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Dersin Adı  Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 

Üniversite 

Adresi / Bilgileri 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Dersin Web 

Sitesi 
https://eogrenme.erbakan.edu.tr 

Ders Kodu TZEYT503 

Ders Hakkında 

Bilgi  

Bu ders; yönetici adayının, dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim 

sistemlerinin amaçlarını ve yapısını tanıyacak ve bu sistemleri sosyal-

kültürel-ekonomik değişkenler bakımından değerlendirme becerilerini 

geliştirecektir.  

Süre   14 Hafta 

Oryantasyon  Tanıtım toplantısı 

Sınav Tarihleri 

ve Yeri 
 

Eğitmen 

Biyografisi  

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ 

 

Selçuk Üniversitesi-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 

(Doktora-2006)  

Selçuk Üniversitesi-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 

(Yüksek Lisans-2001) 

Selçuk Üniversitesi-Sınıf Öğretmenliği (Lisans-1995) 

Eğitmen 

Hakkında 

ĠletiĢim Bilgileri 

(Tel, E-Posta, 

Biyografisi, Ofis 

Saatleri) 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 

Meram Yerleşkesi, A Blok, Oda No: 347, 42090 Meram/Konya 

mustafayavuz@erbakan.edu.tr  

Ön 

KoĢullar/ġartlar  
-  

Nasıl ÇalıĢmalı?

  

Ders izlencesi takip edilmeli, her dersten önce uzaktan eğitim sistemine 

yüklenen kaynaklar ve dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından tavsiye 

edilen kitaplar okunmalıdır. Her dersten sonra ders kaydı bir kez daha 

izlenmelidir.  

Yöntem ve 

Teknikler/Dersi

n ĠĢleniĢ Biçimi 

Araştırma inceleme yöntemi esas olan bu derste, Web 2.0 araçlarıyla 

görsel materyallerden de yararlanılacak; bunlara ek olarak, öğrencilerin 

aktif katılımlarını sağlayabilmek için soru-cevap ve büyük grup tartışma 

tekniklerine de yer verilecektir.  

Araç Gereçler 

  
İnternet bağlantısı ve kamerası olan bilgisayarlar kullanılacaktır.  

Gerekli 

Donanım   

Dersleri izlemek için bir bilgisayar, dinleme ve katılım için ise bu 

bilgisayara bağlanacak bir kulaklık ve bir mikrofon yeterlidir. 

Katılım 

Beklentileri 

Öğrenciler derse görüntülü olarak katılarak her derste en az bir kez söz 

alarak ders öncesinde yaptıkları okumaları yansıtan yorumlar 

yapmalılardır. 

Kaynaklar   

-Basılı 

-TV-Radyo 

-Internet 

 Ali Balcı. (2008). Karşılaştırmalı eğitim. Pegem Akademi 

yayınları.  

  OECD, AVRUPA Konseyi, Dünya Bankası ve TIMSS raporları. 



-Diğer 

Çevrimiçi/ĠĢbirli

ğini Destekleyen 

Etkinlikler 

Dersi almakta olan öğrenciler arasında uzaktan eğitime yönelik (Zoom 

vb.) programlarla gerçekleştirilecek olan tematik toplantılar.   

Seçenekli 

Materyaller 

(Çoklu Zekâ) 

  

Öğrenciler tarafından içinde bulunulan haftanın konusuna ilişkin olarak 

internet ortamında bulunacak olan makaleler ve videolar. Öğrenciler 

tarafından ihtiyari olarak çekilecek olan fotoğraflar.  

Diğer Derslerle 

ĠliĢkisi  

Bu ders; bu program kapsamında verilecek olan ve yönetim kuramları, 

örgüt kuramları ile davranış yönetimi konularının olduğu derslerle 

ilişkilidir.   

Değerlendirme 

(Çevrimiçi) 

Türk eğitim sistemi ile farklı bir ülkenin eğitim sistemlerinin SWOT 

analizi üzerinedir.  

Değerlendirme 

(Yüz Yüze) 
Değerlendirmelerin tamamı çevrimiçi yapılacaktır. 

