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Dersin Amacı 

Dersin amacı çocukların bütünsel gelişimine, sağlığına ve refahına 

katkı sağlamak için öğretmen adaylarının erken çocukluk 

eğitiminde dış mekân odaklı uygulamalar hakkında derinlemesine 
bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Öğretmen adayları, 

çocukların oyun ve eğitimini destekleyen, yenilikçi pedagojik 
stratejiler uygulayabilecekleri ve aileleri ve diğer sosyal paydaşları 

katabilecekleri dış mekân bağlamları düzenlemeyi öğreneceklerdir. 

The course aims to enable pre-service teachers’ deep understanding about outdoor-

oriented practices in early-childhood education in order to promote children’s holistic 
development, health, and wellbeing. Pre-service teachers will learn to organize 

outdoor contexts that are supportive of children’s play and education, applying 
innovative pedagogical strategies, and involving families and other social stakeholders. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

1. Öğretmen adayları, erken çocukluk eğitiminde dış mekan 
uygulamalarına ve ortamlarına yönelik teorik arka planı ve farklı 

yaklaşımları belirleyebilecek, özetleyebilecek ve açıklayabilecektir. 
2. Öğretmen adayları, erken çocukluk eğitiminde çocukların 

sağlığı ve gelişimi için etkili dış mekân uygulamalarının yararlarını 

/ etkilerini belirleyebilecek, özetleyebilecek ve açıklayabilecektir. 
3. Öğretmen adayları, çocukların sağlığı ve gelişimi için etkili dış 

ortamlar düzenleyebileceklerdir. 
4. Öğretmen adayları, çocukların sağlığı ve gelişimi için dış mekân 

uygulamaları planlayabilecek, uygulayabilecek, izleyebilecek ve 

değerlendirebilecektir. 
5. Öğretmen adayları, çocukların sağlığı ve gelişimi için etkili dış 

mekân uygulamaları düzenlemek için farklı materyal ve kaynakları 
seçebilecek, tasarlayabilecek, uyarlayabilecek ve kullanabilecektir. 

6. Öğretmen adayları, dış mekân uygulamaları sırasında 
çocukların güvenliği için güvenlik önlemlerini belirleyebilecek ve 

uygulayabilecektir. 

7. Öğretmen adayları, ebeveynlerin katılımını sağlamak ve 
çocukların sağlığı ve gelişimi için etkili açık hava uygulamalarının 

planlanması, uygulanması ve sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla dış mekân uygulamaları tasarlayıp başlatabileceklerdir. 

1. Pre-service teachers will be able to identify, summarize, and explain theoretical 
background and different approaches to outdoor practices and environments in 

early childhood education.  
2. Pre-service teachers will be able to identify, summarize, and explain the 

benefits/impact of quality outdoor practices for children's health and development 

in early childhood education. 
3. Pre-service teachers will be able to organize efficient outdoor environments for 

children's health and development. 
4. Pre-service teachers will be able to plan, implement, monitor, and evaluate 

outdoor practices for children's health and development. 

5. Pre-service teachers will be able to choose, design, adapt, and use different 
materials and resources to organize efficient outdoor practices for children's health 

and development. 
6. Pre-service teachers will be able to identify and apply safety measures for 

children’s safety during outdoor practices. 
7. Pre-service teachers will be able to devise and initiate outdoor practices to ensure 

parents’ engagement and in planning, delivery, and sustainability of efficient 

outdoor practices for children's health and development. 
8. Pre-service teachers will be able to devise and initiate outdoor practices to ensure 

children’s engagement and involvement in planning, delivery, and sustainability of 
efficient outdoor practices for children's health and development. 



  
8. Öğretmen adayları, çocukların sağlığı ve gelişimi için etkili dış 

mekân uygulamalarının planlanması, uygulanması ve 
sürdürülebilirliğine çocukların ilgilerini ve katılımlarını sağlamak 

için dış mekân uygulamaları tasarlayıp başlatabileceklerdir. 

