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İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanları
Sayın idareci ve meslek öğretmenlerine;

Covid19 pandemi kaynaklı nedenlerden ötürü 2020-2021 yılı tüm dünya 
insanlığı için kabus gibi bir yıl oldu. Her alanda olduğu gibi eğitim 

sistemimizde de etkisi halen de sürmektedir. 

Yaşamın her ortamında ortaya çıkan yeni normaller, eğitim hayatında 
da yeni normallerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Önümüzdeki öğretim 
dönemlerinde de ne olacağı konusunda açık bir kestirimde bulunmak 

zorlaşmıştır. Ancak; “eğitimin devam ettiği toplumlar dinamiktir” 
gerçeğinden hareketle öğrenci -öğretmen-okul –ders- kitap gibi 

eğitimin öncelikli öğelerinden “kitap” diğerlerinden daha az önemsiz 
olmayan bir konuda okullarımıza “çözüm ortağı” olma irademizi 

takdirlerinize sunuyoruz. 

Yeni öğretim  yılı için hazırlamış olduğumuz yayınlarımızı tanıtan 
bu kataloğumuzda meslek dersleri modül ve kaynak kitaplarımız 

yer almaktadır. Modül ve kaynak kitaplarımız, meslek dersleri 
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 

geliştirilip düzenlenmiştir. Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız 
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait Web - Matbaa 

Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize sunmaktayız. 

Değişen programlara göre yayın oluşturma çalışmalarımız 
sürmektedir. Lütfen bizimle takipte kalınız. 

30 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte olduğumuz Meslek 
Dersleri Yayıncılığı siz sayın hocalarımızın desteği ile daha ileriye 
taşımaya kararlıyız. Ülkemizin mesleki insangücü eğitimine katkı 
sağlayan, siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin takdirleri ile daha 

iyi yayınlar yapacağımıza olan inancımız tamdır. Yeni  öğretim yılının 
siz sayın hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve 

mutluluklar getirmesini dileriz.
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ / MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ / 
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI KİTAP LİSTESİÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI KİTAP LİSTESİ

SIRA DERS - MODÜL KİTABI ADI KİTAP KODU
1 Mesleki Gelişim Atölyesi (S. Kaplan) S-115
2 Çocuk Gelişimi CGE-01
3 Anne - Çocuk Sağlığı CGE-02 
4 Çocuk Ruh Sağlığı CGE-03
5 Erken Çocukluk ve Özel Eğitim Kurumları CGE-04 
6 Dramatik Etkinlikler CGE-05
7 Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma CGE-06 
8 Yetersizlik Türleri ve Eğitimi CGE-07 
9 Erken Çocuklukta Program CGE-08

10 Özel Eğitimde Program CGE-09

11 Erken Çocuklukta Özbakım CGE-10 
12 Özel Eğitimde Özbakım CGE-11 
13 Oyun ve oyuncak CGE-12
14 Çocukla iletişim CGE-13
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MESLEK DERSLERİ KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI  

2020 Mart ayında yayınlanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi yeni programına göre 2021-2022 öğretim 
yılında 9. Ve 10. Sınıfl ar yeni program okuyacaklar 11. Ve 12. Sınıfl ar eski programı izlemeye devam 
edeceklerdir. 

9. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 9. SINIFTA MES-

LEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI, ÇOUK RUH SAĞLIĞI, MÜZİK VE DRAMATİK ETKİN-
LİKLER 4 (DÖRT)  ADET MESLEK DERSİ OKUTULMAKTADIR

1. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 
2020 yılında değişen programı göre, MEB  bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırıyor ve ücretsiz dağıtımı-

nın yapılacağı duyurulmuştur. 

Daha önce öğrencilere okutulan MESLEKİ GELİŞİM dersi kitabıyla bir benzerliği bulunmayan içerikte 
bir kitap düzenlenmiştir. 

Bazı öğretmenlerden aldığımız geribildirimlere göre ders kitabının verimli ders işlemeye yeterli ol-
mayacağı öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı için kitabı izlemek durumunda kalacaklarını bildirilmiştir. Söz 
konusu kitap; ders kitabı olmaktan çok etkinlik izleme kitabı olarak düzenlendiği, dersin okutulmasıyla 
ilgili hedefl enen kazanımların elde edilmesine sınav sorularına esas olabilecek metin düzenlenmesi 
yönüyle eksik olduğu almış olduğumuz bir başka eleştiri noktasıdır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Yayınevi olarak özellikle sağlık hizmetleri alanı, çocuk gelişimi ve eğitim alanı ve de hasta yaşlı hiz-
metleri alanlarında kullanıma uygun ders kitabı niteliğinde düzenlenmiş, çerçeve öğretim programı 
(ÇÖP) na uygun olarak ve METİNDEN ÖĞRENME yönteminde hazırlanmış bir kitabımız bulunmaktadır. 
Kitap, bu alanda geçmişte öğretmenlik yapmış olan SİNAN KAPLAN hocamız tarafından düzenlenmiştir. 
Bu kaynak kitabımız isteğe bağlı olarak öğretmenlerimize sunulabilecektir. 

