İstanbul Medipol Üniversitesi
Özel Eğitim Öğretmenliği
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
AMAÇ
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, TYYÇ’ nin “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri” alanında yer almaktadır.
BİLGİ
Kuramsal/Olgusal
PY1. Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ile bu bilgiye katkıda bulunacak farklı
disiplinlere ilişkin temel kavram, ilke ve kuramların bilgisine sahip olur.
PY2. Özel Eğitim Öğretmenliği Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
PY3. Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
BECERİLER
Bilişsel/Uygulamalı
PY4. Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi
öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
PY5. Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak
geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
YETERLİLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PY6. Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları
tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PY7.Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve çeşitli disiplinlerden
gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
PY8.Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerini
uygulama tutumuna sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PY9. Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla
izler ve bilgilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
PY 10. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
PY 11. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
PY12. Bir yabancı dili, özel eğitim alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim
kurabilecek düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PY13. Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
PY14. Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
PY15. Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
PY16. Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve
üretken bir kişilik sergiler.

