BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2018-2019 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da ulusal ve
uluslararası bilimsel dergilerde makale, bilimsel kitap, kitap bölümü, çeviri gibi akademik
yayınların yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda (sempozyum, panel, kongre vb.)
sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkı sağlamışlardır. Sunulan bildirilerin bildiri
kitaplarında, uluslararası indekslerce taranan dergilerde ya da kitap bölümü olarak
yayınlanması yoluna gidilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uluslararası indekslerce
taranan dergilerde 70, ulusal dergilerde ise 24 olmak üzere toplam 94 makale yayımlanmıştır.
Yine 5 kitap için editörlük yapılmış; 1 ulusal ve 6 uluslararası kitap bölümü bilimsel yayın
olarak üretilmiştir.
118 ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, panel, kongre vb.) sözlü bildiri ile
katılım gösterilmiş ve sözlü bildirilerin bildiri kitabı metni, özet metin, makale, kitap bölümü
vb. olarak yayınlanması öncelenmiştir. Temel Eğitim Bölümümüzde Prof. Dr. Füsun
Eyidoğan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalım öğretim
elemanlarından Prof. Dr. Sibel Güneysu, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen, Öğr. Gör. Esra Merdin
ve Arş. Gör. Selcen Aslan’ın araştırmacı olarak bulunduğu, ‘Haydi Babalar Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarına!’ başlıklı TÜBİTAK destekli uluslararası proje, Ulusal Ajans’tan ‘İyi Uygulama
Ödülü (Good Example Practice)’nü almıştır. Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri,
MEB/PICTES kapsamında yapılan proje çağrılarına başvurmuş ve proje başlatmışlardır. Ayrıca
yeniden başvuru çalışmaları ve henüz sonuçlanmamış olan proje başvuruları da bulunmaktadır.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümümüzce yürütülen ve Üniversitemiz ile ATAA işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bright
Future’ projesine devam edilmiştir. Fakültemizce çıkarılan Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi (BUJE) 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır.
Yılda iki sayı olarak çıkartılan dergi uluslararası, hakemli, elektronik ve basılı dergi olarak
yayın hayatına devam etmiştir. Ayrıca ‘Başlık’ isimli edebiyat dergisi de çıkarılmaya devam
edilmiştir. Öğretim elemanlarımız çeşitli bilimsel vakıf ve derneklerin yönetim ve danışma
kurullarında görev almışlar, lisansüstü tez danışmanlıkları, tez izleme komitesi üyelikleri ve tez
jürisi üyelikleri ile bilimsel üretime katkıda bulunmuşlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Fakültesinin, eğitimin kalitesini ve öğrenmenin niteliğini artırmak amacıyla
gerçekleştirdiği uygulamalardan başlıcası, bölüm programlarında yer alan ders içeriklerini
sürekli bir biçimde güncellemek, güncellemeleri ders izlencelerine yansıtmak ve ihtiyaca,
güncel gelişmelere bağlı olarak seçmeli ders havuzundaki seçmeli ders sayısını artırmaktır. Bu
faaliyetlere 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da yer verilmiştir. Ayrıca Fakültemiz
öğrencilerinden oluşan mesleki toplulukların gerçekleştirdiği sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal
ve edebi faaliyetlerle öğrencilerin eğitimin farklı alanları ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan
akademik, kültürel, sosyal, sanatsal konularda farkındalık yaşamaları, anlama ve anlatma

becerilerini geliştirmeleri ve bilim, kültür ve sanat insanlarıyla buluşmaları sağlanmıştır.
