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YÜZYIL ÇEVRE
PËR MËSIMDHËNËS
BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

1. Hoşgeldiniz
Çevre hakkında öğrenme kılavuzu doğa bilimi öğretmenleri için tasarlanmıötır. Bu kılavuzda
ayrıca çevre hakkında öğrenme ile ilgili diğer konuları öğreten dersler için de fikirler içerir.
Hedef grupları arasında çevre konularını işleyen bioloji, kimya, fizik başta olmak üzere coğrafya,
yurttaşlık, beden eğitimi hatta dil öğretmenleri de yer almaktadır.
Ayrıca, kılavuz yeni Kosova müfredatı ile uyumludur.
Çevre (NLM) ile ilgili öğrenim ekipman ve faaliyet eksikliği nedeniyle sınırlı kalmıştır. Çevre tanımını
anlamak için, öğrenciler çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunma fırsatı verilmelidir. Çocukların (ve
yetişkin) çoğu faaliyeti pratik olarak geliştirilmeleri imkânları varsa daha kolay öğrenirler. Bir Çin
atasözü, bunu açıkça gösterir:

Duyarım ... Unuturum
Görürüm ... Hatırlarım
Yaparım ... Anlarım
Kosova’nın bazı okullarında bu kılavuzda sunulan yeni yaklaşımın tanıtımı yapılmıştır. Bu okullar
pratik öğrenim yaklaşımını uygulamaktadırlar.
Bu kılavuzun hedefi, bilgilerinizi ve ‘Çevre ile ilgili öğrenim’anlayışınızı geliştirmektir. Dersler
sırasında yardımcı olacağı ve faaliyetlerin pratik örneklerini vereceğinden umutluyuz.
Kılavuz size yeni stratejiler sunacaktır. Sunulan stratejiler arasında: öğrencilere, ders hedeflerini
anlamlı bir şekilde sunmak, başarı için net kriterler sağlayabilmek, yaratıcı düşünmeyi geliştirmek,
tasarım sorunları, grup çalışması ve etkili iletişim, arkadaş desteği, somut örnekler, yapıcı eleştiri
ve aynı zamanda öğrenim değerlendirmesi ve planlamasını yapmaktır. Bu yaklaşımın etkili olma
temel sebebi, öğrencilerin anlayış geliştirmelerine yardımcı olmasıdır.
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2. Kısaltmalar tablosu
MASHT

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

USAID

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı

FHI 360

Family Health International - Aile Sağlığı Uluslararası

BEP

Basic Education Program - Temel Eğitim Programı

DKA

Eğitim Belediye Başkanlığı

NLM

Çevre hakkında Öğrenme

VpN

Öğrenmek için Değerlendirme

ViN

Öğrenme Değerlendirilmesi

HV

Hareket Araştırması

NPM

Öğretmen Kapasite Geliştirme

NJK

Sınıf dışında öğrenme
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3. Kılavuz nasıl yardımcı
olabilir?
Çevre hakkında öğrenme kilavuzu 21. yüzyıl için gerekli becerilerin geliştirilmesi için öğrencilere
yönelik becerilerin öğretimi için öğretmenlerin yeni yaklaşımlar sunuyor. Kosova’nın Müfredat
Çerçevesi somutlaşan ilke ve yaklaşımları desteklemek için hazırlanmıştır. Doğası gereği olarak,
tüm dersleri etkiler ve entegre öğrenme, kişisel uygulamalar, toplum ve öğrenci girişimleri ile
çalışmayi destekler.
Kilavuz içi ve sınıf dışında ilginç öğrenme deneyimleri sayesinde tüm bu yaklaşımlari sunuyor. Bu
kılavuz, öğretmenlerin okul ortamına geliştirmemize yardımcı olmak üzere, çevre ile ilgili öğretim
etkinlikleri planlamak için yardımcı olur ve toplum üzerindeki etkileri.
Araştırma stratejilerinin oldukça basit bir paket büyük ölçüde öğrenci öğrenmesini geliştirmek
göstermiştir. Bu stratejiler şunlardır: ortak hedefleri öğrencilerle birlikte sınıfin başarısini nasıl
göründüğü icin iyi bir model sağlamak; yaratıcılığın gelişimi ve farklı düşünme, tasarım sorunlar
ve bunların çözümü; grup çalışması ve iletişimi geliştirmek ; yardım ve eylemde ve onların toplum
içinde çevre sorunlarının çözümünde bir fark yaratmak için öğrencilerin birbirlerine destekliyorlar.
Bu yaklaşım, ulusal ve küresel, yerel çevre refahı için kendi endişe ile kamu hayatına etkin bir
rol oynamak için bilgi, beceri ve anlayışı ile gençlere donatıyor. Öğrenciler topikal ve tartışmalı
konulara dikkat etmek, tartışma ve görüşmeler meşgul olan, doğal olaylar ve erkeğin onlara
etkisi hakkında bilgi edinmek için teşvik edilmektedir. Onlar karar verme ve eylem farklı şekillerde
yer almayı öğrenirler. Onlar kendi okulları, mahalleleri, topluluklar ve aktif vatandaşlar olarak
toplumun genelinde etkin bir rol oynamaktadır. Kosova’da bazı okullar zaten çevre (NLM) hakkında
öğrenme yaklaşımı tanitmistirlar. Bu okullar öğretim yeni yaklaşımlar uygulamak için gerekli alet
ve ekipmanlar ile donatılmıştır. Çok sayıda oğretmen eğitilmiş. Destek ve diğer formları öğrenme
ve öğretme önemli gelişmeler göstermektedir. MASHT artık tüm okullarda bu öğretim yeni yollar
ile öğretmenlerin bilgilendirilmesi çevreye (NLM) hakkında öğrenme ve öğrenme hangi bir
şekilde artmış ve yüksek kaliteli profesyonel destek erişim sağlamak istiyor NLM okulların kalite
ve miktar artmasına katkıda bulunacaktır.

Çevre hakkında Öğrenme çeşitli şekillerde öğretmenler ve öğrenciler için yararlıdır:
yy Öğretmenler üç gün öğrenme ortamında yeni yaklaşımlar ile kaliteli eğitim alırlar. Buna ek
olarak, bu eğitim yararına 20-34 saat Lisans Sistemi MASHT.
yy Öğrenciler, pratik, somut ve çekici öğrenme ile öğrenme etkinlikleri yapmaya fırsat
yararlanabilir.
yy Döviz Öğrenme ortamı kaynaklanan öğrencilerin yapıcı gelen okulları yarar. Okullar aynı
zamanda Yeşil Kulüpleri ve bu faaliyetlere toplum katılımı kurulması yoluyla uygulanması
daha kolay ve daha kararlı bir öğrenme ortamı ve çekici faaliyetleri için ekipman kazanmak.
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4. Kılavuzu nasıl kullanalım?
Bu kılavuzun başında kılavuzun kime adamış oldugnu açıklar, bu kilavuz nasıl nasıl yardımcı
olabilir, bu kılavuz nasıl kullanilir ve 21. yüzyıl becerilerini tablosu sunulmaktadir.
Altı ve yedi bölümleri, yeni fırsatlar olduğu yeni bir odak nedeni, ekstra ders dışı etkinliklerle, ve
faydalari neler olduklarini açıklar.
Sekiz ve dokuz bölümleri, öğrenci merkezli yeni konsept, yeni bir metodoloji, ve nasıl tüm bu
MASHT güçleri ile ilgilendigni sunuyorlar. Kampanyaları, tasarım sorunları, yeşil kubler, vb: ayrıca
burada yeni bir yaklaşım sunulmuştur.
Onuncu bölüm değerlendirmesi, okulda çevre konusunda öğrenmenin önemi hakkında onbirinci
bölümde müzakerelerin yeni yöntemler sunuyor, onikinci bölümde öğretmenlerin bir portföy
oluşturmak ve ayrıca farklı ek bilgi ve referanslar var kitabın sonunda yardımcı olur.

4.1 Efsane
Örnekler veya okul hikayeleri

Sınıfta faaliyetler

Büyük önem ile
Farklı bağlantılar: örneğin x sayfaya bakiniz,
web sitelerine referans, vb.
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5. Cevre ile ilgili
öğrenim nasıldır?

12

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

6. Yeni odaklanmalar
neden gereklidir?
Iklim değişiklikleri ve çevre kirliliği nedeniyle oluşan
zorluklar
Su kaynağı
İklim değişikliği ve nüfus artışı önümüzdeki yıllarda taze su temini daha zor hale getirecektir.
Su tasarrufu bir yolu vejeteryan olduğunu. Protein beslenme vejetaryen beslenme ile
karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla su tüketir.Dünyada çalışma topragin üçte biri, hayvanlar
için gıda büyütmek için kullanılır.

Tarım
İklim değişiklikleri tarıma daha fazla basınca neden olan nem ile kuru alanlarda kuru ve ıslak
alanlar yapıyoruz. Kuru dönemlerde daha yoğun kuraklıklar yapma, uzun olacak ve yağış sel
riskinin artması, ağır olacaktır.

Sağlık sorunları
Iklim değişiklikleri, yaz aylarında daha sık daha şiddetli ve daha uzun ısı dönemleri etkilemesine
ve kış aylarında daha az soğuk dönemler sebep olur. Yeni bir bilimsel değerlendirme ısı
nedeniyle ölümlerin soğuk ölümleri beni daha fazla olacağını göstermektedir. Isı uzun süre
çeşitli saldırılar ve dehidratasyon yol açabilir1. Küçük çocuklar, yaşlılar, sağlık sorunları olan
insanlar ve ısı gelen hastalıklara karşı daha savunmasızdır.
Öğrenciler değiştirmek ve nasıl Kosova, Avrupa ve dünya çapında doğal sistemlerin nasıl
değiştiğini anlamaya başlarsınız. Öğrenme Ortamı İlişkin sosyal adalet ile ilgili sorunları, insan
hakları, toplumsal ve kişisel sorumluluk ve küresel karşılıklı bağımlılık ve teşvik öğrencilere
adaletsizlik, eşitsizlik ve ayrımcılığa meydan okumasini giderir. Bu genç insanlar, kendi eleştirel
becerilerini geliştirmek, sosyal, etik ve ahlaki siyasi konularda, bir dizi düşünün ve başkalarının
fikir ve düşüncelerini dikkate almak için yardımcı olur. Onlar bilgileri değerlendirerek, iyi bir
bilgiye dayalı ve sonuçları hakkında düşünme eylemlerin şimdi ve gelecekte görur. Onlar kendi
adına ve başkaları adına bir durumda iddia öğrenmeleri gerekiyor.
Bundan haberdar olmak öğrenciler, iman ve işbirliği için harekete geçmeye ve kendi toplumlarında
ve dünyadaki şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda ikna olan aktif vatandaşlar olmaya, eleştirel
olmalarına yardımcı olur.

1

USGCRP (2009). Global Climate Change Impacts in the United States. Karl, T.R., J.M. Melillo, and T.C. Peterson (eds.). United
States Global Change Research Program. Cambridge University Press, New York, NY, USA
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Çevre hakkında öğrenme sayesinde gençler öğreneceksiniz:
yy Belirli bir ülkede insan eylemi diğer ülkelerde nasıl etkilediğini anlamak için, değişen
dünyada kendi yerini düşünün
yy Diğer insanlar, kendi çevre ve gezegene oranla kendi değerleri ve sorumlulukları inceleyin
yy Kritik, dediklerini hükümetler, işletmeler ve bireyler değerlendirmek onlar şimdiki ve
gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapıyorsun
yy Onların seçimleri yaptığınızda, şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarıni goz onunde
bulundurmak gerekir
yy Bireyler daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe geliştirmek için neler
yapabileceğiniz hakkında yaratıcı düşünmek gerekir
yy Değişim ajanları olarak hareket eden, diğerleri etkilemek için yollar keşfedin
yy Iklim değişikliği, eşitsizlik, yoksulluk ve kalkınma da dahil olmak üzere uzun vadeli
küresel zorluklar, anlayın ve bu konularda toplumu etkileme ve değiştirme yollarını
değerlendirmek için.

Bu sonuçları elde etmek için, öğrenciler mümkün olmalıdır:
yy Kendi yerel çevre kaynakları ve korumaya yardımcı
yy Hareket ve toplum genelinde değişim katkıda fikirlerini kullanın.
yy Hareket fikirlerini kullanın ve okulda değişime katkıda bulunmak
yy Kendi seçimleri için gelecekte alternatif senaryolar düşünün
yy Toplumun karşılaştığı zorluklar konusunda farklı görüşlerin incelenmesi ve tartışılması
yy Dünya’nın sürdürülebilir kalkınma yetmezliği ile ilişkili riskler,
yy Dahil olmak üzere nasıl çevresel değişiklikler hakkında Inquire insan faaliyetlerinin
etkisinin incelenmesi

6.1 Öğrenim ve capraz tesir
Tüm konular ile ilgisi var olan bir şey olarak çevresel sorunların entegrasyonu için “fırsat” bularak
yeni Kosova Müfredat Çerçevesi odağıdır. Tüm konularda eğitim NLM erişim tüm öğrencilerin
bilim, sanat, teknoloji, kent eğitimi, matematik, vs ile ilişkili ortamı anlamak ve sağlamak için
tasarlanmıştır. Öğrenciler NLM nin tam bir anlayışini elde etmek için birlikte çalışan bir müfredat
konu deneyledikleri esnasinda, NLM de daha tutarlı bir bakış geliştirirler.
Ayrıca tüm konularda öğrenme için bir uyarıcı bağlam olarak kullanılabilir, aynı zamanda okumayazma becerileri, sayı bilgisini öğretmek ve düşünmek personelin becerilerinin gelişimi için
bağlayıcı bir bağlam sağlayabilir.
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Bilim
Bilim NLM önemli bir rol oynar.
Bilimsel bilgi ve becerileri
öğrencilere çevre, iklim değişikliği,
enerji tasarrufu, vb gibi ilgili
konular ile proje tabanlı öğrenme
yöntemi kullanılarak daha
yöntemler geliştirebilir.

Teknoloji

Sosyal bilimler

Teknoloji öğrencilerin çevre
sorunlarının çözümü için
uygulanacak yeni ürünler,
uzun vadeli perspektifler
geliştirmek için olanak sağlar.
Örnegin geri dönüşüm, enerji
tasarrufu, vb.

Öğrencilerin haberdar
olmak için yardım ve aktif
vatandaşlar ve çeşitli çevre
sorunlarına eleştirel olmak
ve bu sorunları çözmek için
kararlar toplumla işbirliği
fırsatları sunmaktadır.

6.2 Biz nasil seçenekler getirebiliriz?
Tüm konular ile ilgisi var bir şey olarak çevresel sorunların entegrasyonu için “fırsat” bulma
yeni Kosova Müfredat Çerçevesi odağıdır. Tüm konularda eğitim NLM erişim tüm öğrencilerin
bilim, sanat, teknoloji, kent eğitimi, matematik, vs ile ilişkili ortamı anlamak için sağlamak için
tasarlanmıştır. Onlar NLM tam bir anlayış elde etmek için birlikte çalışan bir müfredat konu
karşılaştığınızda Öğrencilerin NLM de daha tutarlı bir görünüm gelişir. Ayrıca tüm konularda
öğrenme için bir uyarıcı bağlam olarak kullanılabilir, aynı zamanda okuma-yazma becerileri,
sayı bilgisi ve öğretmek ve düşünmek personelin becerilerinin gelişimi için bağlayıcı bir bağlam
sağlayabilir.