10. SINIF
2. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI 
2020 yılında değişen (Anne ve Çocuk Sağlığı öğretiminde genel ilkeler korunarak temel de büyük bir 

değişikliği olmayan) programı göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağıtımının 
yapılacağı duyurulmuştur. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Daha önce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve 10. Sınıfta okutulan ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ders mo-
düllerini kitap şeklinde isteyen öğretmenlerimize ücretsiz örnek olarak sunulabilecektir. Öğrencilerin 
de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış site-
miz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

Geçtiğimiz yıllarda 10. Sınıfta okutulan ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ MODÜL seti ile yeni yayın-
lanan Anne-Çocuk Sağlığı Dersi kitap içeriği hemen hemen aynıdır. Modül setinin  PPT sunum setleri 
öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. 
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DERSİN EĞİTİM DONATIMI 

Anne – Çocuk Sağlığı Dersi  bilgi formunda toplam 17 kazanım tanımlanmıştır. Toplam ders saati 
sayısı 108 saattir. Doğum öncesi-Doğum sırası-Doğum sonrası ders saati sayısı toplam 62 saat olur 
oran olarak %58 dir. Bu nedenle ilgili sürede etkili bir şekilde ders işlenebilmesi için öğrencilere do-
natımı yüksek sınıfl arda ders görme imkanı sunulmalıdır. Öğrenciler bu şekilde donatımlı sınıfl arda ve 
görevinin önemini kavramış öğretmenlerin rehberliğinde ders görmeleri halinde okulla bağları daha 
güçlenecek ve okula devam istekleri artacaktır.

Bu dersle ilgili özel ders donatımı yaptırmak isteyen okullarımıza danışmanlık ve edarik konusunda 
çözüm ortağı olma isteğimizi iletiriz. 

3-ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 
2020 yılında değişen programa göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılmıştır ve ücretsiz da-

ğıtımının yapılacağı duyurulmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında aynı adla okutulan ders içeriğiyle aynı olan 
programa göre düzenlenmiştir. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Bu dersle ilgili kitaba ulaşamayan meslek dersi öğretmenlerine ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ MODÜL 
KİTABI’nı öneriyoruz. İsteyen öğretmenlerimize birer örnek gönderilebilecektir. Öğrencilerin de edin-
mek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz 
olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

Bu dersin program  içeriği ile geçtiğimiz yıllarda aynı adla okutulan ÇOCUK RUH SAĞLIĞI  MODÜL-
LERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Dersin Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri 
halinde “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. 

4-MÜZİK VE DRAMATİK ETKİNLİKLER ATÖLYESİ  
2020 yılında değişen programa göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağı-

tımının yapılacağı duyurulmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 10. Sınıfında okutulan DRAMATİK ETKİNLİKLER  
dersi ile 11. Sınıfta okutulan Erken çocuklukta program dersi MÜZİK ETKİNLİKLERİ modülleri ders içe-
riğiyle aynı olan programa göre düzenlenmiştir. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

Bu dersin program  içeriği ile geçtiğimiz yıllarda  okutulan DRAMATİK ETKİNLİKLER DERS MODÜL-
LERİ VE DE ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM dersi içinde yer alan  MÜZİK ETKİNLİKLERİ MODÜL SETİ 
aynı içeriği taşımaktadır. Dersin Modül Seti, PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde 
“ücretsiz” olarak sunulabilecektir. 

10. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE;  ÇOCUK GELİŞİMİ  VE EĞİTİMİ ALANI 10. SINIFTA ÇO-

CUK GELİŞİMİ, ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM  VEDE  OYUN VE OYUNCAK ATÖLYESİ 
OLMAK ÜZERE 3 (ÜÇ)  ADET MESLEK DERSİ OKUTULACAKTIR. 
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1. ÇOCUK GELİŞİMİ 
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da aynı adla okutulan bu dersin kitap yazım işlemi 

15.08.2021 tarihi itibarıyla sürmekte olduğu görülmüştür. Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap 
dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. Ancak baskısının yapılıp eğitim yılı içerisinde öğrencilere ücretsiz 
dağıtımı konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır.  

