Yazar tarafından bu yayında ifade edilen görüşler, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma
Ajansı'nın veya Birleşik Devletler Hükümeti'nin görüşlerini yansıtmayabilir.

____________________________________________________________________________________
Bu el kitabı, Family Health International (FHI 360) ve Crimson Capital ile ortaklaşa Kosova Eğitim
Merkezi (KEC) tarafından uygulanan Ergenlere Okul Sonrası Destek Programı (ASSET) kapsamında
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID Kosova) aracılığıyla Amerikan halkı
tarafından finanse edilmektedir.
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HOŞGELDİNİZ
Sevgili öğretmenler,

Bu el kitabı, "Yaşam ve İş" alanındaki öğretmenler için özel olarak tasarlanmıştır ve Bilgi ve
İletişim Teknolojisi (Technology of Information and Communication) (TİK), Girişimcilik ve Finansal
Eğitim (GFE), Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik (KDR) ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
(SKE) gibi dört farklı öğrenme kavramını içermektedir. Bunların ayrı dersler olarak ayrılmadığı ve
müfredat belgelerinde beklenen öğrenme çıktıları aracılığıyla tanımlanmaktadır. Böylelikle, bu
kavramların belirli bir ders fonu ile belirli konulara ayrılmaması, hepsinin değil, sadece TİK'in
'Yaşam ve İş' alanında uygulama olasılığını sağlamıştır. Bu alandaki öğretmenler de müfredatın
gerekliliklerine göre beklenen sonuçları elde etmek için mesleki gelişimden tam olarak donalımlı
değildiler ve bu nedenle el kitabının taslağının ilk başlangıç noktası, mesleki gelişim ihtiyacını
ifade eden alan işlenmiştir. Bu süreçle bizimde EBTB'deki eğitim yetkilileri ile işbirliğimız başlamış
bulunmuştur. Müfredat reformunun doğrudan desteği alan bu alandaki öğretmenlerin katkısı
büyük oldüğünü blirlememiz gerekmektedir. Sonuç olarak, bu materyal "Yaşam ve İş" alanındaki
tüm kavramların gerçekleştirilmesine yönelik olmaktadır.
Başlangıçta, "Yaşam ve İş" alanı kavramlarının ele alınması, aşağıdaki gibi özel eğitim
programları aracılığıyla yapılmıştır: Kariyer Yönelimi; Girişimcilik ve Finansal Eğitim; KSHLM
tarafından onaylanan teknisyen kulüpleri ve daha sonra bu kulüpler aracılığıyla alandaki
öğretmenlerin çoğu yetiştirilmektedir. Bu eğtimlerin gerekliliklerini başarıyla tamamlayan
öğretmenler, lisans için belirli sayıda puanla sertifikalanmakatadır. Ancak, Yaşam ve İş öğrenme
alanının tam olarak gerçekleştirilmesi, bilgilerin tamamlanması ve kılavuz taslağınn hazırlanması
için, Çekirdek Müfredattaki ÖS'lerin uygulanmasının özel gereksinimleri dikkate alarak diğer iki
kavramıda burada ele almıştır: TİK ve SKE.
Bu el kitabı, USAID tarafından finanse edilen Ergenler için Okul Sonrası Destek “After School
Support for Teens” (ASSET) programının bir parçası olarak geliştirilmiştir. 5 yıllık ASSET
programı, Haziran 2017- Haziran 2022, FHI 360 ve Crimson Capital Corp ile ortaklaşa Kosova
Eğitim Merkezi (KEC) tarafından yönetilmektedir. ASSET Programının temel amacı, gençlerde
istihdam ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, gelecekleri için olumlu bir dünya görüşü
yaratmaktır. Program, Kosova'nın farklı belediyelerinde 16 lise ile çalışmış bulunmaktadır:
Priştine, Yakova, Prizren, İpek, Gilan, Ferizovik, Vitia, Kameniça, İstog, Obiliç, Rahoveç, Lipyan,
Suhareka, Elez Han, Kosova Ovası ve Vuçitırn. Program tarafından yürütülen ana faaliyetler şu
şekilde özetlenebilir: yaşam ve iş yetkinliklerini geliştirmesi, okullarda kariyer eğitimini ve
girişimciliği desteklemesi ve okulları işverenler ve toplumla ilişkilendirmesi.
Başarılar!
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KISALTMA TABLOSU
ASSET
BEM
DÖÇ
EBTYB
FHI360
GFE
KDR
KEC
MAÖ
ÖMG
SKE
TİK
USAID
YÖÇ