Farklı paydaşlar için bunun nasil bir yarari vardir?
yy Öğrenciler temel yaşam becerileri, kent eğitimi ve sorun çözme becerileri, doğal ve sosyal
sistemlerin anlamak için geliştirilir.
yy Bir işbirliği ortamı içinde topluluk üyeleri ile etkileşim öğrenciler için sağlanan fırsatlar
yy Onların iletişim becerilerini güçlendirir ve bu bağımsız ve ortak çalışma grupları olduğu gibi
ortak bir hedefe ulaşmak için çalışın takımlarına katkılar sağlamaktadır.
yy Topluluklar ve toplumlar arasındaki karmaşık ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar
yy Onlar çözmek için ilgilenen öğrencilerin sorunları çözmek için istenir yakın işbirliği ve ekip
çalışması
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7. Yeni yaklasim
7.1 NLM (cevre ile ilgili oğrenim) kapsami ve içeriği
NLM kapsamı ve içeriği Kosova’da yeni müfredat ile uyum (bağlama) sağlar. Bu yetkinlikler ve
yeni içerik öğretim ve aktif öğrenme, hem de katılımı ve okul-toplum ortaklıklar geliştirmektedir.
Yeni yaklaşım NLM etkili başlangıç okul müfredatı, sınıfta en iyi uygulamaları gelişmeye ve
sonunda okul ile sınırlı değil, topluma bağlı olmak ötesine sağlar. NLMsë müfredata entegre
başarılı öğrencilerin, kendine güvenen bireyler ve sorumlu yurttaşlar oluşturmak için bu hedef ve
ilkelerine ele alınması önemlidir.

Çevre hakkında Öğrenme disiplinler, tarlalardan entegrasyonu teşvik (disiplinler arası) ve öğrenme
bağlamında sağlar. Tamamlar ve destekler yeni yaklaşım pratik öğrenme fırsatları sağlayarak ve
öğrencilerin gerçek dünyada sorunların çözümünde bilgi ve becerilerini uygulama fırsat verir. Bu
öğrencilerin merakını teşvik etmek ve dünyayı değiştirmek için onları güçlendirmek için motive
etmek için en etkili yollardan biridir. (“Eylem Çevre Eğitimi” yapılan referanslar)
Çevre araçları, formlar ve açık öğrenme odaklı öğrencilerin yöntemleri hakkında öğrenme için
başarılı eğitim. Bu tip öğrenme ve yaygın uygulama öğrencilerinde çeşitli olduğundan emin
olmak için, etkileşimli ve pratik olmalıdır. Bunun gibi, aynı zamanda öğrencilerin aktif olmaya
motive değil, aynı zamanda beceri ve takım çalışması ortamı güçlendirerek ve genel olarak
toplumun taahhüt yoluyla toplumun duygularını geliştirir.
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7.2 Öğrenci, öğretmen ve öğrencilerin toplumun rolü
Öğrenciler
Öğrenciler yeni şeyler öğrenmek ve çevre korumada öncü bir rol almak için coşku ve ilgi var,
onlar tanımlamak için, sağlıklı bir çevre temel göstergelerin belirlenmesi, çevresel konularda
farkındalık dağılımının değişimi başlatmak ve netleştirmek çevre sorunlarını ele almak ve çözüm
geliştirmek için, daha güvenli bir ortam için ortak bir hedefe doğru diğerleri ile çalışmaya istekli
göstermek stratejilerini uygulamak için bir problem, konu veya soru.
Öğrenciler aktif gezegeni korumak için gerekli olan çevresel programları katılmalıdır. Onlar
gerçekten dünya ve girişimcilik ve yöneticilik becerilerinin gelişimi hakkında öğrenme
yararlanabilir.

Öğretmenler
Öğretmenler çevre eğitimi önemli bir rol oynayabilir. Öğrencilerin onları anlamak ve sorunları ile
başa yardımcı olabilir problem çözme ve karar verme gibi onların eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmek için, farkındalığı eyleme geçebilirsiniz kanıtlar sağlayabilir.
Öğretmenler NLM devam eden faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerine aracılığıyla ilgili becerilerini
geliştirmek, öğrencilere değerlendirmelerini yardım ederek kişisel değerleri ve tutumları ve
inançları içine kazilan konularda bilinç ve anlayışı artırmak ve olabilen çevre ile ilgili duygularını
açıklamak ve çevre sorunlarına nasıl katkıda bulunabileceği. Onlar doğanın içine öğrenciler
çizmek ve sınıfa doğa getirmek ve çevre üzerinde uygulamalı eğitim sağlayabilir.

Komuniteti
Ebeveynler ve toplumun okul ortamında modelleme evde davranış ve okulda destekleyici çevre
projelerinin amaçları destekleyebilir.
Okullar okul etkinliklerine aktif
katılımı yoluyla bilgi ve temel kaynak
paylaşımı, çevresel iyileştirmeler ile
ilgili faaliyetlerine katılım alışverişi için
birlikte çalışma, toplumun geniş bir
destek oluşturulmasi gerekir - maddi
kaynaklar da dahil olmak üzere insan ve
genel olarak çevre koruma konusunda
farkındalık yaratilir. Bu ortak etkinlikler
de yetkilendirme yoluyla topluluk
duygusu ve takım davranış ve bir
bütün olarak topluma sorumluluk hissi
geliştirmek için yardımcı olabilir
Okullar ve toplumlar çevreye karşı
olumlu bir tutum olarak, onun
korunması ve muhafaza edilmesi için en iyi sonuçları elde etmek için katkıda bulunur. Bunlar
okul, ebeveynler ve topluluklar dahil ederek etkin olarak teşvik edilmelidir.
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8. Yeni Metodoloji
8.1 Genel ilkeler
Kosovada, Öğretim ve çevre ile ilgili kavramları, sorunları ve
konuları öğrenme metodoloji konusunda tamamen yeni bir
şeydir. Bu durumda kullanılan pek çok değişik yöntem konu
alan başka kullanılanlar gibi hemen hemen aynıdır. Çevre
eğitiminin hedefleri daha zorlu öğrenme sonuçları gerektirir
ancak, sınıfta mevcut uygulamaları en yenilikçi teknikleri ve
katılımcı ile tamamlanması gerekir

Öğrenme ortamı ile ilgili başlıca sonuçlar şunlardır:

I. Çevresel kaygılar hakkında farkındalık artırma
II. Ekolojik prensiplerin bir anlayış geliştirmek
III. Çevre konusunda artan ilgi
IV. Çevre koruma taahhüdü uyarılması
V. Eylemler doğal kaynak tasarrufu teşvik iddia ediyorlar

Tüm süreç geniş bir ders bilinç ve anlayış aralığı, hassasiyet, endişe, sorumlu seçimlerde, istekli
ve eylem taahhüdü içerir. Bu dersin tümü, tabii ki, tek bir kaynak veya bir yöntem tarafından
sağlanmaz. Öğretim, öğretmenin çeşitli kaynaklar kullanarak ve yakın belirli hedeflere öğrencilerin
getirmek için ayrı ayrı ya da kombine çoklu teknikler kullanılmasi gerekir.

Daha yenilikçi yöntem ve teknikleri nedeniyle ortaya kullanmanız gerekir:
Biz geleneksel öğrenme materyallerin ötesinde neleri öğreniyoruz
Öğretmen, tutum, beceri geliştirme değişen kaygılar, taahhütlerde bulunurken,
değerleri açıklık ve öğrencilerin katılımı ve hareket edilmesi daha zor hedeflere
ulaşilmasi gerekir
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8.1.1 EBT Bakanligi ile bağlantı
EBT Kosova Müfredat içinde anahtar yetkinlikleri geliştirmiş ve projenin yeterliliği ve
ilgili beceri arasındaki bağlantıyı tespit etmiştir.Aşağıdaki tabloda, eğitim sürecinde NLM
faaliyetleri ile ilgili bakanlık ve becerilerin yetkileri özetliyor.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, NLM etkinlikler öğrenciler ilgili beceri ve eleştirel
düşünme, problem çözme, sunum, aktif dinleme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi
yetkinlikleri geliştirmeye yardımcı olacak, onlar ayırt etmek gerekir okul ve toplum içinde
ortamını iyileştirmek için. Bütün bu etkinlikler sınıfta ve dışında hem de karşı konulmaz
öğrenme deneyimleri ile yeni yaklaşımları temsil etmektedir. Onlar öğretmen, öğrenciler
ve öğrencilerin geliştirme odaklanmak etkili iletişimciler olarak, eleştirel düşünme, sağlıklı
bireyler ve yaşadıkları bir ortamda sorumlu vatandaşlar tarafından geliştirilmiştir. Bütün
etkinlikler (aşağıdaki 3. sütun) bakanlık ve ilköğretim becerileri yetkileri ile tutarlı ve uyumlu
niyetinde.

19

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

8.1.2 Özellikler
Aşağıdaki gibi çevre sorunları da yeni öğretim yöntemleri ile ilgili olabilir:
Arama / Araştırma
Eleştirel Düşünme
İşbirliği
Yapıcı öğrenme
Hareket Araştırmaları

Arama / Araştırma
Bu kılavuz araştırma söz konusu olduğunda, toplu öğrenme grubunda araştırma yöntemlerini
anlatmak için çalışın. Bilgi destek grubu ve grup gelişiminin önemi, yeni bir fikir değildir.
Araştırma öğrenci olayları gözlemlemek nerede öğrenim deneyimlerin gelişimini destekler, soru
sormak, açıklamalar formüle etmek, bu açıklamaları test etmek, mantıksal düşünme ve eleştirel,
gözlenen desenleri genelleştirmek ve alternatif açıklamalar analiz eder. Bu çevrimsel süreçte,
öğrenci sorular sorar. Bu sorular soruyu cevaplamak için arzu (veya sorun çözme) ve hipotez keşif
ve yaratılışın başlangıcında sonuca yol acar. Bu varsayımlar onların sorularını ve / veya sorunlara
cevap ve çözümleri test etmek veya bulmak için araştırmaya yol açar.
Araştırma, araştırma bulgularına dayalı yeni bilginin yaratılması veya inşaat edilmesine yol açar.
Öğrenci yeni sorular ve daha fazla araştırma getirecek bu yeni bilgi keşifleri tartışır ve yansıtır.
Böylece, yansıma araştırma sürecinde son döngüdür. NPM / NLM en önemli özelliklerinden
biri de yansıtıcı uygulama gibi görünüyor. Uygun pedagojik uygulamalar oluşturmakta olan,
öğrenciler ve öğretmenler arasında daha yüksek farkındalık getirmek yansıtan ve eğitim kendi
kariyer boyunca durmadan devam edecek bir süreç geliştirmek için temel oluşturur.
Bu yaklaşım bunlari kurar / oluşturur:

Öğrenmek için motivasyon
Öğrenme alakalı olduğundan emin olun
Katılımı ilkelerine uygundur
Temel Eğitim beceri ve KKM Programı yetkinlikleri ile tutarlıdır

20

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

Aşağıdaki grafikte Arama / Araştırma çerçevesinde gösterir.

Araştırma Çerçevesi
Soru
Başlangıç noktası olarak çocukların
soruları ile birlikte sorgu verileri kullanın.
Simdi ne biliyoruz?
Ne bildigmizi dusunuyoruz?
Ne bilmek isityoruz?

İşbirliği
Ne iyi sorular hangileri dir??
Kimi soracağım?
Bunu nasıl yapacağız?

Becerileri, teknikleri ve kaynakları seçme.

Yansımalı

Bilgiyi nasıl analiz etmek ve sunmak
istiyorsunuz?

Ne bulduk?

Örnek veritabanına gore? Video?
Hikayeler? Raporlar? Grafikler?
Tablo? Dosyalar? Drama?

Bu benim yaşam üzerinde ne gibi bir etkisi
var?

Bu ne anlama geliyor?

Hepimiz aynı görüşü paylaşıyor muyuz?

Değerlendirme

İletişim

Biz bu deneyimi ne öğretti?

Bu bilgi ile ne yapmak gerekir?
Kime söylemek ve nasıl?
Örneğin:
Sınıfta, birbirlerine geribildirim vermek, okul,
web sitesi, diğer sınıflar, toplantılar, velilere
bilgilendirme harflerle sunumları, mektuplar
yerel basın organları, Başbakan, sergiler, vb
gönderilir.

Nasıl biliyoruz? Bizim düşünceyi değiştirdi
mi, ve eğer öyleyse nasil?
Örnek eşleri arasında öz-değerlendirme ve
karşılıklı etkinlikler yoluyla.
Başka sorularınız var mı?
Sırada ne var?

21

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

Eleştirel düşünme
Bu kılavuzun geliştirilmesi öncelikli amacı yeni veya bilinmeyen çevre sorunları hakkında
düşünmek için öğretmen yetiştirmektir.
Biz geliştirmek isteyen düşünme becerilerini göstermek için kullanılan özel konular ikinci, aslında,
öğretmenlerin ve öğrencilerin becerilerini kullanılabilir yerel çevre açısından çelişkiler bulmak
için teşvik eden benzer düşünce ve örnekler üzerinde çok güvenilir olmayanla bahsedilir. Çevre
alanında bilim - yanı sıra çevre sorunları ile anlaşma laik bireyler - eleştirel düşünme görece
küçük bir enstrüman becerilerini dayanmaktadır. Bu beceriler ilerici bir biçimde öğretilebilir,
sadece bilimi bilen öğrenciler degil, ama aynı zamanda çok az bilgi ya da bilim alanında eğitim ile
öğrencilere degil ama aynı zamanda bilim alaninda çok az bilgisi olanla öğrencilere de.
Eleştirel düşünme öğrenilebilir bir beceridir. Ancak, farklı disiplinlerden doğru eleştirel düşünme
unsurları ile ilgili farklı gelenekleri var. Çevre sorunları, doğaları gereği, farklı disiplinleri
içerdiğinden, çevresel konular hakkında eleştirel düşünme yaklaşımları kullanışlı geniş bir
yelpazede kullanılabilir. Küresel iklim değişikliği sorunları incelediğimizde, örneğin, (diğerleri
arasında) dahil olmak üzere farklı perspektiflerden analiz edilebilir:

Ekonomik (dışsal maliyetler, zaman tasarrufu, maliyet etkinliğini veya alternatif
stratejiler için yönetim stratejisi),
Siyasi (ortak mülkiyet yönetimi, uluslararası kuruluşlar, ilgi grupları politikalar, küresel
yönetişim),
Tarihi (Ne kadar çok karbon yayan bir ekonomi oluşturma yönünde hükümet ve sanayi
arasındaki yakın ilişki? Maddî ilerleme modernistlerin iman sonucu karbon kullanarak
durumu kötüleşti has oldu? 20 yüzyılda sömürgecilik olan karbon emisyonları nasıl
siyasi çatışmalari etkiler?)
Bilimsel (CO2 küresel ısınmaya nasil yol açar? CO2 ne kadar kaldırılır? Güç dengesini
değiştirmek nasıl küresel iklim değiştirebilir?).

