi, Ana-Babalar İçin Eğitim Programı. 

  

 CGP 227 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 

Bu derste öğrenciler akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilecek ve sözlü 

iletişimde İngilizceyi doğru kullanabileceklerdir. Kendi alanları ile ilgili gerekli terminoloji 

kendilerine kazandırılacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci; ilgili alandaki sözcükleri 

kullanmayı, teknik terminolojiyi, alanlarıyla ilgili literatürü takip edebilecek seviyede 

İngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçaları yardımıyla kelime hazinelerini 

genişletmeyi, eleştirel okuma becerilerini geliştirmeyi, yazma becerilerini geliştirmeyi, 

fikirlerini grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade etmeyi öğrenecek ve bu becerileri 

geliştireceklerdir. 

  

CGP 235 ÇOCUK EDEBİYATI 



Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler. Çocuk yayınlarının değerlendirilmesi. 

Çocukların ve ailelerin çocuk yayınları kullanmalarına rehberlik etmek; çocukların basılı ve 

görsel yayınları kullanmalarına rehberlik etmek, ailelere çocuk yayınları kullanmaları 

konusunda rehberlik etmek. 

  

CGP 122 ÇOCUK VE OYUN 

Oyun Nedir? (Oyunun Tanımı) Oyunun özellikleri, Oyunun sosyo-kültürel tarihçesi, 

Okulöncesinde oyunun yeri ve önemi, Çocuk ve oyun Çocuk için oyun neden önemlidir? 

Oyun Gelişim Evreleri: Bebeklik Döneminde Oyun Okul öncesi Dönemde Oyun, Oyunun 

Çocuğun Gelişimine olan Etkileri: Fiziksel gelişimde, psiko-motor gelişimde, duygusal 

gelişimde, sosyal gelişimde,  Oyun Kuramları: - Klasik, Dinamik ve Diğer oyun kuramları - 

Piaget, Smilansky, Vygotsky vb.(Güncel örnekler), Çocuklarda oyun evreleri ve oyun çeşitleri 

(oyun kuramları devam), Oyun, çocuk ve yetişkin etkileşimi - Yetişkin-çocuk etkileşimi, 

uygun oyun (seçimi), yaş grubu-gelişim alanı etkisi , Oyun yolu ile öğrenme/öğretme• Okul 

öncesi çocuklarına yönelik oyun /oyun etkinlikleri , Okul öncesinde oyun ve oyun 

etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi- Oyun Planlama Örneği 

  

 CGP 124 ERKEN ÇOCUKLUKTA RESİM EĞİTİMİ 

Görsel Sanatlar Eğitiminde Tanımlar ve Kavramlar, Sanatın tanımı, sanat eğitimi, Sanat 

eğitiminin amaç ve ilkeleri, Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim amaçları, Okul öncesi 

resim eğitimi, Okul öncesinde resim eğitiminin çocuğun algısal gelişimine etkisi, Çocukları 

anlamada önemli bir iletişim aracı olarak resim, Renklerin anlamları Çocuğun psikolojik 

özelliğini yansıtan resimler, Renklerin anlamları Çocuğun psikolojik özelliğini yansıtan 

resimler, Çocuğun resimlerinin genel olarak yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar Çocuğun resimlerinde renklerin ve çizgilerin yorumlanması 

  

CGP 119 ÖZEL EĞİTİM 

Bu derste öğrenciler; Özel eğitimin gelişim sürecini öğrenecekler, özel eğitimin Türkiye’deki 

gelişimini öğreneceklerdir. Özel eğitimin ilkeleri ve özel eğitim kurumlarını tanıyacaklardır. 



Engele neden olan etmenleri öğrenip tüm engel gruplarına yönelik eğitim planlama hakkında 

bilgi sahibi olacaklardır. 

 

 

 

 

CGP 240 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Araştırma teknikleri, Rapor yazma kuralları, Araştırma Konusu Seçme, Kaynak Araştırması 

Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırmayı Rapor Hâline Dönüştürme, 

Sunuma Hazırlık Yapma, Sunum Yapma 

 

CGP 234 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

Bu derste öğrenciler; sağlıklı çocuğun özelliklerini öğrenecek,0-12 yaş arasında sık görülen 

çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olacak, sağlığı korumak ve geliştirmenin önemini 

kavrayacak, ilgili personelle işbirliği yapma konusunda bilgi edineceklerdir. 

 

CGP 124 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ  

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej 

eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit 

Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru 

kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre 

çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi. 

 

CGP 233 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 

A-KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 1- Kaynaştırma eğitimi a-Tanımı b-Amaçları c-Kaynaştırma 

ilkeleri 2- Kaynaştırma eğitiminin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişim süreci 3- Kaynaştırma 

eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar 4- Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personel ve 

Özellikleri 5- Kaynaştırma Eğitiminde Ekip Çalışmasının Önemi 6- Kaynaştırma Eğitiminin 

Yararları B- KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL 



GEREKSİNİMLERİ 1- Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişim özellikleri a- Psikomotor 

gelişim özellikleri b-Bilişsel gelişim özellikleri d- Dil ve iletişim gelişim özellikleri e- Sosyal 

ve duygusal gelişim özellikleri f- Özbakım ve günlük yaşam beceri özellikleri 2- Kaynaştırma 

öğrencisini eğitim ortamına yerleştirme süreci a- Tıbbi tanılama b- Eğitsel tanılama c- İlgili 

kuruma yerleştirme d- İzleme ve değerlendirme C- KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİ 

UYGULAYAN OKULLAR 1-Okul öncesinde kaynaştırma eğitimi 2-İlköğretimde 

kaynaştırma eğitimi 3-Ortaöğretimde kaynaştırma eğitimi 4-Yükseköğretimde kaynaştırma 

eğitimi 

 

CGP 231 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMETİK EĞİTİMİ 

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi 

değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve 

geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim 

programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, 

okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal 

sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri 

kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma. 

 

CGP 237 MESLEKİ UYGULAMA 

Okul öncesi kurumlarda, teorik bilgileri kullanarak uygulama yapmak. 

 

CGP 238 MESLEKİ UYGULAMA   

Okul öncesi kurumlarda, teorik bilgileri kullanarak uygulama yapmak. 

 

  

 

 

 