After School Support for Teens (Ergenler için Okul Sonrası Destek)
Belediye Eğitim Müdürlükleri
Ders Öğrenme Çıktıları
Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı
Family Health International
Girişimcilik ve Finansal Eğitim
Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik
Kosova Eğitim Merkezi
Müfredat Alanı Öğrenme çıktıları
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi
Technology of Information and Communication (Bilgi ve İletişim Teknolojisi)
United States Agency for International Development
Yetkinlikler için Öğrenme Çıktıları

Okulun yaratıcı alanında projelerin uygulanması sırasında 'Gjon Buzuku' Lise öğrencileri
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BU EL KİTABI SİZLERE NASIL DESTEK
OLABİLİR
Bu el kitabı, Yaşam ve İş alanındaki öğretmenlerin yalnızca alandaki her bir kavramı anlamalarına
yardımcı olmayı değil, aynı zamanda öğrencilerin bu kavramları öğrenme projeleri yoluyla
bütünleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, öğrenme alanı kavramları izole
edilmiş yönler olarak değil, bütünleşik olarak görülerek öğretmenlerin bakış açısı genişletilecektir.
Kılavuz, EBTB'nin resmi belgelerine dayanmaktadır ve bunları yansıtmaktadır: Kosova Müfredat
Çerçevesi, Liseler için Temel Müfredat, KDR ve GFE eğtimlerini ÖMG programını içermektedir.
Kılavuzda ayrıca, bu kılavuzun taslak ekibinin bir parçası olan öğretmenlerin öğrencilerle çeşitli
ders planı örnekleri hazırladığı TİK ve SKE kavramlarının uygulanmasına yönelik materyalleri ve
pratik talimatları da bulabilirsiniz.
Bu çalışamada Kosova Müfredatının amaç ve ilkeleri amaçlanmaktadır. Okullarda öğretimin
kalitesini ve etkinliğini artırmak ve öğretmenlerin sürekli etkinlikler yoluyla öğrencilerinde ilgili
becerileri geliştirmelerini sağlamak asıl amaç olmaktadır. Bu el kitabındaki materyal, özellikle
'Yaşam ve İş' alanındaki lise öğretmenlerine adanmıştır. Bu programın kazanılmasıyla birlikte
öğretmenlerin, öğrencilerinin öğrenme yeterliklerini kazanmalarına yardımcı olacak ve özellikle
onlarda eleştirel düşünme, takım çalışması, farkındalık ve azim, sorun çözme, araştırma ve
girişimcilik becerileri, yaratıcılık gibi yumuşak becerileri geliştirmeleri ve değerlendirmeleri için
eğitilmeleri beklenmektedir. Bu beceriler, tüm müfredat alanlarındaki öğretmenlerin öğrenmeyi
birbirine bağlamasına ve her yaştan çocuk için mümkün olduğunca ilgi çekici hale getirmesine
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu program öğretmenlerin gözlem yoluyla öğrencilerini sürekli olarak
değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirmek için geri bildirim vermelerini sağlamaktadır.
Çeşitli faaliyetler ve müdahaleler yoluyla, ASSET programı, özellikle 'Yaşam ve İş' alanında
destek sağlayarak, Kosova Müfredat Çerçevesi ve 10-12 liselik sınıfları için Çekirdek Müfredatının
uygulanmasını desteklemiştir. Ancak, sadece bu alanlada sınırlı değildir. ASSET Programı,
okulları projelerin pratik bir şekilde uygulanmasında desteklemek için okul saatleri içinde ve
sonrasında kullanılabilecek yaratıcı alanlar "Makerspaces" olarak bilinen "Kariyer ve Girişimcilik
Merkezleri" kurmalarına destek olmuştur..
Bu alanlar, öğrencilerin her bir öğrenme alanının teorik öğrenimini ve araştırma çalışmalarını
somutlaştırmalarını sağlamak için modern teknoloji ile donatılmıştır. ASSET programı, diğer
ortaklarla işbirliği içinde, gençler ve ebeveynleri için çevrimiçi bir kariyer portalı olan "Sanal Kariyer
Merkezi" busulla.com'u da sizlere tanıtmıştır. İşletmeler ayrıca öğrencileri iş becerilerini
geliştirmede ve desteklemede kararlı olduklarını göstermişleridr. Şirketlerinde staj yapmaları
konusunda onları desteklemek, bu durumda kariyerleri için mentorluk yapmakta ve tavsiyelerde
bulunmaktadırlar. Diğer aktivite, eylem odaklı ‘Toplum için Gençlik Haritası’, anketler ve sağlanan
bilgiler üzerine düşünceler aracılığıyla gençlerin toplumlarını keşfetmelerine yardımcı olmakta ve
böylece becerilerini geliştirmek, değişim aracıları ve toplumlarına üretken katkıda bulunanlar
olmalarına olanak tanımaktadır
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GFE eğitim sırasında öğretmenler