Uygulamada, çevre sorunları karmaşıktır ve genellikle birden fazla açılardan düşünmek uygundur.
Her bir yaklaşımda kendi avantajları vardır ve diğer açılardan bakıldığında açıklık bulunmayan
şeyleri anlamak için yolu açar. Ancak, bu çalışmada bizim görevimiz dardır. Sadece öğretmenlerin
teknik veya bilimsel çevre sorunları hakkında eleştirel düşünebilmesi öğrencilerine uygulama
fırsatı vermek istiyorum. Diğer yaklaşımlar da mevcuttur, ve biz önemli ama bahsedilmeyen az
dikkate almak niyetinde değiliz. Onlar sadece bu yazının konusu değildir.

İşbirliği
İşbirlikçi öğrenme, iki veya daha fazla kişi bilgi edinmek ya da birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışan
bir durumdur. Bilgi bulaşan ancak aktif inşa edilemez, öğretmenler yorumlanabilir deneyimi
içeren durumlar oluşturması gerekir.
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Aktif bilgi bulma ve bina yapan olduğunda öğrenciler özellikle öğrenme durumu-yaparaköğreterek (yapmama-olmayan-öğren).

Yapıcı öğrenme
Genellikle “öğretmen merkezli” odaklı yapılandırmacı öğrenci merkezli öğrenme ortamları
öğrenmeyi durum değişiklikleri ile tahrik Kosova dahil pek çok ülkede eğitim reformları oluyor.
Öğrenim yapılandırmacı görünümü, öğrencilerin araştırma içeriği kendi anlayış oluşturmaktadir.
Bunu başarmak için, araştırma, analiz, yansıma ve keşif destekleyen bir öğrenme ortamı gerekir.
Görüş yapılandırmacı noktası hepimiz yeni bilgi ile birlikte, bireysel deneyimler ve programlarının
entegrasyonu ile, çevremizdeki dünya hakkında kendi düşüncelerini oluşturmak gerektiğini şart
dayanmaktadır. Bu nedenle, yapılandırmacılık belirsizlik ile karakterize durumlarda problemleri
çözmek için öğrenci hazırlamak üzerinde odaklanır.Yapılandırmacı bakış açısından, bilginin bu
bilginin bilendir (bu bilgiyi tanır yani bir) bağımsız değildir; biliyordu genellikle bizim deneyim
fiziksel ve soyut nesnelerden oluşur.

Öğrenci

Öğretmen
Yapıcılık
Bilgi
Başkalarıyla paylaş

Diğer üyeler

Notlar:
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Sınıfta Yapılandırmacılık
Bir yapılandırmacı öğrenme ortamı, geleneksel öğrenme ortamından çok farklıdir. Yapılandırmacı
sınıf, öğretmen öğrenci rehber olur, iskelet veya köprüler sağlar ve öğrencilerin acil gelişim
bölgesini uzatmaya yardımcı olur.Öğrencinin eleştirel düşünme ve problem çözme teknikleri gibi
becerileri metakonjevtif geliştirmeye teşvik edilmektedir. Bağımsız öğrenci, otomatik, keşfetmek
kurmak ve bilgi çerçevesi (bilgi) Ayrıntı, motive oluşturulur.
Brooks ve Brooks (1993) oluşturmacı ve geleneksel sınıf arasındaki belirgin farklılıklar ilginç bir
karşılaştırma sağlar: (Referans “Manuel Sınıf 21. Yüzyıl”)
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Geleneksel Sınıf

Yapılandırmacı sınıflarda

Öğrenciler yalnız çoğunlukla çalışır.

Öğrenciler öncelikle gruplar halinde çalışırlar.

Müfredat temel beceriler (aşağıdan
yukarıya) üzerinde durularak, bütüne parçası
sunulmaktadır.

Müfredat büyük kavramı (yukarıdan
aşağıya) vurgu parçası bütün sunulmaktadır.

Sabit bir müfredat Yüksek olmayan sapma.

Öğrenciler birçok soru değerlendirilen.

Müfredat faaliyetleri sıkıca veri ve
manipülatif materyalleri ile dolu kitaplar için
köklü.

Müfredat faaliyetlerin birincil kaynaklara
dayanmaktadır.

Öğrenciler öğretmenlerin bilgi edinmeyi
hangi “boş levha” olarak görülüyor.

Öğrenciler dünya hakkında yeni teoriler ile
düşünürler olarak görülürler.

Öğretmenler genellikle didaktik davranışları,
öğrencilere yaygınlaştırılması bilgiler.

Öğretmenler genellikle öğrenciler için
tartışma ortamı müzakere etkileşimli
davranış var.

Öğretmenler öğrencinin öğrenmesini
değerlendirmek için yanıt aramalı.

Öğretmenler öğrencilerin görüşlerini bilmek
istiyorlar.

Öğrencilerin öğrenme Değerlendirilmesi
öğretim ayrı olarak görülebilir ve test yoluyla
neredeyse tamamen geliştirilmiştir.

Öğrencilerin öğrenme değerlendirilmesi
öğretim ile birlikte ve iş yerinde öğretmen
tarafından sergi ve portföy (klasör)
aracılığıyla öğrencinin gözlem yoluyla
geliştirilmiştir.
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8.2 Yeni öğretim stratejilerinin İllüstrasyon:
Hareket Araştırmaları
Çevre eğitimi meydan tutumları ve çevre vatandaşlık temelini oluşturan ve onlara çevre için
harekete geçmeye sağlamak için becerilerini geliştirmek için davranışları yaygınlaştırılması çevre
hakkında öğrencilerin bilgi genişletmeyi amaçlamaktadır.
Eylem Araştırması (HV) sizin öğretmenlik
uygulamasının yanı sıra, müfredat geliştirme ve
değerlendirme ders olarak akademik çalışmalarına
diğer yönlerini geliştirmek için uygulayabileceği bir
fikirdir. Eylem araştırma ya da bazen adlandırıldığı
gibi uygulamalı araştırma, öğretme ve öğretmen
aslında araştırmacı olduğu öğrenme uygulamaları
değiştirmeye yardımcı oluan uygulamalı araştırma
şeklidir. Eylem araştırması fikri herhangi bir eğitim
ortamında uygulamalar geliştirmek için güçlü bir
araç olmaya devam etmektedir. Eylem araştırması
çevresel eğitimcilerin alan profesyonellik yolunda
ilerleme vaat ediyor. Sürecin onlara sorunu çözmek
ve öğrencileri için bir örnek sunmak denemek için
verir.
Öğretmenler eylem araştırması, farklı modelleri ile
çalışmayı tercih etmek fırsatına sahip olmasi olan
yaygınlaştırılması ama onlar üç asamalı modeli
kullanılarak çeşitli çevre sorunlarini tanımlamak
gerekir: başlangıç noktası bulma ve durumu açıklığa
kavuşturmak; stratejileri ve eylem geliştirme analizi;
bir teori ile çıkış.
Özünde, eylem araştırması ortaokul öğrencileri
için bir yöntem olarak teşvik değil, bir yol olarak
hangi profesyoneller (öğretmenler de dahil) kendi
uygulamalarını geliştirmek. Bu profesyonellerin
uygulamalarına yansıtmak ve onları geliştirmek
için adımlar atması sürekli bir süreçtir. Genellikle
yaygınlaştırılması gereken eylem araştırması işbirlikçi
ve öğretmenlerin etkinlikleri planlayabilmek ve
bulguları karşılaştırmak için birlikte çalışırlar.

Eylem araştırması neden geleneksel mesleki ilerlemeden farklıdir?
Geleneksel meslek yükselmesi

Hareket Araştırmaları

Öğretmenler eğitim ve sınıf eğitimi bilgi
uygulamak için bekleniyor

Öğretmenler artırmak için kendi iş
uygulamaları yansıtmak

Öğretmenler izole şeklinde reformları
beklenmektedir

Öğretmenler kendi öğretim iyileştirmek
için birlikte çalışma

Öğretmenler bilgi verirler

Öğretmenler kendi araştırma yapacaklardır

(Referans “ 21. Yüzyıl icin Sınıf Kilavuzu “)
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9. Yeni yaklaşım
Yeni yaklaşımlar aşağıdaki gibidir:
Kampanya
Tasarım zorlukları
Yeşil kulüpler

9.1 Kampanya
Kampanya kilavuzu okul içinde kampanyalar
düzenlemek için bir araç, öğretmenler ve
öğrenciler olduğunu.
Bu enstrüman farkındalık ve okul ve
Yeşil Kulüpler yoluyla somut projelerin
uygulanması için toplumun mobilize
vermektedir.

Bu alet izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:
Adım 1:
Kampanya yapmak istediğiniz nedeni nedir? Bu
dönemde size kampanya yapmak istediğiniz
sorunu tespit etmek çok önemlidir. Başlangıçta
okul için özel bir öneme sahip olduğu düşünülen
bazı konular önerdi. Sonrayaygınlaştırılması daha
alakalı tartışmalar ve okula özel olarak geliştirilmiş
edilebilir bir konuda önerileri ile gelip karar olmuş
olan herkese görüşü.
Adım 2:
Bu sorunu gidermek için kimin gücü var?
Bu dönemde, kampanyanın uygulanmasına katkıda bulunacak olan ilgili paydaşları belirlemek
icin öğrencilerle konuşulur. Burada çeşitli belediyeler ve OJQ’lar ebeveynleri ile toplumdan
girebilir.
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Adım 3:
Güçlü insanlari cevap vermelerine nasıl ikna edebilirim?
Bu dönemde, öğrenciler aracılığıyla tespit edilen bilinçlendirme kampanyası konunun farklı
modları için hazırlanir: İlk velilerle toplantılar ve sonraki diğer aktörler yaygınlaştırılması hazırlama
broşür, web sitesi yaygınlaştırılması ve yerel medya dahil yaygınlaştırılması açık tartışmalar vb.
Adım 4:
Kampanya planı nerede?
Bu dönemde öğrenciler gibi yaygınlaştırılması
kampanyanın uygulanması doğru bir planlama için
hazırlıklı olmalıdır, kampanya yaygınlaştırılması
vb dahil olacak olan dönemlerde bu kampanya
yaygınlaştırılması uygulanması için gerekli araçları
haline gelecek.
Adım 5:
Kampanyadan ne öğrendik?
Bu dönemde bunun tüm kampanya sürecinin iç veya öz-değerlendirmesini değerlendirmek
için çok önemlidir. Gelecekteki kampanyalar organizasyonu üzerinde çok etkili bir yeri vardır ve
öğrencilerin çalışmalarını motive etmektir.
>> Tam rehberlik kampanyası bu el kitabının sonundaki ekte bulabilirsiniz.

9.2 Tasarım zorlukları
Proje tasarımı öğrencilerin günlük yaşamla ilgili
yaygınlaştırılması otantik bir sorunu çözmek
için tasarım sürecinde meşgul proje türüdür.
Öğrencilerin takımlari açık bir süreç yoluyla çevre,
teknoloji ve bilim bilgilerin yanı sıra matematik,
sosyal bilimler ve dil konuları uygulamak ve
derinleştirmek özgün çözüm sonuçları var.

Erişim tasarimin zorluklari ve faydaları nelerdir?
Tasarım Yarışması süreci sayesinde, öğrencilere fırsat ver:
Ne olursa olsun meydan özelliklerini, yaşam için yararlı geniş bir beceri oluşturun;
Çok sayıda tasarımlar yaratılmasına yol açan açık yaklaşım kullanarak, öğrenciler
belirli bir alan yaygınlaştırılması kendi deneyimlerini yaygınlaştırılması takım ruhu
içinde yeni bir çözüm oluşturma sürecinde kendi ilgi ve yetenekleri konusundaki bilgi
başvurmaya davet edilmektedir;
Bu yaklaşım büyük ölçüde öğrencilerin öğrenme ve grup olarak hedefe ulaşma
gururunu kazanmak için ilham büyük bir öğrenme deneyimi oluşturur.
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BASKICI ŞİŞELER VE GERİ DÖNÜŞÜM SEPETİN ZORLUKLARİ
Bu aktivitenin amacı, katılımcı bir süreç yoluyla eğitim geri dönüşüm için bir yazıcı ve şişe bir sepet
tasarımı üzerinde çalışmaya lise öğrencileri motive etmek ve bu cihazların yerel küçük üreticilerin
(yanı sıra mesleki okullar) tarafından üretilmektedir.

Başka bir amacı, öğrencilerin okul dersleri ile
ilgili daha fazla aslında takdir için kendi öğrenme
anlamını anlamak içinyaygınlaştırılması aynı
zamanda teknoloji ve çevreye olan müfredatın
iki öğrenme alanları, sendika sosyal konular ve
öğrencilerin eyleme dersleri açabilirsiniz. Bu
girişimin önemli bir bölümü ham ve okulda
çeşitli girişimler arasındaki baglanti.

Bunu başarmak için, öğretmenlerin çok sayıda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik
programların uygulanması sonrasında Temel Eğitim Programı kapsamında Çevre (NLM) ile ilgili
teknoloji ve öğrenme alanında atölye katıldı. Ayrıca yaygınlaştırılması öğretmen ve öğrencilerin
önemli sayıda atölye tasarım sorunları ile çalışma fırsatı bulduk “Kızlar ve Teknoloji: neden
olmasin” programı tarafından hazırlanmaktadır.
Bu nedenle, öğretmenler çok sayıda NLM alanında ya da yeni bir yaklaşım olarak dizayn zorlukları
eğitim teknolojisi ve öğrenme kullanımı çeşitli aktiviteler de yer alırlar. Bu yaşam ve iş olumlu
değişiklikler meydana getirmek gündelik hayatın gerçek sorunlar çözüldü belirli faaliyetlerde
onları daha güçlü hale getirir.
Öğrencilerin baskıci şişe ve bir geri dönüşüm sepeti için bir tasarım ile gelip böylece daha
spesifik olarak yaygınlaştırılması bu öğretmenler gruplar halinde öğrencileri organize edecektir.
Bu okulların en iyi beş önerileri seçecek ve en iyi eserleri nihai seçimi yapacaktır değerlendirme
komitesi (çeşitli aktörler ve karar alma parti oluşumlari) iletecektir sonra.
Daha sonra yaygınlaştırılması bu işler dolayısıyla da teknoloji öğrenme bağlamında okulları ile
işbirliği parçası haline gelebilir yerel üreticiler yaygınlaştırılması ve becerilere yatırım sağlayan
yaygınlaştırılması yerel işletmeler, üretim için ihale edilecektir. Zalimlere ve sepetler tasarlanmış
ve diğer okullar ve belediyeler için model olarak hizmet üretilmektedir. Mutabakatnamelere
belediyeler tarafından sadece imzalanmış ve yaygınlaştırılmis ama aynı zamanda kendi iş
faaliyetleri plastik malzemelerin üretimi ve kullanımıyla ilgili şirketleri ile yapılacaktır. Bu
ortaklıklar öğrenmeye karşı okul girişimlerinin başlangıcı için önünü açacak, üretim, uygulama
ve nihayet şehirlerde ve Kosova’da temiz köylere.
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Ana hedefleri şunlardır:
Öğrenme Ortamı (NLM) ve günlük yaşam ile ilgili teori arasında köprü kurmak;
Okullar çevre sorunları ile ilgili olarak sürdürülebilir girişimci karakter düşünme ve bir
hareket şeklinde özendirici için hem de uygulamalı sorunların çözümü ile bağlantılı olarak;
Bizim program iki ana alanları NLM ile teknolojinin birleşimi (tasarım zorluklarını) mi.

