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Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk eğitim sisteminin yönetsel yapısının açıklanması, okul yöneticiliğinin kuramsal
ve uygulamalı olarak incelenmesi, okulun örgütsel ve yönetsel olarak açıklanmasıdır.
Konular:
1. Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2. Sınıf içi iletişim ve etkileşim
3. Sınıf yönetimi model ve yaklaşımları
4. Sınıfta zaman yönetimi
5. Sınıf yönetimi ve motivasyon
6. Sosyal bir ağ olarak sınıf
7. Sınıf yönetiminde disiplin modelleri
8. Ara sınav haftası
9. Öğretim liderliği ve öğretmen liderliği
10. Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
11. Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
12. Sınıfta eğitim teknolojilerinin kullanımı
13. Sınıf organizasyonu ve yerleşim düzeni
14. Genel Değerlendirme
Bu dersin sonunda öğrenci:
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının sınıf içi öğretime dönük planlama ve öğretim çalışmalarını
uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri
geliştirmeleridir. Bu derste, genel öğrenme amacına dayalı olarak, öğrencilerin öğretim sonunda şu hedef
davranışlara sahip olmaları beklenmektedir:
 Sınıf yönetimi kavramını özellik, boyut ve modellere göre açıklar.
 Sınıf içi kuralların önemini kavrar.
 Farklı disiplin modellerini karşılaştırır.
 Olumlu öğrenme ortamının nasıl sağlanacağını bilir.
 Fiziki ortamın öğrenme üzerindeki etkilerini açıklar.
 Öğrenme-öğretme sürecinde zamanı etkili yönetir.
 Sınıf ortamında etkili iletişim kurar.
 Sınıf içinde ve dışında iletişimin önemine inanır.
 Sınıf ortamında motivasyonu etkileyen etkenlerin farkında olur.
 İstenmeyen davranışlara yönelik önleme ve müdahale stratejilerini bilir.
 Okul, aile ve çevre ilişkilerinin önemine inanır.
 Okulda disiplin işlerinin nasıl yürütüldüğünü bilir.
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