Müfredat ile bağlantı
'Yaşam ve İş' müfredat gereksinimleriyle ve genel olarak müfredat belgelerinin birbirini öğrenme
alanı için önerdiği öğrenme stratejileriyle ilgili olarak, ASSET Programı altı öğretmen mesleki
gelişim (ÖMG) programı geliştirmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proje Bazlı Öğretim (PBÖ);
Öğrenme için Değerlendirme (ÖiD);
Danışmanlık ve kariyer rehberliği;
Girişimcilik ve finansal eğitimi;
Teknoloji kulüpleri; ve
Okul müfredatındaki yumuşak beceriler.

Bu ÖMG programları ile, Kosova müfredat felsefesini mümkün olduğu kadar kolay
uygulayabilecek yetkin öğretmenlerin yaratılması yoluyla, sınıf öğretim sürecine doğrudan
müdahale etme girişiminde bulunulmuştur. Bu bağlamda, ilk dört yıl boyunca, ASSET Programı
yukarıda belirtilen programlarla çok çeşitli öğretmen yetiştirme etkinlikleri geliştirmiştir ve bu
durumda sertifikalı öğretmenlere çeşitli lisans noktaları verilmiştir. Bu süreç boyunca, Programın
ortak okullarındaki öğretim personelinin çoğu ve ortak olmayan okullardan önemli sayıda
öğretmen dahil edilmiştir.
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#

ASSET programlarında öğretmen sertifika tablosu
# sertifikalı
# lisans için
Programın adı
puan
K
E
Toplam

1

Proje Bazlı Öğretim

24

303

218

521

2

Öğrenme için değerlendirme

24

183

124

307

3

Danışmanlık ve kariyer
rehberliği

24

65

38

103

4

Girişimcilik ve finansal eğitimi

24

30

55

85

5

Teknoloji kulüpleri

24

20

25

45

6

Okul müfredatındaki yumuşak
beceriler

16

343

255

598

Öğretmen yetiştirme süreci, daha karmaşık bir süreçle önceden sertifikalandırılmış okul
kolaylaştırıcıları aracılığıyla okul bazında gerçekleştirilmiştir. Okul kolaylaştırıcıları, önceden
tanımlanmış kriterlere (adanmış öğretmenler, iyi müfredat bilgisi, okul meslektaşlarını
desteklemek için çalışmaya istekli ve eğitim programından geçmeye istekli) dayalı bir işe alım
süreci yoluyla ve kolaylaştırıcılar için çekirdek program eğitimden sonra seçilmişlerdir (örneğin
PBÖ veya ÖiD). Ayrıca, bu öğretmenler kolaylaştırma standartları eğitimini da tamamlamış ve
sertifikalandırılmıştır.
Ülkedeki eğitim sisteminin daha fazla kullanılması için farklı belediyelerdeki okullar için yukarıdaki
eğitimlerin sağlanılması için önemli sayıda okul kolaylaştırıcısı bulunmaktadır.
ASSET Programı, öğrenme yeterliliklerine dayalı yeni müfredatın felsefesi ile bağlantı ve Kosova
müfredatının altı ana yeterliliğin gerçekleştirilmesinde seçilen yumuşak beceriler listesinin
karşılıklı bağımlılığını ve katkısını sunan öğretmenler ve öğrenciler için poster aracılığıyla
somutlaştırılınmıştır.
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BU EL KİTABI NASIL KULLANILIR
Bu el kitabı online olarak yayınlanacak ve ülke çapındaki tüm öğretmenlerin kullanımına
sunulacaktır. Ağırlıklı olarak 'Yaşam ve İş' alanındaki öğretmenler tarafından müfredattan
kaynaklanan kavram ve gereksinimlerin yanı sıra sınıfta öğrencilerle öğrenmenin uygulanmasına
yönelik çeşitli örneklerle tanışmak için kullanılacaktır.
İlk bölüm, bize 'Yaşam ve İş' alanının temel türlerini ve kavramlarını ve toplam ders fonu ve alan
kavramları için derslerin tahsisi gibi diğer öğretim özelliklerini tanıtmaktadır. Daha sonra bu
alandaki kavramların entegre uygulanması için kılavuzlar sağlanmaktadır.
İkinci bölüm, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Technology of Information and Communication) (TİK), TİK
programları ve önemine, ardından bilgisayar programlarının ve programlama dillerinin pratik
olarak öğrenilmesine odaklanmaktadır.
Üçüncü bölüm, Girişimcilik ve Finansal Eğitim (GFE), girişimciliğin faydaları, işletmeler için değer
ve fikirlerin yaratılması kavramlarına ayrılmıştır. Ayrıca, CANVAS iş modelini, öğrenci tarafından
kurulan girişimlerden örnekler vererek, pazar bağlamını, girişimci profilini ve gerekli becerileri
açıklayarak ve okullarda proje oluşturmada girişimcilik kavramlarının uygulanmasını
öğretmektedir.
Dördüncü bölüm, Kariyer Danışmanlığı ve Rehperlilik (Kariyer Yönelimi) konusuna odaklanarak,
kavramın önemi anlatılarak, meslekler ve uygulamadaki çeşitli etkinliklerle ilgili konular öğretmen
ve öğrenciler için anlatılmaktadır. Son bölümde, sınıfta dersleri tasarlamak için talimatlar
verilmektedir.
Beşinci bölüm, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE) ve iz hesapyayıcısı, yeşil paket ve sınıf
uygulaması sırasındaki etkinlik gibi öğrencilerle sınıfta uygulanacak öğrenme çıktılarıyla ilgili
konulara odaklanmaktadır.
Altıncı ve son bölüm, 10, 11 ve 12. sınıflara göre yapılandırılmış 'Yaşam ve İş' alanında uygulanan
ders planlarından örnekler sunmaktadır.
Sonunda, bu kılavuzun hazırlanmasından önceki tüm analizleri görebileceğiniz ekler verilmiştir.