Teknoloji ve Öğretmen NLM mesleki gelişim programlarına katılmış okulu öğretmenleri daha
böyle iş yaptıkları katkı vermek için bilgi ve becerileri yararlanacaktır.

Iş tasarımı meydan metodolojisi:

“Plastik şişe ve
kutuların Yazıcı” ve
“geri dönüşüm kutuları”
model tasarım meydan
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Çalışma metodolojisi için kılavuz
Sınıf aktiviteleri

Sınıflar için:7-8-9
Amaç - Hedef
Bu aktivitenin amacı, öğrencilere bazı basit makineleri rolü ve işlevini anlamak
ve onların ihtiyaçlarını ya okuttukları okul için böyle bir makine tasarlamak
için çalışmalarını yoluyla yardımcı olmaktır.

Etkinlik Açıklaması
Öğrenciler gruplara ayrılır, her grup kalitelerde 7, 8, ve 9 öğrenci ile
karıştırılmalıdır. Gruplar hesabı cinsiyet yapısı dikkate alınmalıdır. Gruplar
plastik şişe ve teneke baskı ve geri dönüşüm kutuları için makineler
tasarlayacak. Bu çalışmalar okul gösterilecektir. Türetilmiş çalışmalar, okullar
organizasyona bağlı olarak, en iyi beş seçecektir üst düzey belediye veya
ulusal düzeyde bir panel tarafından seçilebilir.
Çalışmaları için gerekli malzeme
Çekiç
Kalem
Renk
Makas
Yapışkanlı kağıt (iki türlü olabilir!)
Eklenen ataç
Cetvel, vb.
Anahtar Kelimeler
Geri Dönüşüm
Sıkıştırma
Baskı vb.
Faaliyetinin süresi
TIK ve diğer konular bir konu üzerinde grup çalışması, ders bağlı olarak, bu faaliyet ortalama 3-5
saat içermelidir. Kağıt teslimi için zaman ilk günden bilgileri yaklaşık 10 gündür.
Öğrenilmiş becerileri
Araştırma
Hesaplama, birleşme
Motor becerileri, vb.
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Iş Metodolojisi
Adım 1:
Yukarıda açıklanan çalışma için gerekli öğrenci aktivite malzemeleri dağıtmak için onlara iş
başlamadan önce.Okul ile birlikte öğrencilerin sınıf çalışmaları, marangoz, vb için yeterli alan
olduğundan emin olun.
Adım 2:
İlk başta öğrencilerinin basit makineler, vb geri dönüşüm süreci kavramını sunuyoruz. Ayrıca
basit makineler dönüşüm sürecinde kullanımına karışan nasıl bir bağlantı yapmak. Örnegin
geri dönüşüm sürecinde bir rahatlama atık ve hacmini azaltmak için plastik şişe ve teneke baskı
yapmak makinelerinin kullanımı ayırımı ve boylama olduğunu.
Adım 3:
Sınıfın kattaki bazı alüminyum kutular ve plastik şişeler koyun. Bu kutular ve şişeler palstike baskı
ayağı yapmak için bir gönüllü isteyin. Kutular ve basılacak plastik şişeler gibi ne tanımlamak
için isteyin. Onlar baskı boyutları azalacak ve böylece kolayca vb taşınır, yapılır nasıl açıklamak
gerekir.
Adım 4:
Onların okul ihtiyaçları için kutular ve plastik şişeleri basımı için bu basit bir makine
tasarlamalaarini isteyin ve nasıl yansıtacaklarin gorun. Ayrıca atık ayırma için sepet tasarımı
yansıtmayi de isteyin.
Adım 5:
Ben proje başlangıçta tasarım aşamasında ayrılmayacağını öğrencileri bilgilendirmek, bu
yüzden baskı ve plastik şişeler ve geri dönüşüm sepeti için kutular ve bunun için basit bir
makine tasarlamak zorundalar. Bu aşamada, bir nihai ürün varmak için tüm ölçümler, çizimler
skeçler olmalıdır. Onların çalışması esnasında, öğrenciler vs, o olmalı ne boyutu, onların araba
inşa etmek niyetinde ne malzeme açıklamalıdır. Öğrencilerin tüm ayrıntılarını açıklayan daha
doğru olacak ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sunmaya onlarla kalmak için teşvik edin.
Adım 6:
Tüm öğrenci çalışmalarının gözden onlar da işin her aşamasında açıklanan emin olun ve
öğrencilerin araba o sepete nasıl görüneceğini ya çalışacağını düşünüyorum nasıl açıklamak
için isteyin.
Adım 7:
O araçları veya farklı araçlar kullanımının rolü ve önemi hakkında konuşmak nereye ünitesinin
öğretilmesinde devam edin. “O araçlar oyuncak değildir” sloganı başlayın.
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Adım 8:
Kendi araç kalıpları tasarım aşamasından yapmaya çalışın sonra öğrenciler cesaretlendirin.
Topladıktan sonra tüm işleri ve kalıpları, okul belediye veya ulusal yüksek düzeyde rekabet
devam edecek en iyi hangi ile beş eser seçilecektir okulda bir sergi yapin.

Öğrencilerle Tartışma
Bu kutular ve plastik şişe geri dönüşüm atık ayırma ve baskı sürecini kolaylaştırmak için
neden önemli olduğunu öğrencilere açıklamalari için sorun
Bir makinenin tasarım haline ardından modelleme aşaması ve nihai ürünün yapımında
gitmek için ilk neden önemli olduğunu öğrencilere anlatmak değildir.
Makine neden ilk oncee test edilmesi gerekyigni öğrencilerdene açıklamalarini isteyin.
Elle yapılması çok araç tarafından üretilen basınca kutular ne kadar kolay açıklamak için
isteyin.

Geri dönüşüm hakkında bazı gerçekler
Kağıt geri dönüşüm
1 ton kağıtin geri dönüşüm yaparak veya yeniden
kullanarak, biz kesilmesinden 17 ağaç koruyacaz ve 6
ay için ortalama bir ev ısıtmak için gerekli olan enerjiyi
koruyacaz.
2001 yılında, Amerikalılar yaklaşık 36,7 milyon ton kağıt
geri dönüşümü yapmistirlar.
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Plastik Geri Dönüşüm
En az beş geri dönüşüm plastik su şişeleri ile bir blazer
üretilebilir. Ayrıca plastik şişe geri dönüşüm ile blazer
sadece değil farkli giyimlerde üretilir.
2008 yılında Amerikalıların 2,120 ton plastik geri
dönüşümü yapmistirlar.

Alüminyumda geri dönüşüm
Alüminyum geri dönüşüm sıfırdan alüminyum üretmek için
kullanılan enerjinin % 95i tasarruftur.
Amerikalılar alüminyum geri dönüşüm süreci ise 1 milyar
dolar, yıllık ortalama kazanç.
ABD’de 2001 yılında itibaren geri dönüşümlü alüminyum 14
uçak inşa etmek mümkün olmuştur.

Camın geri dönüşümü
Gözlük ve cam ampuller çoğu geri dönüşümlü camdan üretilmiştir.
Hava kirliliği de cam gözlük sonuç her bir ton üretimi, ancak bu kirlenme geri dönüşüm cam
ile yaklaşık % 30 azalır.
ABD’de 2008 yılında yaklaşık 2,81 milyon ton cam gözlük geri dönüşümü yapilmistir.

9.3 Yeşil Kulüpleri
Yeşil Kulüpleri oluşturma
kavramı
Yeşil kulüpleri pratik onların etrafındaki
çevre ile ilgili deneyimleri ile etkileşim
ve problemler yoluyla bilgi, beceri ve
anlayış kazandırmak, ve gözlem, deney
için gerekli becerileri geliştirmeyi
hedefliyoruz , çevre koruma duygusu
olması için araştırma ve ruhsat.
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Yeşil kulüpleri için fırsatlar sağlar:
Pratik ve gerçek tecrübeye dayalı bilgi alın, bu fırsatı çevre dostu uygulamaları teşvik öğrencilere
güçlendirir.
Projeler ve sağlıklı bir çevre ve daha güvenli okullarda sonuçlanacak programların geliştirilmesi
ve uygulanması için yerel topluluklarla ortaklıklar kurulması.
Öğrencilerin kendi çevresi hakkında bilgi edinmek için ve çevre ile ilgili çeşitli projelerde yer
fırsatı sağlamak.
Çevre öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve sosyal beceriler ve hayat becerilerini geliştirmek
Okulunuzda Yeşil Kulüpleri varlığın faydaları:
Sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı.
Öğrencilerin yüksek performans.
Okul ve toplum arasında iyi bağlantılar.
Öğrencilerin anlama ve mevcut ve gelecekteki çevresel zorluklarla ilgili olarak hareket etmeye
hazırlanıyor.
Enerji tasarrufu ve atık geri kazanım yoluyla para tasarrufu göre okul güçlendirir.
Yeşil Kulüp faaliyetlerine örnekler
Bir okul geri dönüşüm sistemi oluşturma.
Geri dönüşümlü malzemelerden çocuk oyuncakları oluşturma.
Organik bir bahçe dikim taze okul sağlayacaktır.
Bir gün ‘daha iyi bir gelecek yolculugu’ düzenleyin.
Yeşil Kulüp faaliyetlerine örnekleri
Dünya Günü vesilesiyle geri dönüşüm sistemi
geliştirmek.
Gıdalar kullanarak girişimi bir proje olarak ‘Okul
kompotu’ yapilsin.
Ya da “Dünya Günü”“Biz hiçbir Atık derken Yaratılış
Günü” gibi özel bir olay düzenleyin.
Onlar çevreyi korumak için ne yapabilirim
başkalarına eğitmek için posterler oluşturma.

34

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

Aktivite 1 in modeli.
Çevre koruma eylemleri ile posterler oluşturun
Yeşil Kulüpler tüm meşgul öğrenciler, öğretmenler ve toplum kesimleri, yollardan biri arasında
çevre dostu davranışların geliştirilmesi için geliştirme, tanıtım ve daha fazla bilgi, bilinç ve anlayış
dağıtımı için bir merkez olarak hizmet verecek sonra , eylem ve küçük bir çaba ile çevreyi korumak
için birçok yolu olduğunu farkında olmak okulun açık mesajları ve aksiyonları ile posterler
tasarlanmıştır.
Etkinlik için yönergeler
Etkinlik, biyoloji, sanat, fizik, matematik, ders aktivitesi olarak kentsel gibi mevcut konularla ilgili
ve öğrencilerin bir takım çalışması, araştırma, vb gibi yaratıcılık ile ilgili becerilerini geliştirmelerine
yardım edilebilir. Okul etkinliği organize ederken:
Yerleştir öğrenciler karışık gruplar halinde çalışmak ve fikir alışverişinde bulunmak.
Hayal ve tasarım poster öğrencilerin yaratıcılığınızı kullanın.
Posterlerin açık olalım ısmarla.
Görüntüler ve promosyon mesajları aracılığıyla daha fazla seyler anlatmasi gerekir
Kaynakları ile öğrencileri desteklemek için öğrenci velilerinin iceren ve okulda devam ederken
onlara yardım etmek.
Siz hedeflerinize nereye kadar ulaşiyor sunuz?
Posterët mund të vendosen çdokund: në klasë, korridore, hyrje të shkollës, etj., ku mund të
shihen nga të gjithë, dhe janë mjet i mirë për t’i vetëdijesuar dhe për t’i bërë më aktiv në nismën
e ndryshimit të sjelljes së nxënësve në shkollë dhe shtëpitë e tyre. Nxënësit e kanë entuziazmin
dhe vëmendjen për të mësuar diçka të re dhe për t’i përcjellur njohuritë te prindërit e tyre, si dhe
për të inkorporuar ide të reja në rutinën e tyre të përditshme.

Sonraki adım okul planı nedir?
Bir serginin organizasyonu planlayın ve farklı
paydaşların davet ediyoruz. Öğrenciler okul,
okul lambalar yerine geri dönüşüm kutuları
için ihtiyaç, okul bahçesinde, vb ağaç dikimi
için desteğe ihtiyacı posterler aracılığıyla teşvik
edebilir. Çabaları ve desteği ile küçük şirketler
gezegeni için destek göstermek ve tutumları
asılan afişlerle değiştirmek için yardımcı olur:
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Aktivite 2 nin modeli.
Başarılı bir günde Nasıl bir Çevresel Etkinlik oluşturalim
Bu yazıda bütün bir varlık Çevre Faaliyetleri Günü ile başarılı bir gün düzenlemek için alınması
gereken adımlar sunar. 22 Nisan Dünya Günü: İdeal olarak, bu gün, örneğin günlük uluslararası,
ulusal veya bölgesel çevre, uygun olmalıdır.
Bu aktivitenin amacı:
1. Çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak
2. Öğrencilerin çevre temalar etrafında güçlü ve anlamlı deneyimler katılmasına izin
3. Farklı okul dersleri için fırsat sağlayın çevre ile ilgili konular üzerinde birlikte çalışmak
4. Çevre ile ilgili konularda işbirliği yapmak öğrenciler, okul ve toplum için fırsatlar sağlayın
5. Öğrenme kurşun öğrenciler için fırsatlar sağlayın
6. Öğrenme zevk için fırsat sağlayın