9. Öğretmen adayları, dezavantajlı çocukların sağlığı ve gelişimi 
için kapsayıcı dış mekân uygulamaları planlayabilecek, 

uygulayabilecek, izleyebilecek ve değerlendirebileceklerdir. 
 

9. Pre-service teachers will be able to plan, implement, monitor, and evaluate 

inclusive outdoor practices for disadvantaged children's health and development. 

Dersin İçeriği 

Bu ders, öğretmen adaylarının erken çocukluk eğitimi için etkili dış 

mekân odaklı uygulamalar için gerekli bilgi ve becerileri 

kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ders boyunca 
sağlanan teorik ve pratik materyaller, öğretmen adaylarının dış 

ortamlara çeşitli açılardan bakmalarına yardımcı olur: doğal 
çevrenin, kurumdaki dış mekân/bahçe ortamının ve çocuk dostu 

şehir/sokağın nasıl ustaca kullanılacağı vb. gibi. 
Ders, öğretmen adaylarının çocukların dış mekanlardaki eğitiminin 

faydalarını anlamalarını ve çocukların bütünsel dış mekân 

eğitimini modellemek için teorik bilgi ve pratik becerileri 
edinmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bütüncül dış mekân 

eğitimi sadece çocuğun sağlığının ve motor gelişiminin teşviki 
olarak değil, aynı zamanda bilişsel, iletişim, sanatsal ve sosyo-

duygusal gelişimi olarak da sunulur. Öğretmen adayları ayrıca, 

ebeveynlerin çocukları için dış mekanlardaki oyun ve benzeri 
etkinliklerin yararları konusundaki farkındalığının nasıl artırılacağı 

üzerinde çalışacaklardır. 
Dersteki eğitim sürecinin organizasyonu, çocuğun bakış açısından 

eğitime, eğitim bağlamlarının yaratılmasına, sürdürülebilir 

kalkınmaya, kapsayıcı eğitimin teorik yaklaşımlarına ve Evrensel 
Öğrenme Tasarımının teorik yaklaşımına dayanmaktadır. En 

büyük payda öğretmen adaylarının dış mekanları organize etme, 
açık hava oyunlarını (fiziksel oyun, serbest oyun materyalleri ve 

riskli oyun) ve etkinliklerini organize etme, çocukların açık 
alanlarda güvenliğini sağlama ve çocukların başarılarını izleme 

becerilerinin geliştirilmesine tahsis edilmiştir. Öğretmen adayları, 

yenilikçi pedagojik stratejileri ve çocukları dış mekânda eğitme 
yöntemlerini uygulamayı öğrenirler: oyun yoluyla öğrenme, çevik 

öğrenme ve açık hava keşiflerine dayalı öğrenme. Çevreyi ve dış 
mekân etkinliklerini yılın farklı mevsimlerinde ve farklı hava 

koşullarında düzenlemeyi öğrenirler. Öğretmen adayları, 

çocukların ve ebeveynlerin aktif katılımının sağlanacağı etkinlikler 
planlamayı ve düzenlemeyi öğrenirler. 

Bu dersin aktarımında teorik ve pratik beceriler iç içe 

The course aims to help pre-service teachers to gain knowledge and skills necessary 

for efficient outdoor-oriented practices for early childhood education. The theoretical 

and practical materials provided throughout the course help the pre-service teachers 
to look at the outdoor environments from various perspectives: how to skillfully use a 

natural environment, outdoor/yard environment in the institution, and child-friendly 
town/street.   

The course is designed to enable pre-service teachers to understand the benefits of 
children’s education in the outdoor environment and acquire theoretical knowledge 

and practical skills to model children’s holistic outdoor education. Holistic outdoor 

education is presented not only as the promotion of child’s health and motor 
development but also as the cognitive, communication, artistic, and socio-emotional 

development. Pre-service teachers will also study how to raise awareness of parents’ 
understanding of the benefits of play and other activities in the outdoor environment 

for their children.  