13

14

BİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRENME ALAN HAYATI VE İŞ - temel
kavramlar
Alanın tanımı ve kavramları
Yaşam ve çalışma alanının tanımı, Çekirdek Müfredat (EBTB, 2016) gibi müfredat belgelerine ve
10, 11 ve 12. sınıflar için alana göre ders plan ve programlarına dayanmaktadır (EBTB, 2016).
Yaşam ve iş alanı, üniversite öncesi eğitimin tüm resmi seviyelerinde, sırasıyla Kosova
Müfredatının tüm ana seviyelerinde yer alır ve yaşam ve çalışma yeterliliklerinin kademeli olarak
geliştirilmesinde bir yükleğici olarak tanımlanır (EBTB, 2016.p). .83). Bu alanda beklenen
öğrenme yeterliliklerinin kademeli olarak kazanılmasına neden osmak için müfredat alanlarında
1 ve 2 düzeyinde ”Yaşam ve iş", 3. ve 4. düzeyinde "Yaşam için beceriler" dersi şeklinde, 5. ve 6.
düzeyinde "TİK ile Teknoloji" dersleri ve alan ile gerçekleştirilmektedir. Bu kılavuzun odak noktası,
liselerde sırasıyla 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere 5. ve 6. müfredat seviyeleri için tam olarak
"yaşam ve iş" alanını yasıtmaktadır.
Bu alan dört ana kavramı içerir:
•
•
•
•

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Technology of Information and Communication) (TİK)
Girişimcilik ve Finansal Eğitim (GFE)
Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik (KDR)
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE)

Bu kılavuzdaki kavramların açıklamasında, ASSET programı dahilindeki eğitimler durumunda
gerçekleştirilen iyi öğretim uygulamalarına dayalı müfredatın uygulanmasının pratik yönü
sunulmuştur.