Gün çocukların katıldığı atölye bir dizi etkinlik halini alır.Atölye günün planlaması yanı sıra,
öğretmen tarafından desteklenen toplum ortakları yer almış bir veya iki öğrenci tarafından idare
edilecek. Ortaklık bu olayın merkezinde yer alıyor.
Sürecin başlangıcı okul müdürü ve diğer önemli liderler günün okulun amacı katılıyorum
sağlayacak bir öğretmen lideri içermelidir. Bu anlaşma birkaç ay planlanan günden önce
ulaşılacaktır. İkincisi, öğretmen lideri veya öğretmen liderleri günün ilkelerine bağlı olabilir
inandığı için personel yaklaşarak ilgi personel toplamak için bir toplantı düzenlemelidir. Personel
bağlılık esastır.
Öğretmen lider ardından günün planlama ve organizasyon yardımcı olmak için çalışma grubu
öğrencileri işe. En iyi ihtimalle, onlar Yesil Klub e gelecekti, ancak alternatif bir öğretmen liderleri
okul konseyi veya benzer bir organ aracılığıyla okulun öğrenci vücudun bilgilendirerek böyle bir
günün liderlik karışmakla fikrini teşvik ederler. Işe alınan herhangi bir öğrenci, onlar günün bir
parçasılar ve organize eden diğer öğretmenler ve toplum ortakları ile çalışmak için sorumluluk
almalı farkında olmalıdır.
Personel ve ilgilenen öğrenciler ile bir dizi toplantı düzenleyin.Günde bir topluluk ortağı ile birlikte
atölye planlamak için birlikte çalışmak için ihtiyaç duyacağınız tüm öğrenciler ve öğretmenler ve
öğrenciler için bir varlık olacağını açıklayın. Atölye tipi fikri organize edilebilir derlemeye başlayın.
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İşte bazı fikirler:
1. Çevre üzerindeki en iyi ulusal yasalar için Planlama
2. Gençler arasında dönüşüm önemini teşvik edilmesi
3. Kullanılabilen malzemelerin iyi kullanımı
4. Okulun bulunduğu topluluk için Taslak çevresel topluluk eylem planı
5. Okul ortamının iyileştirilmesi
6. Okulda atık miktarını azaltmak için eyleme geçmek
7. Öğretmenler tarafından kullanılması için NLM-in bir tematik planı oluşturma
8. Tasarlama ve başka bir okula ya da alt sınıf öğrencileri için NLM-in bir birim sürdürmek.
Her durumda, gönüllü oluşturmuş olan öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir seyin yapılması
gereken çalışmalar ile ilgili uzmanlığa sahip toplumdan bir ajans ya da dış ortakları belirlemek
gerekir. Sonra onların ortağı ile randevu ve fikirleri toplamak ve atölye planı başlamak gerekir. Her
bir atölye aktif ve katılımcı öğrenme olmak için, 90 dakika sürmesi aktif içerir ve görüntüleme için
bir ürün üretmek ya da günün sonunda, olay ve Mevcut Olay kullanır.Ürün poster, film, geçerli
nesne, şarkı, resim serileri, politika belgesi, bir birim veya tematik planlama, vb dayalı olabilir.
Muhtemelen atölye planı üzerinde anlaşmaya ortakları ile toplantılar düzenlemek zorunda
kalacaklar. Her çalışan için grup planlama ekibi ile birlikte iyi çalıştığından emin olmak için eşit
ortaklar olmalıdır. Sonra günün planına göre elde edilecek atölye, planlama. Bunlar için zaman
olmalıdır:
1. Genel yaklaşık 15 dakika boyunca giriş seviyesi öğrencilerin birlikte tüm gün için hoş geldiniz
2. Atölyeler, 120 dakika her. Katılan öğrenciler tek günlük atölye katılacak
3. Olaylar göster ve tüm ürün ve katılan öğrencilerin maruz yerlerde günün sonunda Submit
her atölyede üretilen ne olduğunu görebilirsiniz. Her atölye kendi ürünü tanıtmak için küçük
bir takım olacak. Topluluk üyeleri, gazeteciler ve medya, hükümet üyeleri ve önde gelen okul
arkadaşları gibi belediyenin günün bu bölümüne davet edilmelidir.
4. Değerlendirme sayfaları dağıtılır ve tüm öğrenciler tarafından tamamlanan ve topluluk
ortaklarımıza teşekkür nerede tüm için bir genel kurul faaliyet.
5. Ayrılmadan önce onun masasına temizleme atölye uyeleri
6. Günün ilk yorumlayan değerlendirme sayfaları izlemek için, toplum ortaklarına teşekkür
mektupları yazmak ve gelecekte birlikte çalışma hakkında düşünmek için güne görüşecek
ekibi.
7. Mümkün olduğunda, okul veya topluluk web sitesi için bir rapor yazmalıdır
8. O günün başarılı olduğu anlaşmalardır gün, planlama ile ilerlemesi için iyi bir tanıtım olması
önemlidir, bu atölyelerde yer almayan öğretmenler dahil ancak olacak bir düzeyde öğretmek
nasıl düşünülmelidir atölye. Her çalışan 25 öğrenci maksimum var ve her zaman disiplin
sorumlu olacak bir öğretmen hediyem var olacaktır; atölye liderleri görevlerini yürütecektir
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10. Degerlendirmenin yeni yöntemleri: VPN
Geleneksel değerlendirme ve raporlama amaçlı
öğrenime olduktan beri hizmet vermektedir.
Örneğin, öğrencilerin yıl sonu notlarının
verilen veya öğrendiklerini değerlendirmek
için test girilir. Belirli bir süre için öğrencilerin
başarıları özetleyen değerlendirilmesi, bu tür
değerlendirme özetleyici veya (VIN) Öğrenim
Değerlendirilmesi denir.
Ancak, öğrencinin öğrenmesi hakkında
bilgiler öğrenci ve gelecekte eğitim öğretimi
geliştirmek için öğretmenlere geribildirim
olarak kullanılması durumunda, o zaman böyle
değerlendirme formatif ya da Öğrenme (VPN)
için Değerlendirme oldur.

Değerlendirme, öğrenme artırabilir:
Öğrenciler için etkin bir bilgi sağlar
Daha etkili hale getirmek için öğretim değişikliklere İlanları
Öğrenme için gerekli olan yukarı öğrencilerin motivasyon ve öz-saygı,
Ben aktif olarak gelişmiş olabilir anlamak için öğrencileri kapsar.

Etkili değerlendirmenin öğrencilerin ilerleme hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir:
Yeni bilgi edinme
Beceri geliştirme, eleştirel düşünme ve problem çözme
Yazılmış yeni beceriler ve sözlü iletişimin geliştirilmesi
Çalışma grupları için beceriler geliştirmek
Durumda olduğunda yüksek-kalite değerlendirme, öğretmenler ve öğrenciler aşağıdaki sorulara
cevap verilmelidir:
Ne öğrenme hedefleri öğrenciye ulaşmak gerekir?
Onu ilerletmek için nasıl onu bu hedeflere ulaşmak için?
Kim öğretme ve öğrenme sonraki adımlar olacak?
Öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını göstermek için kanıt nedir?
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10.1 Okullarda öz-değerlendirme yolları
Öz-değerlendirme NLM Yoluna okul çevre eğitiminin geliştirilmesi için sistematik bir şekilde
ilerlemeyi izlemek üzere okul müdürleri ve öğretmenler NLM liderleri etkinleştirin. Bu teknikler
okul ortamı dışında daha geniş toplum içinde müfredat, okul ve toplum ortamında çevre
bileşenleri bağlamak NLM ile bağlantılı olarak daha kapsamlı ve entegre bir yaklaşım üstlenmek
için okul müdürlerine yardımcı olur.

10.2 Özdeğerlendirme Yöntemlerin Düşünceleri ve Modelleri
Okul müdürleri ve öğretmenler NLM liderleri okul gelişim altı alanların her biri için sağlanan kanıtlara
uygulama açısından bulunduğunu hissetmek ve bu ölçüde tanımlamak: Liderlik, Kaynakları ve
bunların yönetimi, Öğretme ve Öğrenme Personel Gelişimi, İzleme ve Değerlendirme ve veli ve
toplum katılımı. Okul ilerleme gerekçe sunulan dört aşamada ifade edilir: Oldukça, Geliştirme,
başarılı uygulamalar ve arzu uygulamalari, sistematik bir şekilde birkaç gözden geçirilebilir. Bu
bölümdeki tablolar eylemleri planlamak ve izlemek için yer sağlar.
>> NLM öğrenme okulu öz-değerlendirme aracı, el kitabının sonundaki ekte bulabilirsiniz.

10.3 Özdeğerlendirme Yöntemlerin Faaliyeti, Planlaması
ve Denetimi
Eylemler altı alanlarının her birinin ve okul müdürleri ve konu baş öğretmenleri önceliklerin
belirlenmesi ve bunların okullarda NLM kurulmasında sonraki adımlar atmaya yardımcı gelişme
dört aşamaları için kaydedilmektedir. Örneğin, bir okul, bir öncelik öğretme ve öğrenme yapmak
isteyebilirsiniz, ve tabii ki, her düzeyde kıt her okula kesinlikle liderliği bir öncelik yapmak gerekir.

Neden böyle yollar kullanabilir?
Okul müdürleri gelişme aşamasında okul nedir katılıyorum ve sonraki adımlar üzerinde anlaşma
için ayrı ayrı tabloyu doldurarak uygulama ve ilerlemeyi değerlendirmek ve daha sonra bir
grup olarak karşılaştırmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Onlar branş öğretmenleri ya da tüm
personeli tarafından përdoretn, ve farkındalığı arttırmak için değil sadece, aynı zamanda yapılması
gerekenler konusunda uzlaşmaya varmaları ve bu görevi yürütecek kişileri belirlemek için.
Kullanılan herhangi bir şekilde, bunlar zaman ilerlemenin izlenmesini kolaylaştırmak ve gelecekteki
eylemleri tanımlamak için zaman gözden geçirilmelidir. Onlar çevre lideri öğretmenler, diğer
öğretmenler çiğ NLM, deneyimli personel ve veliler sürekli mesleki gelişim ihtiyacı olan alanları
belirlemek için kullanılır.
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11. NLM okul düzeyinde neden
uygulansın?
Çevre eğitimi öğrenmede öğrenci katılımını artırır.
Bazı testler bizim okullarda çevre eğitimi büyük faydalar göstermiştir. Çevre eğitimi bilim
müfredatına entegre edildiğinde, önemli ölçüde bilim ve başka durumlarda öğrenci başarısını
artırmıştır. Çevre eğitimi bağlantılar sınıfta gerçek dünya ile öğrenme olması nedeniyle bu tür
kurulması. Öğrenciler, kendi seçim yapmak için izin, o zaman onlar çevre bilimleri yaklaşım
olacaktır.
Disiplinler arası alanlarda öğrenci başarılarını çevre eğitimi.
Çevre eğitimi çekirdek müfredat entegre veya müfredata entegre bir özne olarak kullanıldığında,
bu olumlu bir okuma fen öğrenci başarısı üzerindeki etkisi, (bazen önemli bir başarı ile), matematik
ve sosyal bilimler var. Çeşitli çalışmalar entegre içerik olarak ortamını kullanarak temel konuların
öğretilmesi okullar, gösteri olduğunu göstermiştir:
Disiplin sorunları ve sınıf yönetimi azalma
Artan nişan ve coşku öğrenme ve
Öğrencilerin başarılarından daha fazla gurur ve mülkiyet.

NLM okul düzeyinde nasil uygulanır?
NLM okul düzeyinde bu aracılıklar ile ayarlanabilir: mesleki gelişim kursları dışında iş, yeşil
kulüpleri faaliyetleri, seçmeli dersler, diğer sınıf işbirliği faaliyetleri ile. Bir somut örnek odaklanır
MASHT tarafından akredite Temel Eğitim Programının üç günlük bir çalışmasi: Kosova müfredatın
uygulanması, öğretme ve öğrenme ve okul-toplum ortaklıklarının yeni stratejiler.
a) Kosova müfredatının uygulama amacı NPM ilkeleri ve araştırılmalıdır NLM müfredat
tutarlılık ve faaliyetlerin uygulanması için koşulları tanıtmaktır.
b) öğretim ve öğrenme yeni stratejilerin amacı NLM vurgu ile okul düzeyinde öğretim
faaliyetleri ve öğrenme katılımcıları yeni yaklaşımlar tanıtmaktır. Çevre sorunları okul
çevresinde doğasına ilişkin ayrıca, sınıf dışında öğrenme faaliyetlerinin bir parçasıdır.
c) Okul-Toplum Ortaklığı amaçlamaktadır:
Eğitim hedefleri ve sivil toplum ile ilgili olduğunu NLM aktif ve istikrarlı yaratmanın önemini
kavrar.
NLM bizim okullarda yenilik gerektiren bir eğitim gündemi ne bakınız;
Yeşil Kulüpleri ve faaliyetleri begatuese okulda geliştirmek ve okulun içinde bulunduğu
toplum üzerinde bir etkisi olabilir nasıl anlayın;
Öğretim ve okul müfredatında öğrenme bir çekirdek ile tekrar öğrencilere ve sürdürülebilir
toplumsal eylem bağlamak için.

40

21. YÜZYIL ÇEVRE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

12. Kişisel sayfalar
12.1 Öğretmen Portföyu (Dosya)
Portföy öğretmenlerin mesleki gelişiminin bir parçasıdır. Bu onların
öğretimine yansıtmak için izin, öğretmenlerin başarılarının kaydeden
bir belge olup promosyon uygulanmasını desteklemektedir. Öğretmen
portföy yaşayan bir belge olup, öğretmenler, öğretim değerlendirilmesi
yansıtmak ve sonuçları hareket ve öğretim yaklaşımları geliştirmek iken
zamanla değişir.
Portföy genellikle öğretmenlerin öğretim ve akademik çalışma yaklaşımları bilgilendirmek için
öğretmenler tarafından oylandı ilkelerinin bir yansıması olarak yazılır.Belge danışarak eğitim
literatürü hocası öğretmek için yapılmış olan değişiklikleri vurgular, öğrencileri ve meslektaşları
değerlendirilmesi, öğrenme ve öğretme ve mesleki gelişim programları öğretmen katılımı
konusunda araştırma yapmış.
Öğretmenlerin bir portföy yazmakta nasıl belli bir yolu vardır; bunu öğretmenin orijinal
belgedir. Öğretmenler varsayımsal bir standart ulaşmak için beklenmemektedir; belge
yansımaları ve gelişmeler hakkında yorumlar oluşur. Bu öğrencinin öğrenmesini, hem de
başarılı olmuştur faaliyetlerini artırmak için istenen etki yaratmadığına öğretim etkinliklerini
yansıtmak için mükemmel kabul edilebilir. Portfolyolar esas yansıma ve bilinçli eylem yoluyla
öğretim yeni yöntemler araştırmaya bilgileri toplama, safhalar halinde geliştirilmiştir.

Promosyon veya geliştirilmesi için öğretim portföyleri okuyanlar öğretmen olduğunu
kanıtlar gerektirir:

Öğretim yaklaşımı
Öğretim ve öğretmen eyleme öğrencileri ve meslektaşları bilgi sonuçlarına
dayanmaktadır
Bunu öğretiminde öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini yansıtan
Öğrencinin öğrenme üzerindeki etkisi
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Portföy için bileşenler
Öğretmen portföyü için belirlenmiş herhangi bir formu vardır. Her portföy benzersiz, ancak esas
olarak aşağıdaki bilgilerin çoğunu içerir:

Adı gibi kişisel bilgileri, bölüm, iletişim bilgileri
Okuyucu aramak için daha kolay içerik listesi
	Yönetimsel görevleri ve öğretim içeren bir giriş
Öğrenme ve öğretme okul planları başvuruları da dahil olmak üzere eğitim
felsefesinin bir özeti,
Sizin öğretim etkinlikleri, öğrenci ve okul üzerindeki etkileri hakkında Kritik
yansımasıdır. Bu bağlamda ve bu yaklaşımın nedeni de dahil olmak üzere,
belirli bir faaliyet için kullandıkları yaklaşımın bir açıklamasını içerir. Eğer
olumlu yönlerinin aktivitesinin sonucu olarak değişiklikler tekrarlanan
durumunda yapacak olan öğrenci veya arkadaşları herhangi bir değerlendirme
tartışmak, ve bir yansıtıcı özet eklemek için, olay güçlüğü ya da beklenmedik
sonuçlar hakkında aktivite.
Mesleki gelişim faaliyetlerinin bir özeti.
Eğer almak istediğiniz gelecekteki gelişmelerin bir özeti ve bunların
uygulanması için bir takvim
Öğretme artırmak için bir eylem planı
Konferanslar, yayınlar, ödüller ve öğretme ve öğrenme ile ilgili devlet teşvikleri
sunumları
	Yukarıda listelenen bilgilerini destekleyen ek belgesel kanıtlarla.