Değerlendirme 

Kriterleri (Her 

Biri Ġçin Ayrı) 

Dönem sonu araştırma ödevini tamamlayabilmek ve dönem sonu 

yapılacak sınavda başarılı olmak.  

Kazanımlar/ 

Amaç, Hedef ve 

DavranıĢlar  

Genel 
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı ve yöntemi 

hakkında bilgi sahibi olur. 

1.Hafta 
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı ve yöntemi 

hakkında bilgi sahibi olur. 

2. Hafta Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel sürecini analiz eder. 

3. Hafta Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel sürecini analiz eder. 

4. Hafta 

Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini Türkiye eğitim 

sistemi ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları 

değerlendirir.  

5. Hafta 

Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini Türkiye eğitim 

sistemi ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları 

değerlendirir. 

6. Hafta 

Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini Türkiye eğitim 

sistemi ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları 

değerlendirir.  

7. Hafta Eğitim kurumlarında iletişim ve boyutlarını açıklar. 

8. Hafta Uluslararası sınav sonuçlarını değerlendirebilir.   

9. Hafta Uluslararası sınav sonuçlarını değerlendirebilir.   

10. Hafta Uluslararası sınav sonuçlarını değerlendirebilir.   

11. Hafta Uluslararası sınav sonuçlarını değerlendirebilir.   

12. Hafta 
Farklı ülkelerin ve Türkiye'nin eğitim sorunlarını analiz 

eder. 

13. Hafta 
Farklı ülkelerin ve Türkiye'nin eğitim sorunlarını analiz 

eder. 

14. Hafta 
Eğitim sorunlarına ilişkin karşılaştırmalı bir bakış açısı 

geliştirir. 

Kavramlar  

Haftalık Plan  

Ve Konular 

1.Hafta 
Dersin tanıtımı, karşılaştırmalı eğitim nedir, karşılaştırmalı 

eğitimin kapsamı nedir 

2. Hafta Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili temel kavramlar 

3. Hafta Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili temel kavramlar 



4. Hafta Karşılaştırmalı eğitim ve tarihsel süreç 

5. Hafta Karşılaştırmalı eğitim ve tarihsel süreç 

6. Hafta Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma 

7. Hafta Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma 

8. Hafta Türk eğitim sistemi 

9. Hafta Türkiye ve dünyada temel eğitim 

10. Hafta 
Türkiye ve dünyada ortaöğretim ve üniversiteye geçiş 

sistemleri 

11. Hafta Türkiye ve dünyada öğretmen yetiştirme 

12. Hafta Türkiye ve dünyada alternatif eğitim 

13. Hafta Türkiye ve dünyada mesleki eğitim 

14. Hafta Türkiye ve dünyada yönetici ve müfettiş yetiştirme 

Sohbet   İlk hafta tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 

Forum/TartıĢma  Tartışma konuları, içinde bulunulan haftanın konusuna göre verilecektir.  

Sıkça Sorulan 

Sorular  
Öğrencilerden gelen sorular göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır.  

Örnekler (Test 

ve 

Değerlendirme) 

  

 Uluslararası sınavlarda başarılı olan ülkelerin benzer ve farklı 

yönlerini araştırınız.  

 Türk eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ediniz.   

Telif Hakları   
Öğretim elemanı tarafından oluşturulan özgün ders materyalleri ve açık 

ders materyalleri.  

Grup 

ÇalıĢmaları Ġçin 

Konular 

 Uluslararası sınavlarda başarılı olan ülkelerin benzer ve farklı 

yönlerini araştırınız.  

 Türk eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ediniz.   

Yorumlar ve 

Anketler 

Her dersin sonunda öğrencilerin derse ilişkin değerlendirmeleri 

alınacaktır. Dönem sonunda derse ilişkin değerlendirme anketi 

uygulanacaktır.  

Kaynaklara ve 

Materyallere 

UlaĢım Bilgisi

  

Öğretim elemanı tarafından oluşturulan materyallere uzaktan eğitim 

sistemi üzerinden ya da elektronik posta yolu ile; basılı materyallere ise 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphanesi’nden ulaşılabilir. 

 