Ders fonu

Müfredat dokümanları içerisinde alanın genel çalışma derslerinin fonu tanımlanmış olup, bu alana
ait kavramlar için tanımlanmış bir bölüm bulunmamaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki tablolar, alanın
her bir kavramı için müfredat tarafından tanımlanan toplam fon ders sayısının önerilen bir
dökümünü sunmaktadır. Önerilen ders fonu yönlendiricidir ve bu el kitabındaki açıklamalar ve
talimatlarla birlikte müfredatı öğretmenlerin uygulamalarından bağlamsallaştırır. Öğretmenler,
öğrencilerin ve toplumun mevcut ilgilerine dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için her
zaman farklı kavramlar içieren ders fonuları aracılığıyla bir denge sağlamaya çalışarak toplam
ders fonunun başka bir bölümünü planlayabilinir.
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Tablo 1. Sınıflar için önerilen sınıf fonları ve Bilimsel Spor Salonları için kavramlar
Technology of
Information and
Communication
(Bilgi ve İletişim
Teknolojisi)

Girişimcilik
ve Finansal
Eğitim
(GFE)

Sınıf X

36 saat

14 saat

14 saat

10 saat

74 saat

Sınıf XI

18 saat

7 saat

7 saat

5 saat

37 saat

Sınıf XII

36 saat

14 saat

14 saat

10 saat

74 saat

Kavramlar

(TİK)

S
Seviye
5
Seviye
6

Kariyer

Sürdürülebilir

Kalkınma için
Eğitim
ve Rehberlik
(SKE)
(KDR)
Danışmanlığı

Toplam
saat

Tablo 2 Sınıflar için sınıf fonlarının dengeli dağılımı ve Sosyal Spor Salonları için kavramlar
Technology of
Information and
Communication
(Bilgi ve İletişim
Teknolojisi)

Girişimcilik
ve Finansal
Eğitim
(GFE)

Sınıf X

36 saat

14 saat

14 saat

10 saat

74 saat

Sınıf XI

36 saat

14 saat

14 saat

10 saat

74 saat

Sınıf XII

18 saat

7 saat

7 saat

5 saat

37 saat

Kavramlar

(TİK)

Seviye
V
Seviye
VI

Kariyer

Sürdürülebilir

Kalkınma için
Danışmanlığı
Eğitim
ve Rehberlik
(SKE)
(KDR)

Toplam
saat

Kavramların entegre uygulaması
Kosova müfredatı okullarda öğrenmenin bilginin entegrasyonu yoluyla organize edilmesini
önermektedir. "Yaşam ve iş" alanındaki çeşitli kavramların, ayrı ayrı algılanmamak ve her birinin
kendi önemi olduğunu anlamak için maksimum düzeyde bütünleştirilmesi önerilmektedir. İyi
uygulama, bu alan için planlamanın, bu alanın kavramlarını edinmek için gereken bilgi, beceri,
davranış, tutum, değer ve rutinleri ele alan konuların mantıksal sırasını dikkate alması gerektiğini
göstermektedir. Lise eğitimi sırasında öğretimi bütünleştirmek, böylece öğrencilerin öğrenme
yeterliliklerinin rolünü ve aralarındaki ilişkileri anlamalarını sağlamak için diğer öğrenme
alanlarıyla koordinasyon da önerilir. Bu, öğrencilerin TİK, GFE, KDR ve SKE'nin önemi
konusunda farkındalıklarını artırır.
Öğretmenlere, giriş oturumunda bu alanın her kavramı için rolü ve aralarındaki ilişki hakkında
konuşmaları önerilir. Beklenen öğrenme çıktılarının ayrı ayrı analiz edilmesi, ancak aynı zamanda
bilgiyi bütünleştirebilecek ve uygulamada somutlaştırılabilecek kesişen noktalar bulunarak
karşılaştırılması önerilmektedir. Örneğin, evde, okulda ve işte pratik çalışmanın anlamının yanı
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sıra kişisel yaşam ve iş kalitesinin artmasıyla ilgili AÖS'ler, programlama kavramlarının,
programların veya dillerin öğrenilmesine izin vererek, yeterince uygulanır ve entegre edilir.
Okuldaki ve hayattaki kullanımlarını birbirine bağlarlar ve sadece teknik ve mekanik olarak
öğretilmezler.
Bu el kitabında proje, pratik ve yaratıcı çalışma ve ardından uygun değerlendirme yöntemleri
şeklinde daha fazla konu sunarak bu bağlantının nasıl kurulduğuna dair örnekler verilmesi
amaçlanmıştır. 10. ve 11. sınıfta, alanın temel kavramlarını ve aralarındaki bağlantıları
öğrenmeye odaklanırken, 12. sınıfta üniversitelerde ve işte araştırma, hazırlık ve uygulama için
daha fazla saate yer verilmiştir. “Yaşam ve iş” alanına yönelik normal okul programında mevcut
olan dersler, kariyer danışmanlığı ve refah ve girişimcilik eğitimi beklentilerini karşılamaya
yetmiyorsa, kulüplerde kariyer veya ders dışı ek oturumlar düzenlenmesi önerilir. Mümkün olduğu
kadar çok öğrenciyi dahil etme eğiliminde olan etkinlikler yapılmalıdır. Benzer şekilde, TİK
uygulayıcıları ve sürdürülebilir kalkınma kavramı, teknisyenler kulübüne veya diğer okul temelli
öğrenme projelerine uygulanabilir.
Öğrencilerin öğrenme yetkinliklerini, yaşam ve çalışma becerilerini geliştirmeye yardımcı olan iyi
planlanmış ders dışı etkinlikler, düzenli çalışma alanları / konuları kadar önemlidir. Öğrencileri
"yaşam ve iş" alanında desteklemek için geliştirilebilecek ders dışı etkinliklerden bazıları şunlardır:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Açık kapı gününün düzenlenmesi
Kariyer haftası
İş Fuarı
Uzmanlarla toplantılar
Testler
Araştırmalar
Uygulamalar
İşletmelere ziyaretler
Tasarım Yarışmaları
Okulu düzenleme veya yeşillendirmesi
Web sitesi, okul reklamı vb. gibi teknolojik çözümler.