Sizin portföy net ve sitenin belirli bir esasa uygun olmalıdır. Eğer öğretmenlik veya değerlendirme
ve yansımaları sonucu almak eylemleri için yaklaşım bilgilendirmek için kullanılır literatürden
ilgili referanslarını listelemek bir avantaj olur. Bu belgesel kanıt ve literatürden alıntılar ile ilgili
herhangi bir açıklama onaylayarak uygundur.
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Yeşil Kulüpleri icin
KAMPANYA
KILAVUZU

Öğretmenlerin (ve öğrenciler!)
Öğretim el kitabi

Chris Waller tarafından hazirlanan

YEŞIL KULÜPLERI ICIN KAMPANYA KILAVUZU

Öğretmenler için notlar
Etkili demokrasilerde etkin vatandaşlar gerekir, etkili vatandaş yapanların etkin kampanya,
ve kampanya verimli yapımcıları dijital medya nasıl kullanılacağını biliyorlar.
Bu faaliyetler gençlerin yapanları etkili bir kampanya haline gelmesini sağlayacak fikirler ve araçlar
ile öğretmenler sağlar. Onlar (gençler için) anlamlıdirlar ve (öğretmenler için) yönetilebilen. Daha
da önemlisi, bu yıl boyunca öğrenci grupları ile sadece degil ve dışı kulüplerinde birkaç seçilen
öğrenciler ile de çalışmakta olan araçlardır.
Tüm faaliyetleri almak değildir - seçen bazı uyan ihtiyaçlarınıza, öğrencilerin becerilerini, kendi
seçtikleri ve kullanılabilir olması zaman sorunlar.
Temelde işin anlaşılması:
Etkili olabilmesi için kampanya için biz öğrenciler ile iki şey yapmak için fırsat vermek gerekir ...
okullarda sık olmayan iki şey. Onlara bir seçenek sunmak olmalıdır, bunları davranış değişikliği
sağlar.
Seçimi - Öğrenciler bunu uygulamak için hangi kampanya sorunları (nedenleri) çözmek
gerekiyor. Demokrasi değerine gelirse, o zaman bu mesaj (ileti) bizim öğretim yaklaşımı
yansıtmalıdır. Gandinin dedigi bu anlamdadir “Biz sadece adil ve demokratik yollarla adalet
ve demokrasi konusunda başkalarına öğretmek.”
Değişim - biz gençlerin politik olarak güçlü hissetmek istiyorsanız, onlar siyaseten oyunculuk
deneyimi bütünü güce sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle, kendilerini çevrelerindeki dünyayı
değiştirme potansiyeline sahip önlemleri almalı.
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Bu öğretme kılavuzu yapısı ve öğrencilerin sadece bunu sağlamak için faaliyetlerini sağlar. Onlar
bu adımları izlemeniz gerekir:
Adım 1:
Kampanyanızda yapmak istediğiniz nedeni nedir?
Adım 2:
Kimin bu sorunu gidermek için gücü var?
Adım 3:
Nasıl güçlü insanları cevap vermeleri icin ikna edebilirsiniz?
Adım 4:
Kampanya planı nerededir?
Adım 5:
Kampanyadan ne öğrendiniz?
Sonu için düşünceler:
Öğrenciler kampanya başlattığınızda, çoğu zaman hiçbir güç olan ya da bir şey değiştirmek için
yeterli etkiliyor gibi görünmektedir. Çevre öğretmenler olarak bizim rollerden biri de olumlu bir
sonuç olasılığı en tutarlılık vardır kampanyanın yönlerini yönlendirmeye öğrenciler olduğundan
emin olmaktır. Kampanya okul sorunları (ulusal sorunları ve küresel ile yapmak zorunda eğer
aksi olurdu) ile ilgisi var ise bu daha muhtemel (şart olmamasına rağmen) olabilir.
Kampanya süresi düzenleme çok önemlidir. Bazı konularda bazı anlar farklılık olasılığı daha
yüksektir. Onarım ihtiyacı da okula yakın yollar hakkında bu kampanya düzenlemeyi denerseniz,
yani - Örneğin, belediye yetkilileri genellikle onlar kendi bütçe harcamalari yaptiklari zaman,
mali yılın sonuna yaklaşırken yollar düzeltmek için eğilimindedir bu zaman periyodu.
Ve nihayet, siyasi değişiklikler çok uzun sürebilir, bu nedenle sonuç birkaç ay kendi kampanya
başladıktan sonra geliyor, özellikle eğer biz öğrencilerin kampanya ve olumlu sonuç arasındaki
bağlantıyı, net yapmak zorunda.
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Adım 1: Kampanya yapmak için nedeni nedir?
Birçok genç (ve yetişkin!) etraflarında dünyada bir fark yaratabildiklerini inanmazlar.
Kısaca biz kampanya ayarlamak için gidiyoruz meydan veya görev açıklayabilir.
Bir nedeni kampanya senin olmadan yapamaz! Öğrencilerin birini seçmek için yani ilk adımdır!
Onların ilgi ve zihinsel refahı bağlı olabilir sadece bu degil - Öğrencilerin seçim yapmak olanlari
da çok önemlidir! Ancak, sonsuz seçenekler sorunlara neden olabilir - sizin için ve onlar için. Belki
de bir ‘yapılandırılmış bir seçim’ sunmak gerektiğini daha iyi, belirli sınırlar içinde bir seçimdir.
Aktivite 1.1, yapısında kampanya okuldaki öğrencilerin karşılaştığı en yaygın sorunları çözme ile
ilgisi olduğu gibi.
Tüm sınıf birlikte çalışma veya eğer çalışma modu seçimi ile ilgili ikinci yönü, böylece öğrenciler
küçük gruplar halinde çalışmak ve bazı konular üzerinde çalışacak . Genellikle bu yaklaşımın
öğrenciler arasında motivasyon yaratır çünkü tercih ettikleri bir şey için kampanya yapmalarını
sağlar.
Sadece üç şey önemseyin:
1)Eğer proje üzerinde çalışmaya başlamadan önce sizin yaklaşım hakkında öğrencileri ile çok net
olun;
2) Eğer öğrenciler küçük gruplar halinde çalışmalarına olanak verirseniz, onlar en fazla dört üyesi
varsa, bu gruplar daha iyi çalışma olduğunu unutmayın;
3) Eğer geniş bir konular yelpazesi için destek malzemeleri hazırlamak gerekebilir, çünkü bu
yaklaşım, sizin için daha hazırlıkli çalışmadır.

Faaliyet 1.1
Öğrencilerin kampanya için neden (veya konu) seçmenize yardımcı olmak için interaktif bir
şekilde yerde yatıyordu A3 formatında bir levha üzerinde birkaç farklı seçenek yazmaktır. Bazı
boş seçenekleri bırakabilirsiniz. Ardından seçenekler etrafında bir daire olarak oturmak için bu tür
bir şekilde grup organize edersiniz:
Bir dakika için bir arkadaşıyla sevdikleri seçenekleri görüşmek isteyin;
Onları iyi seçim olan grup seçenekleri diğerleri ikna etmek için bir şans verin;
Sarı bir broşür yapıştırıcı seçtikleri yazmalarını isteyin ve daha sonra uygun yapraklık A3
formatında yapışılır;
Diğer broşürleri ekleyin ve yapışkan olacaktır:
Versyon 1.2: Sizi ne endişelendiriyor?
Eğer bu şekilde ki çalışma (kattaki kaplı levha) olması gerekenden daha fazla etkileşimli, sonra
sadece her öğrencinin sayfanın bir kopyasını verebilir ‘Seni endişelendiren nedir?’ ve bir arkadaşı
ile görüşmek ve daha sonra onun seçeneği karşılamak için onlara söyle soyler.
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Versyon 1.3: Sipariş
Veya baskı seçenekleri kağıt kesilir (kartı) ve onlara yol faiz listelemek için isteyin.

Okul tuvaletlerin
durumu

Okul alanları çöp
ile doludur

Okulda hasara giden bir sürü
yiyecek vardır

Okula giden bizim yol
güvenli değil

Bizim okul yönetim kurulu
çok iyi çalışmıyor

Tüm plastik şişeler okulda
gübreye atılmış

Sizi ne endişelendiriyor?
Verilen örnekler seçenekleri listeleyin veya fikirler verin.
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Adım 2: Kimin kampanyanızın nedenini gidermek
için gücü var?
HAPI 2: KUSH e ka pushtetin për ta zgjidhur kauzën e fushatës suaj?
Kendi kampanya yarar da, zarar olabilir insanlar - Öğrencilerin bir kampanya planı önce,
‹güçlü oyuncuların düşünmelisin. Kolayca öğrencilerin bilgileri var, ama çoğu zaman değil,
ve bu nedenle önceden kampanyada bu adımı gerçekleştirmek için önemli olduğu kabul
edilebilir.
Genellikle insanlar öğrencilerin ilgisini gerçek sorunlardan izole yerel anahtar oyuncular (örn.,
devletin rolü, hayır başa ne milletvekilleri, polis fonksiyonları, çalışma) öğretmeye çalışıyorlar. Ilk
anahtar oyuncular onlara öğretmek sonra ana sorunu tanımlamak eğer çok daha iyidir. Onlar
kendi kampanya hedeflerine ulaşmak için bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir
farkındayız çünkü bu sayede, öğrenciler gerçekten ilgi olabilir.
Faaliyet 2.1: Güçlü oyuncular!
Kartları ‘güçlü oyuncuların ve açıklamaları uyan yazdırın. Sadece saha ve ilgi konuları ile ilgisi
olanları kullanın.
Öğrencilerin her grup grafiği (grid) Oyuncu gücü (destekçileri, rakipler, Karar Verme, Uzman) var
olduğu büyük bir dizüstü bilgisayar (flip chart) verin, güçlü oyuncu kartları tek tek görmek isteyin
ve güçlü oyuncuların grafik (grid) ile hizalamak için. Tüm kartları kullanmak için değil, aslında
onlar bile kartları grafik (grid) konulmalıdır hangi ayırt etmek için sahip olması lazım.
Faaliyet 2.2: güçlü oyuncuların konumlandırmasi
Şimdi öğrenciler dikkatle güçlü oyuncuların kampanyası gerçek bir rol oynayabileceği göz önüne
almalısınız. Tüm kampanya başbakan desteklemek istiyorum, ve o gerçekten oldukça güçlü, ama
o yer almak için zaman bulabilirsiniz olası değildir. Böylece öğrenciler onlara ona pahalıya mal
olabilir dikkat miktarı ile güçlü bir oyuncu olan güç miktarını karşılaştırmak gerekir.
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Başbakan

Kabine Başkanı

Milletvekili

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Başkanı

Yerel Müşaviri

OJQ

Konseyi yetkilisi

Yerel basın

Ulusal Basın

Polis

Küresel İşletmeler
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Yerel İşletmeler

Kampanya yapan kuruluşlar

Blogcular

Okul Müdürü

Ünlüler

Öğretmen

Ebeveyn

Kamu üyeleri
SIZ!

TARAFTAR

RAKIP

KARARALAN

UZMANLAR

Güçlü oyuncu konumlandırmasi
Onlar da kampanyanızın öne düşününuz güçlü oyuncular seçin ve ardından güç ve size
gösterebilirim düşünmek istekli bir önlem olarak bu grafik (grid) üzerine koyun. Bu kişi veya
kuruluşlar kampanya için en önemli olduğunu belirlemek yardımcı olacaktır.
Güçlendirilmiş = bu insanlar kampanya büyük bir fark yaratabilir
Hazırlık = Bu insanların duymak ve yardımcı olmak için muhtemeldir.

Güçsüz

Çok güçlü

Çok Hazır

Çok istekli değil
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Adım 3: Onlari, sorunu çözmek için nasıl ikna edersiniz?
Öğrencilerin eylemi ‘için cesaretlendirin, tamam, ama onlar herhangi bir fikre sahip
olmayabilir ne anlama geldiğini ya da eylem uygun veya gerçekçi ne olabilir. Bu aktivite
onlara yardımcı olabilir.

Faaliyet 3.1
Eylem kartları, fotokopi kağıdı üzerine baskı ve kart kesip. Tüm kartları inceleme ve eylemleri
kendi kampanya için en uygun olduğuna karar verin öğrencilerin her grup değildir. Onlar kendi
eylemleri boş kartlarda ücretli yazabilirler.

Faaliyet 3.2
Onların eylemleri seçtikten sonra, grafiğin ‘zorluk’ koyuldu, olduğunu düşündükleri zorluk
seviyesine göre sıralanır bu eylem sırasında görünecektir ve onlar sağlayacağını düşünülduğü
etkisini ölçmek.
Bu kampanya planlama aşamasında söz konusu olduğunda bu yardımcı olacaktır.

Bir basın açıklaması
yazma ve bildiri
göndermek
Kampanya nedeni
dikkat çekmek Yerel.
Veya, size yeterince
dikkat çeken bir medya
olayı organize etmek
gibi nasil görünüyor?

Bir toplantı veya

Farkındalık amacıyla bir

kampanyanızın

kampanya web sitesi

nedenini tartışmak için

oluşturun ve safları

bir tartışma düzenleyin.

(takipçileri) artırin.

Okulunuzda güçlü
insanlar (örneğin, bir
Bir video,
fotoğraf galerisi
yapin

yardımcısı veya polis
temsilcisi alanı olarak)
davet edin ve onların
önünde bir sunum
gerçekleştirin.
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Okula bir dilekçe
yazin.
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Başka hangi fikirleriniz vardir? Buraya yaziniz.

Bu konuda harekete
soran neden sorumlu
kişiye bir e-posta
veya mektup yazın.
E-postaları göndermek
için arkadaşlarınıza
söyleyin.

Grafik Etki – Güçlükler

Etki
Üst düzey

Ortalama

Düşük

Üst düzey

Ortalama

Düşük
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Adım 4: Kampanya planı nerede?
Şimdi öğrenciler kampanya süreci düşündükleri olduğu icin, bu fikirler ve onların dönüşüm
planını organize etmenin zamanıdır.
Faaliyet 4.1 Kök ve Meyveler:
Bu etkinlik genç insanların kampanya planının ayrıntılarını belirlemek için yardımcı olur. Bu
hiçbir şekilde ya da kapsamlı bir planlama aracıdır, ama birçok diğer kampanyalarda beceri ve
deneyimine uygun olacaktır. Büyük bir levha (flip chart) bir ağacın genel bir taslak çizin. Sonra
ağacı hakkında 4 sorulara cevap isteyin.
Faaliyet 4.2 Kampanya yolu:
Bu, daha ayrıntılı bir planlama aleti olup, önceki tüm adımları aktiviteleri ile ilgilidir. Bazı ilgili
olmayabilecek - Öğrenciler ‘yol’ tüm soruları cevaplamak için gerekli değildir ancak kampanya
başlamadan önce hazır olmalıdır ki butun şeyler düşünmeye yardımcı olacaktır.
Faaliyet 4.3 Sorunlari ve Çözümleri
Yukarıda sözü edilen faaliyetlerin, ya ilave edildi olanlar, bir varyantı onların kampanyası sırasında
karşılaşabileceğiniz farklı engeller veya rakipler hakkında düşünmek için öğrenciler sormak
olabilir ve ilgili çözümler veya destekçileri yapamazsın ve bunları aşmak için yardımcı olun.