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

2020 Mart ayında yayınlanan Çocuk Gelişimi Alanı  Çerçeve Öğretim Programında yer alan  10. SINIF 
ÇOCUK GELİŞİMİ ders içeriği ile önceki yıllarda okutulan ÇOCUK GELİŞİMİ DERSİ MODÜL  İÇERİKLA-
RİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde ÇOCUK GELİŞİMİ 
DERSİ MODÜL SETİ nin okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap 
içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız 
bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce  okuttukları ÇOCUK GELİŞİMİ DERSİ MODÜL SETİ 
öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu ola-
rak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web 
sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI  10. Sınıf ÇOCUK GELİŞİMİ dersi program  içeriği ile ÇOCUK 
GELİŞİMİ DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Daha önce yayınlayıp dağıtımını yaptığımız 
Dersin Modül Seti PPT sunumları öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak 
sunulabilecektir. 

2. ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM   
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da  okutulan bu dersin kitap yazım işlemi sürmektedir. 

Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. Ancak baskısının 
eğitim dönemine yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Çünkü bununla ilgili kitap.eba.
gov.tr de bununla ilgili ağustos ayı başı itibarıyla bir içerik bulunamamıştır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

2020 Mart ayında yayınlanan Çocuk Gelişimi Alanı  Çerçeve Öğretim Programında yer alan  10. SI-
NIF ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM ders içeriği ile önceki yıllarda okutulan ERKEN 
ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM modül içeriklerinin aynı  olduğu görülmektedir. 
Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM  DERSİ MODÜL SETİ 
ile ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM DERSİ MODÜLLERİ nin birlikte  okutulması da mümkündür. Çünkü her 
ne kadar eski olarak görülse de bu kitap içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu 
nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları 
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM  DERSİ MODÜL SETİ ile ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM DERSİ MODÜL set-
leri öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu 
olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı 
web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI  10. Sınıf  ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM dersi 
program  içeriği ile ÇOCUK GELİŞİMİ DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Daha önce ya-
yınlayıp dağıtımını yaptığımız ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM  DERSİ MODÜL SETİ ile ÖZEL EĞİTİMDE 
ÖZBAKIM DERSİ MODÜLLERİ  Power Point  sunumları öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine 
“ücretsiz” olarak sunulabilecektir.
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  3. OYUN VE OYUNCAK ATÖLYESİ 
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da aynı adla okutulan bu dersin kitap yazım işlemi 

15.08.2021 tarihi itibarıyla sürmekte olduğu görülmüştür. Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap 
dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. Ancak baskısının yapılıp eğitim yılı içerisinde öğrencilere ücretsiz 
dağıtımı konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır.  

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR. 

2020 Mart ayında yayınlanan Çocuk Gelişimi Alanı  Çerçeve Öğretim Programında yer alan  10. OYUN 
VE OYUNCAK ATÖLYESİ ders içeriği ile önceki yıllarda okutulan OYUN VE OYUNCAK modül içeriklerinin 
aynı  olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde OYUN VE OYUNCAK DER-
Sİ MODÜLLERİ nin birlikte  okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu 
kitap içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini ki-
tapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları OYUN VE OYUNCAK DERSİ MODÜL 
setleri öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde 
toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com 
adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI  10. Sınıf  OYUN VE OYUNCAK ATÖLYESİ  dersi program  içeriği ile 
geçen sene bu alanda okutulan OYUN VE OYUNCAK DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. 
Daha önce yayınlayıp dağıtımını yaptığımız OYUN VE OYUNCAK DERSİ MODÜLLERİ Power Point  sunum-
ları öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.

11. ve 12. SINIFLAR
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 11. SINIFINDA ALANLAR ORTAK DERS-

LERİ VE ALAN ÖZEL DERSLERİ OLARAK OKUTULAN DERSLER BU ÖĞRETİM YILINDA DA AYNI ŞEKİLDE 
OKUTULACAKTIR. BU DERSLERİN ADLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR  

1. YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA 

2. YETEKSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ 

3. ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM 

4. ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM  

5. ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM 

6. ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM 

7. OYUN VE OYUNCAK   

8. ÇOCUKLA İLETİŞİM 

DERS MODÜLLERİ GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ GİBİ OKULLARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR. DERSLERİN 
SUNUMLARI DA İSTEYEN HOCALARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR. 

