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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Öğrencilerin, okullarda öğretmenler, veliler ve okuldaki diğer paydaşlarla birlikte değerler eğitimi ve psikoeğitim programı
uygulamalarının nasıl yapıldığı ile ilgili fikir edinmesi.

Dersin İçeriği

Bu ders; Ders içeriğinin tanıtılmasıDeğer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden değerler eğitimine gereksinim
duyulduğu,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme, işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma,
tartışma, gezi gözlem, dramatizasyon, örnek olay incelemesi.,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme,
buldurma (Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun
yoluyla öğretim / eğitsel oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma.,Psikoeğitim programları: Duyguları tanıma ve ifade etme,-Etkili iletişim becerileri,-Etkili iletişim becerileri,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme
ünitesi ,Ara Sınav,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi ,-Atılganlık (hakkını arama)-Öfke yönetimi becerileri
programları,-Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri-Arkadaşlık ve akran baskısıyla başetme becerileri-Zorbalıkla başetme becerileri,Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi,-Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları,-Genel
değerlendirme ; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenciler
1.

Değer eğitiminin örnek uygulamalarını tasarlayabilme

1, 4

A, C

2.

Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme

1, 4

A, C

3.

Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme

1, 4

A, C

4.

İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme

1, 4

A, C

5.

İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme

1, 4

A, C

6.

Uygulanan psikoeğitim programları ile ilgili program değerlendirme anketi geliştirebilme

1, 4

A, C

7.

İlgili psikoeğitim programına uygun psikolojik test uygulayıp, yorumlayabilme

1, 4

A, C

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Ders içeriğinin tanıtılmasıDeğer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden
değerler eğitimine gereksinim duyulduğu

2

Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme,
işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma, tartışma, gezi gözlem,
dramatizasyon, örnek olay incelemesi.

3

Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme, buldurma
(Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden
yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun yoluyla öğretim / eğitsel
oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma.

4

Psikoeğitim programları: -Duyguları tanıma ve ifade etme

5

-Etkili iletişim becerileri

6

-Etkili iletişim becerileri

7

-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi

8

Ara Sınav

9

-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi

10

-Atılganlık (hakkını arama)-Öfke yönetimi becerileri programları

11

-Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri-Arkadaşlık ve akran baskısıyla
başetme becerileri-Zorbalıkla başetme becerileri

12

-Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi

13

-Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları

14

-Genel değerlendirme
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