Kök ve Meyve
4. Bunu değiştirmek için ne
somut adımlar alabilir?

3. Sorumlu kimdir ve kimin bu sorunu çözmek için
gücü vardır?

1. Seçtiğiniz sorun nedir?

2.Sorunun ‘kök’ nelerdir?
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Bizim kampanyanın potansiyel tehlikeleri nelerdir?
Her kampanyada, herhangi bir işlem veya kararın potansiyel risk düşünmelisiniz. Kar ve zararlar risk paylaşımı ölçmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.Tahterevallin iki ters tarafina onları koymaya deneyin. Aralarında ki denge olmayabilir; ve bu durumda nasıl karar vermek zorundalar.
Unutmayın, her karar risksiz değildir. Daima akıllı temelinde kararlar denemek ve iyi düşünülmüş
değil, anın içgüdüsünün temelinde!

KÂRLAR

ZARARLAR
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Kampanya Yolu
1. Nedir kampanyanızın bir
sorun ve neden bu sorun
olusuyor?

2. Kampanyanızın
amacı nedir?

5. Kampanya geliştirmek için
farklı bir dahaki sefere ne
yapabilirim

3.Kampanya nedeni
düzeltmek için güce sahip
olan ve karar verilecekler
insanlar - kimlerdir?

Kampanya için paraya
ihtiyacım var mı ve bunları
nasıl elde etmek için?

Nasıl destekçileri takım
oluşturabilirim?

4. Hangi hareketlerin gerçekçi bu sorunu gidermek için onları ikna etmeye alabilir?

Hangi tavsiye, bilgi
ya da anketler ihtiyaç
vardır?

Kampanya karşı insanlar
- nasıl rakipler ile başa
cikacaklar?

Nasıl kampanyam için
tanıtım yapabilirim?

Engeller ve Çözümler, Yılanlar ve Merdivenler!
Yılan için bir engel; ‘yılan’ geçiyor kampanya hedeflerine ulaşmak için çalışırken karşılaştıkları
herhangi bir engel ya da rakipler girin. Sonra ‘ölçek’ her engele gerçekçi bir çözüm yazmak ve ilgili
yılanı hareket edin. Örneğin, bir bariyer tanıtım yok aslında olabildigni var sayin; buna bir çözüm
yerel bir gazetede bir basın açıklaması göndermek olabilir.
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Adım 5: sizin kampanyanızdan ne öğrendiniz?
Öğrencilerinizin geliştirmek herhangi bir kampanya, onlar da kendi başarı ve ne şekilde
birlikte öğrendignizi ölçebilmeniz önemlidir.
Aşağıdaki faaliyetler öğrencilerin başarısını belgeleyen hangi yollardan bazılarıdır. Genellikle
onların fikirlerini toplamaya yardımcı olmak için değerlendirme tablosu ile benzer bir şey
yapmak en iyisidir, ve sonra da bir video klip öğrendiklerini kaydetmek ve siteye indirmek için
kendi kampanya sitesi.
Kendi başarı belgeleri bu türü:
Onları olası gelişmeler hakkında yararlı düşünceler vermek;
onları değerlendirmenin son aşamasında doğru bir not vermek için yardım;
Onları analiz yardımcı öğrendiklerini ve nasıl gelecekte daha iyi yapanları kampanyası olması
gerekir.
Faaliyet 5.1 Değerlendirme tablosu:
Her öğrenci bir ‘tablo’ ver ve en iyi kampanya hakkında düşüncelerini açıklayan ‘X’ parçaları ile
işaretlemek için isteyin.
Aktivite 5.2 Yıldızsiniz!
Değerlendirme Tablosu benzer, ancak öğrencilerin fikirlerini haklı çıkarmak için izin verir.
Faaliyet 5.3: Kampanya için arkadaşlar değerlendirilmesi:
Bu öğrencilerin birbirleriyle değerlendirmek için bir model çerçevedir. Belki öğrencilerin
ihtiyaçlarına adapte gerekebilir, ama bunu yapmak için nasıl bir fikir verecektir.

Değerlendirme Tabolsu
4 = kesinlikle katılmıyorum
3 = Katılmıyorum
2 = Katılıyorum
1 = Kesinlikle katılıyorum
En iyi görüş gösteren tabloda bir ‘X’ koyun
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Sanırım okul / toplum / ülke /
dünya gücü olan kişileri daha
iyi biliyorum.

Sanırım kampanya yapmak
icin benim becerilerimi
geliştirdigni düşünüyorum.

4
3
2
1

Sanırım kampanya yaparak
değişiklik getirebileceğini
düşünüyorum.
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Sonraki kampanyada
daha iyi yapabileceğimi
düşünüyorum.
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Yıldızsiniz!

Temel Konular

Eğer kesinlikle kabul
etmiiyorsaniz 1 yildiz
kesinlikle
katılıyorsaniz 5 yildiz

Yıldız sayısını haklı
kampanyanızdan bir
örnek verin.

Şimdi okul / toplum / ülke
/ dünyamızda güce sahip
insanlar hakkında daha
fazla bilgi edindim.

İyi bir kampanya
yürütmek hakkında
çok şey öğrendim.

Ben, bu kampanya tam
bir rol oynadim, benim
görevler için sorumluluk
tutum ve ben zamanında
onları tamamladım.

Ben kampanya hakkında
düşündüm ve bir fark
yaratmak için farklı
bir dahaki sefere ne
yapacağını biliyorum.
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NLM ÖĞRETİMİNDE
ALET OKUL
ÖZ-DEĞERLENDİRMESİ
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Okul Müdürü tüm paydaşları içeren
grupta liderliğe destek proaktif ve
okul gelişimi ile ilgili NLM etkisi için
yüksek beklentileri vardır.

Müfredat ve okul kültürünün
genelinde durum geliştirmek için,
taahhütler hedefleri gösteren uzun
vadeli bir plan ve detaylı NLM
vardır. Bu plan da dikkate toplum
üzerindeki etkisini alır.Planını
inceledim ve öğrenciler ve personel
tarafından yıllık olarak değerlendirilir,
hem de çeşitli gelişmeler takip
edilmektedir.

Okul müdürü tam NLM ve
toplumun tüm paydaşları dahil
etmek ihtiyacını anlıyor. Ebeveynler
aktif NLM olayları katılmaktadırlar.
Okul Yeşil Kulüpleri oluşturmaya
kararlıdır.

Amaçları tarafından desteklenen
NLM için orta vadeli bir planı vardır.
Konu lideri NLM Öğrencileri bu
çalışmayla dahil etmek daha istekli
vardır.Plan Yeşil Kulüpler, belirli
referanslar, vb mümkünse küresel
yönlerini, sürdürülebilir okulları
içerir.

NLM için bütün okul
yaklaşım için potansiyel
tanımlayan bir deyim
yoktur.

Okul müdürü NLM
ve okul üzerindeki
potansiyel etkisi
önemini ve değerini
anlar.

Ulaşılabilir hedefler
ile NLM için
güncelleştirilmiş bir
planı vardır.Davanın
gelişimi için bir mali fon
tahsis edilir.

Okul Müdürü çok
az NLM-anlamak.
Öğretmen ve velilerin
desteği sınırlıdır

Küçük herhangi bir
biçimde NLM okul
var planlıyor. Okul özdeğerlendirme alet
NLM kullanmaz.

Okul müdürü
tarafından
liderlik

NLM kalkınma
planlaması

1a

1b

1c

Hangi NLM-in için yenilikçi bir
vizyon beyanı okulun amaçları
yansıtılmaktadır. Onlar öğrenciler,
veliler, personel ve topluma NLM
potansiyel etkisi tanıdı. Öğrenciler
vizyon anlamak ve katkıda
bulunmaktadır.

Gelişmiş

Açıkça okul toplumu bölen tüm
NLM-okul yaklaşımı eklemleyen net
bir yazılı vizyon beyanı yoktur.Okul
toplumu ile okulun bağlantıları NLM
öneminin farkındadır.

Başarılı

Devam etmekte
olanlar

Oldukça az

Hiçbir toplu
sözleşmeler veya yazılı
NLM vardır.

NLM faaliyet
alanları

NLM için okul
vizyonu

No.

Ana
alanlar

1. LİDERLİK

NLM ÖĞRETİMİNDE ALET OKUL ÖZ-DEĞERLENDİRMES

Okullar uzmanları
istihdam olmayabilir,
ama mesleki gelişimle
ilgilenen coşkulu bir
konu lideri tespit ve
eğitim okulu çalıştırma
kapasitesine sahiptir.

NLM herhangi bir
eğitilmiş personel
bulunmaktadır.
Görevli öğretmen
öğretme ve öğrenme
alanında ve yaklaşımlar
tanımayabilir. Bu,
herhangi bir öğretmen
NLM alanında
öğretmek için kabul
edilir.

Randevu
zamanlamaları

İşe Alım ve
personel
atanması

1f

1g

Okul durumda çalıştırmak için NLM
için eğitimli bir öğretmen tuttu ve
NLM bir eğitim ekibi oluşturulması
çağrısında bulundu. Konu lideri
bu alanda NLM-çevrede okul ve
öğretim sorumludur.

NLM bir ya da iki
konuya bağlı, fakat
olmadan kapasitesinin
çalışmanın uygun aralık
ve derinlik sağlamaktır.
Değerlendirme olmayan
veya kötü yönetilen
olduğunu.

NLM programda
belirtilmiş değildir; diğer
konularda veya bazı yer
olduğunu “okul dışında
yaşam.” Az veya hiç
değerlendirme, kayıt
veya NLM-in raporu
yerleştirin.

Okullar eğitimli personel NLM tam
bir vücuda sahip olduğundan emin
olun. Okul onları sınıfın ötesinde
NLM rolü kurşun teşvik eder.
NLM takım kadrosu diğer üyeleri,
yerel okullara ve toplum ortakları
için profesyonel gelişim (YKY)
sunmaktadır.

Durumu ve hazırlanmış komple
personel; NLM okulda katılar vardır.
Diğer konularda hiçbir çatışma
vardır. Sınıflara ek olarak, diğer
program çeşitli aktiviteler içerir.

NLM geniş müfredatı içinde iyi
tanımlanmış temel unsurları ile
müfredat veya ders programında
ayrı bir konu olmuştur.
Değerlendirme ve etkin raporlama
notu.

Konu lideri NLM, NLM
yönetim ekibi tartışıyor.

Temel karar
verme

1e

Karşılayan öğrenciler demokratik
olarak seçilmiş bir grup içerir ve
genellikle öncesinde Çıkış NLM açar
proaktif hangi NLM-bir Yeşil Kulübü
bulunmaktadır. Aynı zamanda
ebeveynler ve topluluk üyeleri içerir.

NLM öğrencilerin ihtiyaçları ve
görüşleri incelenmiştir personel
toplantıları veya okul yönetim
grubu, düzenli olarak tartışmıştır.

Tepkiler girişimler
uygun danışma
olmadan dağılır ve
ortaya çıkar.

NLM Yönetimi

1d

Konu lideri NLM derece yetenekli
ve eğitimli olduğunu ve personeli
motive edebilir, okul müdürü ve
tüm öğretmenlerin desteğine sahip
ve toplumun bütün okul kışkırtma
NLM konuları içerir.

Deneyimli ve çok yönlü bir konu
lideri NLM yönlendirir ve tüm okul
yaklaşımı koordine alanında geniş
bilgiye sahiptir. NLM öğretmenler
öğrencilerin müfredat planlamaya
katkıda bulunmaya teşvik etti.

Konu lideri NLM bazı
eğitim var, bilgi geliştirdi
ve kendi konularında
NLM öğrenme vermek
bu kişilere destek
gelmiştir.

Hiçbir konuda lider
NLM, hatta eğer
öyleyse, o birkaç
bilgi, beceri ve anlayış
eksikliği ve minimal
etkisine sahiptir.
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2c

Bu tür öğretme ve öğrenme
yaklaşımları geniş bir yelpazede
destek seçilmiş kaynaklar.
Değiştirme programı ve yeni
kaynakların edinimi.
Kaynaklar ve öğretme ve öğrenme
yaklaşımları bir arada kullanarak
öğrenme içeriği eşleştirilir.

Fotokopi kaynaklarını görevler
ya da ders kitabı güvenilmesi
çok büyük.

NLM desteklemek
için uygun kaynaklar
kullanın, ama onlar net
odaklama ve kullanılan
yolu yeterince zor
değildir.

NLM
kaynaklarının
kullanılması

Bazı durumlarda ve okul
kütüphanesi uygun bir
çekirdek kaynak vardır.

Erişim açık değildir. Örneğin,
kaynakların dağılımı NLM
konusu lideri bağlıdır.

Kaynaklara
erişim

2b

Tüm öğrenciler bir kaynak olarak
kendi topluluk kullanmak ve
ziyaretleri, ziyaretçi faaliyetleri,
Internet kaynaklarına erişmek
için fırsat var, müfredat kendi
ihtiyaçlarına uyarlanmış. Öğretme
ve öğrenmeyi desteklemek NLM iyi
kaynaklar vardır.

2a

Bütün öğretmenler ve öğrenciler
kaynakların geniş bir erişim var. CD
ROM ve çeşitli medya ve internet
tabanlı teknolojisi dahil NLM esastır
öğretimi desteklemek için iyi bir
kaynak bulunmaktadır.

NLM
kaynaklarına
öğretme ve
öğrenme
kalitesi

Gelişmiş

Internet tabanlı malzemeler
dahil kaliteli kaynaklar, geniş
bir yelpazede bulunmaktadır.
Öğrenciler kaynaklar katkıda
bulunmuştur.Ikinci açıkça NLM
tüm yönlerini bakın. Tüm ihtiyaçları
olan kaynaklara eşit ve içerme ve
çeşitliliği desteklemek.

Başarılı

Öğretmen ve öğrencilerin erişimi
kaynaklardan geniş bir yelpazede
bulunmaktadır. Öğrenciler bilgi
ve seçim erişebilir. TIK araçları
ve vasıtaların etkin bir şekilde
kullanılmaktadır.

Modern yeterli kaynak
olmasına rağmen,
okul kaynaklarının
hizmetlerindeki
eksiklikleri tespit
etmiştir.

Öğretim NLM için birkaç
kaynak vardır. Mevcut olanlar
eski. Öğretmenler her zaman
öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılamak değil, tek bir
kaynak üzerinde çok ağır
güveniyor.

No.

Devam etmekte
olanlar

NLM faaliyet
alanları

Oldukça az

Ana
alanlar

2. KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

NLM ÖĞRETİMİNDE ALET OKUL ÖZ-DEĞERLENDİRMES

Öğretme ve akademik içerik
ve öğrencinin öğrenme ile
tutarlı yaklaşımlar öğrenme,
her öğrencinin katılımını teşvik
etmek. Öğrencilerin çoğu cok
ilerliyor
Değerlendirme sürecine
uygun olarak ve tamamen
öğrencilerin yer aldığı ve
tanımlar ve onların başarılarını
takdir eder. Öğrenciler ilerleme
yanı sıra geliştirmek için yollar
üzerinde yorum. Değerlendirme,
gelecekteki çalışmaları planlama
için ihtiyaç ve önceliklerini
belirleyecektir.