TOPLU KİTAP TEMİN ETMEYİ DÜŞÜNMEYEN OKULLARIMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİN KİTAPLARI BİREY-
SEL OLARAK ŞİRKETİMİZİN ONLİNE SATIŞ SİTESİNDEN KREDİ KARTI İLE TEMİN ETMELERİ MÜMKÜN 
OLABİLECEKTİR. ONLİNE SATIŞ ADRESİMİZ  www.songuryayin.com  



7

YAYINCILIK

1- MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ (Kaynak Kitap)
KAYNAK KİTAP; 2020  Mart ayında yapılan değişiklimle 

içerik ve kapsamı değiştirilen mesleki gelişim dersi MESLE-
Kİ GELİŞİM ATÖLYESİ olarak 2020-2021 öğretim yılından oku-
tulması kararlaştırılmıştır. Alanla ilgili düzenlenen ÇERÇEVE 
ÖĞRETİM PROGRAMI nda yer alan öğrenme birimleri, konular 
ve kazanımlar gözetilerek  düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin 
okuldan e ve öğretmenden uzak olarak işlemek durumunda 
olacağı bu dersin düzenlenme biçimi, kendi kendine METİN-
DEN ÖĞRENME YÖNTEMİ ile kazanımları elde edebilmesi yö-
nündedir. Öğretmenlerimizin bu dersi  uzaktan sunabilmesi 
için power point PPS sunumları da hazırlanmaktadır. Kitabın 
içeriği sağlık hizmetleri, hasta yaşlı hizmetleri ve çocuk geli-
şimi alanlarında okuyan öğrencilere mesleki motivasyon ka-
zandırılmasında yabancı düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

2- ÇOCUK GELİŞİMİ 
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 5 saat okutulmakta olup alan ortak dersle-
rindendir. Söz konusu dersin toplam 7 modül halinde düzen-
lenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.  
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü çok fazla sayfa içerdi-
ğinden, (380 sayfa) bu metin içeriğine dokunmadan kitapta 
bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık 
olarak 270 sayfada toplanmaya çalışılmıştır. Modül kitabımız 
İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz 
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de 
hazırlanmış olup, öğretmenlerimizin derslerini dana etkin 
bir şekilde işlemelerine imkan sağlanmaktadır. 2020 yılında 
yayınlanan yeni programa göre aynı adla 10. sınıfta okutulan 
dersin içeriği ile aynı olan modül kitabımız, Milli Eğitim’den 
kitap temin edemeyen isteklilere sunulabilecektir. Kitabın si-
parişi ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power 
Point ortamındaki sunumlar CD ile gönderilecektir. 
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3- ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 3 saat okutulmakta olup, alan ortak dersle-
rindendir. Kitap baskısı 124 sayfadır. Modül kitabımız İsteyen 
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. 2020 yılında ya-
yınlanan yeni programa göre aynı başlıklar altında düzenlenen 
kitapla hemen hemen aynı içeriktedir. Milli eğitimden kitap 
temin edemeyen okullarımıza gönderilebilecektir. Söz konusu 
derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlan-
mış olup, öğretmenlerimizin derslerini dana etkin bir şekilde 
işlemelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power Point ortamında-
ki sunumlar CD ile gönderilecektir. 

4- ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 

eskiden 10. Sınıfta, haftada 2 saat okutulmaktaydı. Söz konu-
su dersin toplam 3 modül halinde düzenlenen modüllerinin 
tümü tek kitap halinde basılmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayın-
lanan modülü 148 sayfadır.  Bu metin içeriğine dokunmadan 
kitapta bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap 
yaklaşık olarak yaklaşık 112 sayfaya sığdırılmıştır.  Modül 
kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebile-
cektir. 2020 yılında yayınlanan programa göre 9. sınıfl arda 
okutulan bu dersin kitabı MEB tarafından ücretsiz gönderil-
mektedir. Temin edemeyen okullarımıza ücretli olarak su-
nulabilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point 
sunum setleri de hazırlanmış olup kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power Point ortamın-
daki sunumlar CD ile gönderilecektir. 
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5- DRAMATİK ETKİNLİKLER
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da ge-

çen yıl 10. Sınıfta, haftada 2 saat okutulmaktaydı.  Bu yıldan 
itibaren 9. sınıfta okutulmaktadır. Alan ortak derslerinden-
dir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 88 sayfadır.  Bu metin içeriği-
ne dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı 
şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okulları-
mıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait 
modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, 
böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili 
işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile 
birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power 
Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 
11. SINIF MODÜL KİTAPLARI

6- YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğiti-

mi dal dersi olup, 11. sınıfta,  haftada 6 saat okutulmaktadır. 
Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen mo-
düllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin ME-
GEP ‘te yayınlanan modülü 403 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan 
ve sayfalar değerlendirilerek 304 sayfaya sığacak şekilde bas-
kısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğret-
menlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine 
imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderile-
cek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki 
sunumlar CD de yer almaktadır.
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7- ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM 
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eği-

timi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 10 saat okutulmak-
tadır. Söz konusu dersin toplam 8 modül bulunmaktadır. Bu 
modüllerin hepsi yayınlanmıştır. Yayınlanan modüller tek bir 
kitap halinde basılmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan mo-
düllerin içeriği toplamı 460 sayfadır. Bu metin içeriğine do-
kunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan 
ve sayfalar değerlendirilerek 370 sayfaya sığacak şekilde 
baskısı yapılmıştır. Modül kita bımız İsteyen okullarımıza ör-
nek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modül-
lerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmakta dır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğret men örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

8- ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
Bu ders, geçen yıl Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken ço-

cukluk eğitimi dal dersi olup, 11. sınıfta,  haftada 3 saat oku-
tulmaktaydı. Bu öğretim yılında da 11. sınıfl arda okutulmaya 
devam edilecektir. Söz konusu dersin toplam 2 modül bulun-
maktadır. Yayınlanan modüller tek bir kitap halinde baskıya 
hazırlanacaktır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerin içe-
riği toplamı  148 sayfadır.  Bu metin içeriğine dokunmadan ve 
de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan ve sayfalar de-
ğerlendirilerek 128 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. 
2020 yılında yapılan program değişikliğine göre bu ders Erken 
Çocuklukta ve Özel Eğitimde Program adıyla 10. sınıfta bu 
öğretim yılında okutulacaktır. İsteyen okullarımıza MEB’den 
kitap temin edememeleri halinde ücreti karşılığı gönderile-
cektir. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gön-
derilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point 
sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin 
derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağ-
lanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz 
öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar 
CD de yer almaktadır.
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9- OYUN VE OYUNCAK 
Bu ders,  geçen yıl Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki da-

lında da 11. Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmaktaydı. Bu öğ-
retim yılında da 11. sınıfl arda okutulacaktır. Ortak dal ders-
lerindendir. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi 
bir değişiklik yapmadan aynı içerikle yaklaşık 220 sayfaya 
sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen 
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. 2020 yılında 
yapılan program değişikliğine göre bu ders Oyun ve Oyun-
cak atölyesi adıyla 10. sınıfta bu öğretim yılında okutulacak-
tır. İlgili program içeriği ile modül metinleri aynıdır. İsteyen 
okullarımıza MEB’den kitap temin edememeleri halinde üc-
reti karşılığı gönderilecektir. Söz konusu derse ait modülle-
rin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

10- ÇOCUKLA İLETİŞİM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11. 

Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 96 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içe-
rikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza 
örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modül-
lerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilme-
lerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gön-
derilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point orta-
mındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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11- ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında 

11. Sınıfta,  haftada 3 saat okutulmakta olup, dal derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzen-
lenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. 
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 130 sayfadır.  Bu metin 
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapma-
dan aynı içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen 
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. 2020 yılında 
yapılan program değişikliğine göre bu ders Erken Çocukluk 
ve Özel Eğitimde Öz Bakım adıyla 10. sınıfta bu öğretim yı-
lında okutulacaktır. İsteyen okullarımıza MEB’den kitap te-
min edememeleri halinde ücreti karşılığı gönderilecektir. Söz 
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de 
hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha 
görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Ki-
tabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen ör-
neği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer 
almaktadır.

12- ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında,  

11. Sınıfta,  haftada 10 saat okutulmakta olup, dal derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenle-
nen modüllerinin 3 modülü hariç diğerleri MEGEP sitesinde 
yayınlanmıştır.  Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerinin 
toplamı  283 sayfadır.  Bu metin içeriğine dokunmadan ve de 
herhangi bir değişiklik yapmadan  aynı içerikle diğer modülle-
rin yayınlanması  öğretim yılı başına kadar beklenecektir. Bas-
kısı yapılmadığı takdirde mevcut modüller basılarak tek kitap 
halinde gönderilebilecektir. Modül kitabımız İsteyen okulları-
mıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait 
modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, 
böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili 
işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile 
birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power 
Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır. 