The organization of the educational process in the course is based on the education 
from the child’s perspective, creation of educational contexts, sustainable 

development, theoretical approaches of inclusive education, and the theoretical 
approach of Universal Design for Learning. The most significant attention is allocated 

to the development of pre-service teachers’ ability to optimize outdoor environments, 

to organize outdoor play (physical play, loose parts play, and risky play) and activities, 
to ensure children’s safety in outdoor spaces, and to monitor children's achievements. 

Pre-service teachers learn to apply innovative pedagogical strategies and methods of 
children’s outdoor education: learning through play, agile learning, and learning based 

on outdoor environment exploration. They learn to organize the environment and the 
outdoor activities in different seasons of the year and under different weather 

conditions. Pre-service teachers learn to plan and organize activities in which the 

active engagement of children and parents will be ensured. 
While studying this course, theoretical and practical skills are interwoven. Thus, pre-

service teachers are encouraged to raise questions, discuss, independently search for 
innovations on the internet, observe children’s activities in the various outdoor 

environments, and organize these environments practically. They devise a map of 

children’s achievements while learning outdoor, undertake projects of child-friendly 
yard in an educational institution and monitor safety of outdoor environment. 

However, the most important thing is that they have a possibility of exploring the 



  
kurgulanmıştır. Böylelikle öğretmen adayları soru sormaya, 

tartışmaya, internette bağımsız olarak yenilikler aramaya, çeşitli 
dış mekanlarda çocukların etkinliklerini gözlemlemeye ve bu 

ortamları uygulamalı olarak düzenlemeye teşvik edilmektedir. 

Dışarıda öğrenirken çocukların başarılarının bir haritasını çıkarırlar, 
bir eğitim kurumunda çocuk dostu bahçenin projelerini üstlenirler 

ve dış ortamın güvenliğini gözlemlerler. Bununla birlikte, en 
önemli nokta, çocuk dostu sokak ortamını keşfetme, orada 

çocukların eğitimini planlama, planlı etkinlikleri sunma, ayrıca 
bunları grup tartışmalarında filme alma ve tartışma imkânına 

sahip olmalarıdır. Yenilikçi ortam, çocukların dış mekân eğitimini 

organize etme ve onlara yansıtma yeteneklerini edinmek için 
koşullar yaratır. 

environment of child-friendly street, planning children’s education there, delivering 

planned activities also filming, and discussing them in group discussions. An 
innovative environment creates conditions for acquiring abilities of organizing 

children’s outdoor education and reflecting on them. 

 
HAFTALIK KONULAR WEEKLY SCHEDULE 

Hafta Konular Topics 

1 Derse giriş: İzlence ve değerlendirme  Introduction to the course: syllabus and assessment 

2 
Erken çocukluk eğitiminde dış mekâna yönelik uygulamalar: 

Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler, etkinlikler 

Outdoor-oriented practices in early childhood education: Approaches, methods, 

techniques, activities 

3 
Erken çocukluk eğitiminde dış mekân odaklı uygulamalar: Planlama 

sırasında göz önünde bulunması gereken hedefler, faydalar ve noktalar 

Outdoor-oriented practices in early childhood education: Goals, benefits, and 

points to consider while planning 

4 

Çocukların sağlığı ve gelişimi için farklı mevsimlerde ve farklı hava 

koşullarında çocuk dostu kasaba, sokak, okul bahçesi, oyun bahçesi ve 

sosyal alanlar gibi dış ortamların sahip olması gereken özellikler 

Features of outdoor environments including child-friendly town, street, school 

yard, playground, and social places in different seasons and under different 

weather conditions for children's health and development 

5 
Çocuk sağlığı ve gelişimi için etkili dış mekân uygulamalarının rolü: İyi 

uygulama örnekleri 

The role of quality outdoor practices for children's health and development: 