Öğretmenler öğretim ve
öğrenciler arasında etkileşim
yüksek düzeyde NLM-takip için
öğrenme yaklaşımları geniş
bir yelpazede kullanabilirsiniz.
Öğrencilerin çoğu önemli
ilerlemeler işaretleyebilirsiniz.
NLM ilerlemeler
değerlendirilecek ve tam olarak
rapor edilmiştir. Düzeylerinin
tanımı dikkate gelecekteki
çalışmaları planlarken.
Öğretmenler öğrenme ve
öğrenme değerlendirmesi için
değerlendirme arasındaki farkı
anlamak. Öğrenciler çalışmalarını
değerlendirecek. Önemli ilerleme
tam rapor ve veliler raporları
yorumladı.

Dersleri iyi özellikleri var,
ama öğretmenler beklenen
işin kapsamı ve derinliği
konusunda çok yüksek
beklentileri değildir. Çoğu
öğrenci bazı ilerlemeler
göstermektedir.
Değerlendirme yer alır, ama
titizlik yoksun. Zamanla
yapılan ilerlemeyi göstermek
için bu değerlendirmelerin
sonuçları ayıklamak için bir
mekanizma yoktur. Okul NLM
ilerlemeleri değerlendirmesini
anlammış değildir.

Öğretmenler öğrenme
amacı hakkında açık ve
öğrenme stilleri dar bir
aralık kullanın.Öğrencilerin
çoğu öğrenme
ilerlemektedir.

Öğretmenler keyfi bir
şekilde öğrencinin
ilerlemesini
değerlendirmek ve bazen
hiç takdir etmiyorum,
ve tüm velilere rapor
edilmez. Orada kapsamlı
bir politika olduğunu
ve öğretmenlerin NLM
değerlendirmenin önemini
fark yoktur.

Ders
Programı

Öğretme ve
öğrenme

Değerlendirme

3b

3c

3d

NLM ilgili Sınıflar de
planlanmaktadır. Öğretmenler
kavram ve süreçlerin kullanılması
yoluyla sınıflar ve saat bir dizi
çalıştırmak için nasıl anlamak.

NLM kavramları ve süreçleri
etrafında inşa detaylı ders
planları vardır. Öğrenme üzerinde
yansıması için fırsatlar sağlayın.

Çoğu öğretim programı
açıkça odaklı öğrenme
hedefleri. Öğretmenler seçici
bir şekilde ders planları ve
kaynakları kullanın.

Ders planları belirsiz
öğrenme hedefleri ve
amaçları yanılgıdır ekspres
NLM müfredata sahip.

Tüm sınıf öğretmenleri de
müfredat ile tanışmış oldular.
Çalışma kontrollü ve düzenli
tutulur. Öğrenci katılımı,
planlanan izlenmekte ve
personelii tarafından demokratik
olarak seçilmiş bir grup öğrenci
ile kontrol.

Gelişmiş

NLM
müfredatta
var

Başarılı

3a

Devam etmekte olanlar

Sınıf öğretmenleri Temel
kaynakların verimli kullanıldığını
gösteren iyi planlanmış ve
ayrıntılı bir program NLM alanına
sahiptir.

Oldukça az

NLM parçalanmış
edilmiştir. Hiçbir iş planı ya
da detay ve sürekliliği ve
müfredatın temel yönlerini
yeterli referansları eksik.

NLM faaliyet
alanları
Müfredatında temel
kavramları ve temel becerileri
yansıtır NLM öğrenme
faaliyetleri için temel bir
set var. Çalışma programı
ulusal müfredat veya NLM
için okulun kendi planlarını
tarafından bilgilendirilir.
Okul genelinde öğrenme
sürekliliğini sağlar

No.

Ana
alanlar

3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME
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Okul Öğrenci
Katılımı

Öğrenciler ve öğretmenler
birlikte çalışırlar. Okul demokratik
bir okul olmak istiyor. Öğrenciler
okulda ve toplum içinde
faaliyetleri için sorumludur. Okul
gelişim merkezi unsuru olarak
öğrenci katılımını dikkate alır
ve NLM öğretileri bu konuda
öğrencilerin becerileri için
katalizör olmuştur.
Bazı öğretmenler sınıfın
ötesinde katılma fırsatı
sağlamıştır. Öğretmenler
tartışma ve Okul Kurulu
tartışmalar için bilgi
sağlayabilir öğrenme
etkinlikleri NLM planlamak
başladı.

Öğrenciler NLM veya geniş
okul yaşam öğretileri
açısından da, her düzeyde
karar alma katılmak için
birkaç fırsat var.NLM ve
öğrencilerin sesli öğretileri
ne olur arasında hiçbir
bağlantı yoktur.

Öğrencilerin okula, yanı sıra
yurtdışında sağlayan eşgüdümlü
bir politika dikkate sunuyor NLM
müfredat alarak, bulunmaktadır.
Okul öğrencilerinin sesini takdir
ve onları olabilecek kaygıları
konusunda etkili önlemler
almak nasıl düşünmek için teşvik
ediyoruz. Öğrenciler liderlik
katılımı faaliyetleri için kendi
becerilerini kullanmak.

Öğretmenler bazen öğretme
ve öğrenme TIK kullanımı.

3h

3g

TIK, NLM öğretiminde hiç
kullanılmaz

Tüm NLM öğretmenlerin
yaratıcı bir şekilde TIK kullanımı.
Öğrenciler NLM işlerini
desteklemek için bağımsız TIK
kullanımı. Etkilenmeler öğrenci
sınıfta iş ve okul NLM TIK yenilikçi
kullanımı gösterir.

Bilgi ve
İletişim
Teknolojileri
(TIK)

Tüm NLM öğretmenlerin öğretme
ve öğrenmeyi desteklemek
faaliyetleri ve TIK kaynaklarının
çeşitli kullanın. Derslikler ve
okulların TIK kullanımının
yaygınlaşması yansıtmaktadır.
Öğrenciler düzenli NLM işlerini
desteklemek için TIK kullanımı.

Öğrenciler NLM den
onları ne beklendiklerini
bilmiyorlar.

Başarılar

3f

Öğrenciler iyi sonuçlar elde
etmek ve iyi ilerliyor. Onlar
ihtiyaç vardır alanlara yönelik
çabalarını kendi hedefleri
belirlemek ve yönlendirmek.
Çok yüksek başarı kaydetti. Tüm
öğrencilerin başarıları tespit edilir
ve onaylanır.

Öğrenciler NLM alanında net
beklentileri vardır. Okulda yanı
sıra tanınan ve okul tarafından
kaydedilmiş dış öğrenme NLM
sergileyecektir. Ayrıca okul ve
toplum yaşamına aktif katılımının
yararları tanıdı. Öğrenciler
belirlemek ve NLM hedeflerine
ilişkin ilerlemeyi yansıtıyor.

Öğrenciler kendilerinden ne
beklendiğini biliyorum, ama
öğretmenlerinin beklentilerini
düşük ve dikkate öğrencilerin
okul dışında yer hangi
faaliyetlerin yapmayız.

Kaydetme ve
raporlama

Ebeveynlere NLM öğrenme
ilerleme kaydedilmesine
veya raporlama için resmi
süreç yoktur.

3e

Öğretmenler ve öğrenciler
ilerlemeyi izleme işbirliği.
Öğrenciler aktif toplumdan
anahtar ortakları ile raporlama
süreci başlattık.

Bildirildi ileri hareket ettiği
durumda özel bir rapor var tüm
NLM-temel kavramlar, temel
süreçleri ve sınıfın ötesinde
öğrencilerin katılımı alanında.

Okul kayıt ve raporlama
ile ilgili sorumluluklarının
bilincinde, ama NLM
başvuruları diğer konularda
raporlar ile öldürdü. Bilgi,
beceri veya anlayış açık
süreklilik vardır.

NLM ÖĞRETİMİNDE ALET OKUL ÖZ-DEĞERLENDİRMES

Denetimler düzenli yanı sıra tüm
okul için geçerli olduğunu ve bu
öğrencilerin haklarının yerine
getirilmesini sağlamak için olduğu
gibi bireysel ihtiyaçlarını belirlemek
için kullanılır.

Tüm personel öğretmenlerin mesleki
gelişimi için okul destek planı
yoluyla NPM / NLM erişebilirsiniz.
Yeni öğretmenler sağlanan bilgilere
dayanarak ve tüm branş öğretmenleri
ve diğerleri için NPM / NLM
belgelendirilmesi katılma fırsatına
sahiptir. NPM, özellikle eğitim ve
öğretim için, NLM uygulanması
üzerinde bir etkisi olmuştur dair
kanıtlar vardır.

Özel beceri öğretmenler diğer
öğretmenlerle NLM ile deneyimlerini
paylaşmak edebiliyoruz ve becerileri
denetim yapılmıştır.

NPM okul gelişim planı ve NLM için
stratejik planının ayrılmaz bir parçası
olmuştur. Manuel NPM / NLM etkin
olarak kullanılmaktadır. Personeli
bilgilendirmek ve eğitim öğretimi
geliştirmek için öğrenme kullanmak
için NPM katılmış olanlar için bir
olasılık vardır.

NLM okul NPM
programına dahil
edilmiştir. Konu
lideri NLM biraz NPM
Manuel / NLM kullanır.

Sadece birkaç
öğretmen
herhangi bir NPM /
NLM katıldı.

Personelin
beceri ve
uzmanlık
denetimi

Öğretmen
Kapasite
Geliştirme (NPM)

4a

4b

No.

Denetim tüm okul
yapılır ve kalkınma
alanlarında boşluklar
tespit edildi.
Sonuç olarak, bazı
öğretmenler eğitime
katıldı.

Gelişmiş

Hiç kimsenin
öğretmenlerin
becerilerini NLM
yönlerini öğretmek
olabildigni bilmez.

Başarılı

Devam etmekte
olanlar

NLM faaliyet
alanları

Oldukça az

Ana
alanlar

4. PERSONEL GELİŞTİRME
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NLM İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi

İnceleme

5b

NLM faaliyet
alanları

5a

No.

Ana
alanlar

NLM düzenli toplantılarda ve
gelecekteki gelişimi için sorunlar
tespit etmiştir. NLM kilit personel
tarafından yıllık bazda gözden
NLM konu lideri tarafından bir
eylem planı geliştirmesi var.

Konu lider NLM NLM öğretim
izler ancak bu genellikle tüm
varlığında ele alınmamıştır

Izlemede hicbir resmi
surec yoktur.

NLM hiçbir
değerlendirme yok.

Başarılı

Düzenli izleme ve gözlem, analiz
ve planlama çalışma saatleri de
dahil olmak üzere tüm okul için
planlanan NLM teslimat vardır.
Öz Değerlendirme Aracı NLM
planlamada kullanılır.

Devam etmekte olanlar

Gerektiğinde Konu lideri NLM
NLM öğretmenleri izler. Bu
planlama saat izleme ve analiz
içerebilir.

Oldukça az

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Öğretmenler düzenli olarak
birbirlerini gözlemlemek.
Öğrenciler dersler hakkında bilgi
vermek ve çok gelişim ve değişim
için sorunları tanımlamak, izleme
ve değerlendirme sürecine dahil
edilmektedir. Bu kişiselleştirilmiş
öğrenme için ses verir. Ebeveynler
raporlar hazırladı.

NLM öğrencileri ve çeşitli
toplantılarda personeli tarafından
tartışıldı. İnceleme öğrenciler,
personel ve toplumun üyeleri
tarafından yıllık bazda yapılır.
Bu okul planlaması için bilgi
sağlar.Gelişme etkin bir şekilde
izlenmesi oluşur.

Gelişmiş

NLM ÖĞRETİMİNDE ALET OKUL ÖZ-DEĞERLENDİRMES

Sağlayıcılar
kullanilmazlar.

Ebeveynler ve topluluk
NLM için okul erişim
farkında değildir.

NLM
ebeveynlerin
katılımı

Kamu kuruluşları
ve sivil toplum
örgütleri

Ebeveynler ve
yerel toplum
bilgilendirilmesi

6b

6c

Oldukça az

6a

NLM faaliyet
alanları

Ebeveynler ve diğerleri
bireysel olarak ve
yerinde ziyaretçi olarak
kullanılmaktadır. Hiçbir
politika veya rehberlik
yoktur. Ebeveynler NLM
hakkında herhangi bir
bilgi verilmemiştir.

No.

Ana
alanlar

6. VELİ / TOPLUM KATILIMI

Ebeveynler ve topluluk NLM için
okul erişim farkında değildir.

Okul biraz kuruluşları yerel ve
ulusal kaynaklarını kullanır.

Okul okul politikası uyarınca
ebeveynler ve topluluk üyeleri
dahil etmeyi planlıyor. Okul veli
NLM bilgilendirir. Ebeveynler ve
topluluk üyeleri NLM müfredat
destek sağlamak ve rolü ve
amacı hakkında berrak rehberlik
alabilirsiniz. Onların katılımı iyi
planlanmış ve yabancı ziyaretçi
katılımı izlenmekte ve personel
ve öğrenciler tarafından
değerlendirilir.

Devam etmekte olanlar

Ebeveynler ve topluluk üyeleri
konu liderleri NLM işbirliği ile
ortaklaşa etkinlikler planlama
birçok yönleri katılmaktadırlar.
Ebeveynler Yeşil Kulüpleri hevesli
destekçileri vardır.

Organize ve bu kulüpleri Yeşil
gibi okul etkinliklerine destek
topluluk üyelerine başlatırlar.
Öğrenciler ve öğretmenler
farkındalığı arttırmak için
konusani davet ediyoruz.
Ebeveynler ve toplumun
yerel sorunları, geri dönüşüm,
atık, iklim değişikliği, enerji
kullanımını azaltarak, Yeşil
Kulüpleri ve okul irtibatı, NLM
belirli yönleri üzerine atölye
çalışmalarına katılmaya davet
ediyoruz. Ebeveynler ve topluluk
üyeleri konusan olarak veya
tartışmalara katılımcı olarak
davet edilir.

Yerel kaynak topluluğu tabanı ve
gönüllü oluşturulan ve özellikle
Yeşil Kulüpleri NLM onların
kullanımı, planlıyor.

Ebeveynler ve topluluk düzenli
düzenli mektuplar aracılığıyla
bilgilendirici bir web sitesi ve
okul etkinlikleri NLM katılımı
bilgilendirdi.

Gelişmiş

Okul okul politikası uyarınca
ebeveynler ve topluluk üyeleri
dahil etmeyi planlıyor. Okul veli
NLM bilgilendirir. Ebeveynler ve
topluluk üyeleri NLM müfredat
destek sağlamak ve rolü ve
amacı hakkında berrak rehberlik
alabilirsiniz. Onların katılımı iyi
planlanmış ve yabancı ziyaretçi
katılımı izlenmekte ve personel
ve öğrenciler tarafından
değerlendirilir.

Başarılı
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