Eğitim-öğretim sürecinde süreci etkin ve işlevsel kılmaya yönelik yaparak yaşayarak öğrenme,
etkin öğrenme, işbirliğiyle öğrenme gibi öğrenme modelleri ve bu modelleri hayata geçiren
öğretim yöntemleri esas alınmış, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmuş, uygulama
ağırlıklı zengin yaşantılar oluşturulmuştur. Öğrencilerin yıl içerisindeki ürün yaratma
potansiyellerini artırmak ve ürünlerini paylaşabilecekleri, sunabilecekleri ortamlar yaratmak
adına geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Öğrenci Çalıştayı’nın bu
yıl dokuzuncusu düzenlenmiştir. Bu çalıştayda öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde çeşitli
derslerde ürettikleri ürünleri, materyalleri paylaşma imkânı bulmuşlardır. Öğrencilerimiz
öğretim elemanlarının rehberliğinde ve desteğiyle alanlarına yönelik bilimsel toplantılara,
seminerlere katılım göstermişlerdir. Bu bağlamda Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
öğrencileri ve öğretim elemanlarından oluşan bir grup, Marmara Üniversitesi’nin (İstanbul) ev
sahipliğinde düzenlenen ‘14. Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne katılmışlardır. Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi Bölümüz tarafından ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma Günü’ etkinliği düzenlenmiştir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümümüzce ELT
EVENTS (İngiliz Dili Öğretim Seminerleri) kapsamında 4 seminer düzenlenmiştir.
Öğrencilerimiz, ‘Okul Deneyimi’, ‘Okul Uygulamaları’ ve ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’
gibi dersler ve diğer uygulamalı dersler kapsamında MEB'e bağlı okullarda, hastanelerde ve
özel kurum ve kuruluşlarda gözlem ve uygulamalar yapma imkânı bulmuşlar, mesleki
gelişimlerine katkı sunan ders içi faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerimizin
ERASMUS kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmelerine imkân sağlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da, toplumun gereksinimlerine yanıt
vermeye yönelik faaliyetlerini ağırlıklı olarak bölüm programlarında yer alan ‘Topluma Hizmet
Uygulamaları’ dersi kapsamında gerçekleştirmiştir. Bu ders kapsamında toplumun güncel
meselelerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama;
panel, konferans, seminer, kongre gibi bilimsel etkinliklere dinleyici, konuşmacı ya da
düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinde görev alma; topluma hizmet
çalışmalarını okullarda uygulama yönünde bir içerik hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede Okul
Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, Sevgi Evi’nde kalan çocukların kaliteli
zaman geçirebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla, bir sinema odası yaptırılmış; burada kalan
çocuklara yönelik sinema gecesi düzenlenmiştir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümümüz
öğrencileri tarafından Başkent Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Polikliniğinin
duvarlarının çizgi film kahramanlarıyla güzelleştirilmesi projesi gerçekleştirilmiştir. Ankara
Seymenler İlköğretim Okulu’nda haftalık olarak film izleme ve yıl sonunda bahar şenliği
etkinliği düzenlenmiştir.
Fakültemizin diğer bölümleri tarafından da toplumun gereksinimlerine cevap vermeye yönelik
benzer faaliyetler yürütülmüştür.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim elamanları tarafından bilim şenliklerinde
ve proje yarışmalarında seçici kurulda görevler vb. gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilimleri
Bölümü tarafından, her yıl olduğu gibi, bu yıl da ‘Psikolojik Danışma ve Rehberlik Günleri’
etkinliği gerçekleştirilmiş, rehber öğretmenlere yönelik bir günlük seminer programı

düzenlenmiş, alanın paydaşları arasında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Matematik ve Fen
Eğitimi Bölümü tarafından ‘14 Mart Pi Günü Etkinliği’ düzenlenmiş, Doğa Koleji yedinci sınıf
öğrencilerinin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiş, atölye çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca LÖSEV, TEGEV, TDK, Yunus Emre Enstitüsü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,
Kızılay, Orta Doğu Engelsiz Yaşam Derneği, huzur evleri gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde pek çok sosyal, kültürel, eğitsel etkinlikler düzenlenmiş, sosyal sorumluluk
projelerine katkıda bulunulmuştur. İlk ve ortaokullarda bilimsel, kültürel, sosyal etkinlikler
düzenlenmiş, çocukların etkin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Fakültemiz öğretim elemanlarınca,
MEB’e bağlı okullarda eğitimler, Başkent Üniversitesi bünyesinde öğrencilere ve personele
yönelik eğitimler, seminerler düzenlenmiştir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri için okullardan
gelen talepler de karşılanmıştır.