Sample good practices 

6 

Çocuk sağlığı ve gelişimi için verimli dış mekân uygulamalarının 

planlanması, sunulması ve sürdürülebilirliği için gerekli öğretmen 

yeterlikleri 

The necessary teachers’ competences for the planning, delivery, and 

sustainability of efficient outdoor practices for children's health and 

development 

7 

Çocuk sağlığı ve gelişimi için etkin dış mekân uygulamalarının 

planlanması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli ekipman ve 

kaynaklar 

The necessary equipment and resources for the planning, delivery, and 

sustainability of efficient outdoor practices for children's health and 

development 

8 
Çocuk sağlığı ve gelişimi için etkili dış mekân uygulamalarını 

kapsayacak faaliyetler planlama 

Planning activities to incorporate quality outdoor practices for children's health 

and development 

9 Ara Sınav Haftası Midterm Exam Week 

10 

Dış mekân etkinliklerine farklı ihtiyaçlara sahip çocukları dâhil etmek 

amacıyla eşit eğitim fırsatları yaratma kapsamında kapsayıcılık 

kavramının analizi ile farklı yöntemler, araçlar ve destek olma 

Concept of inclusion and ways, means, and scaffolding strategies for including 

children of different needs for equal education opportunities in outdoor 

activities 



  

(scaffolding) stratejileri 

11 
•Öğretmen adaylarının mikroöğretimlerini izlemek ve güçlü ve zayıf 

noktalarını tartışmak 

-Watching video-recorded micro teaching of two pairs of students and 

discussing strong and weak points 

12 

Çocukların, sağlıkları ve gelişimleri için hazırlanan verimli dış mekân 

uygulamalarının planlanması, sunulması ve sürdürülebilirliğine 

çocukların katılımı 

Children’s engagement in planning, delivery, and sustainability of efficient 

outdoor practices for their health and development 

13 
• Öğretmen adaylarının mikroöğretimlerini izlemek ve güçlü ve zayıf 

noktalarını tartışmak 

-Watching video-recorded micro teaching of two pairs of students and 

discussing strong and weak points 

14 
Ebeveynlerin, çocukların sağlığı ve gelişimi için verimli dış mekân 

uygulamalarının planlanması, sunulması ve sürdürülebilirliğine katılımı 

Parents’ engagement in planning, delivery, and sustainability of efficient 

outdoor practices for children’s health and development 
Not: Haftalık konu içerikleri 255 karakter ile sınırlandırılmalıdır. 
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Matematik ve Temel Bilimler*  

Mühendislik Bilimleri*  

Mühendislik Tasarımı*  

Sosyal Bilimler* X 

Destek Dersleri  

Temel Mesleki Dersler  

Uzmanlık / Alan Dersleri  

Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri  

Aktarılabilir Beceri Dersleri  

(*)  Sadece Mühendislik Fakültesi içindir (Müdek Akreditasyonu için) 

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ 

No Program Yeterlilikleri 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 



  

1 
Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, 

metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. 
   X  

2 

Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim 

ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve 

değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak 
değerlendirir. 

   X  

3 
Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli 

öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. 
   X  

4 
Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda 

destekleyecek özel uygulamaları yapar. 
  X   

5 
Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları 
yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. 

   X  

6 
Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme 

yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. 
   X  

7 
Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip 

eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. 
  X   

8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.    X  

9 
Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel 
öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. 

 X    

10 
Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım 
kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. 

 X    

11 
Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili 

meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 
 X    

12 
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin 
korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket 

eder. 

   X  

13 

Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate 

alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği 

demokratik öğrenme ortamları hazırlar. 

    X 

14 

Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, 

yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek 

için bu becerileri kullanır. 

   X  

(Programın yeterlilik sayısı kadar tanımlanmalı) 

 

00             00.EÖ.FR.39-B 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler SAYISI 
Süresi 

(Saat) 

Toplam 

İş Yükü) 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32 

Ödevler 1 5 5 

Arasınavlar 1 10 10 

Sunum / Seminer Hazırlama 2 10 20 

Proje    

Laboratuar    

Arazi Çalışması    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20 

Toplam İş Yükü   135 

Toplam İş Yükü / 30   135/30 

Dersin AKTS Kredisi**   4,5 

(** Dersin tanımındaki ATKS/ECTS değeri kadar olmalı ) 