"Yaşam ve iş" alanındaki öğretmenler, teknolojinin uygulanmasında liderlik konumunda
olmaktadırlar, bu nedenle çeşitli öğrenme projelerinin öğretiminde ve uygulanmasında iletişim için
teknolojinin uygulanmasında lider olabilirler. Öğretim teknolojisi, öğretmenin planlı bir girişimidir
ve öğretimde kalite güvencesine ve gerçekleştirilmesine yönelik entelektüel eylemdir. Taşıdığı
özelliklere göre öğretim teknolojisi, öğretim sırasında iletişim sürecinin her aşamasında ve her
döneminde empoze edilir. Öğretimin her kesimine kadar uzanan çağdaş öğretim
organizasyonunda yeri doldurulamaz olarak kabul edilir. Bu sayede öğrenciler aktif pozisyonlara
alınırken, öğretmenler öğrenme sürecinde koordinatör, yardımcı, rehber, ve motive edici hale
gelirler. Öğretim teknolojisini kullanmanın doğru yolu, öğretme ve öğrenmede başarıyı garanti
etmektedir.
"Yaşam ve iş" alanındaki öğretmenler, öğrencileri bilinçlendirme ve öğrencilerde girişimcilik
ruhunu geliştirme sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle girişimcilik kavramlarının öğrencilerle doğru
ve tam olarak hayata geçirilmesi, değerlerin nasıl oluşturulduğunu, zamanın nasıl yönetildiğini,
işgücü piyasasında nasıl farklı fırsatların bulunduğunu öğrenmesi ve nihayetinde onlara nasıl
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girişim yaratılacağını öğretmesi önemlidir. Ayrıca bu alanda öğrencilerin bilgi, danışmanlık ve
kariyer rehberliği kavramları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu el kitabında kariyer rehberliği
kavramları, anlamları ve önemi açıklanarak ve farklı öğretmenler tarafından uygulanan seçilmiş
ders planı modellerinden örneklerle ele alınmaktadır. Son olarak, sürdürülebilir kalkınma
kavramları, gelecek nesillerin yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitime odaklanmaktadır.
Ekonomileri, toplumları, çevreleri ve karşılıklı bağımlılıkları burada devreye giriyor.

Priştine'deki Xhevdet Doda okulunun yaratıcı alanındaki öğrencilerin çalışmalarından bir fotoğraf
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İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİSİ (TİK)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (TİK), bilgisayarların öğretme ve öğrenme sürecinde verilerin
oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olarak kullanılmasıyla ilgilidir. Teknoloji hızla gelişiyor
ve hayatımız üzerinde büyük bir etkisi bulunmakta. Bu hızlı gelişmelere cevap vermemiz,
ardından genel olarak iş ve gelişme taleplerine cevap vermemiz gerekiyor. TİK insanlar için daha
uygun ve kullanımı daha kolay olacak şekilde sürekli değişecek ve güncellenecektir. TİK,
öğrencilerin kişilik gelişimine, çevrelerindeki dünyayla uyum içinde yaşamalarına destek sağlar ve
doğrudan TİK ile ilgili profesyonel faaliyetlerde ustalaşmaya hazırlanmalarına yardımcı olur.
Öğrenciler, belirli durumlarda problem çözme modellerinin yanı sıra bilgiyi bulmak, geliştirmek,
analiz etmek ve sunmak için TİK kullanma becerileri kazanırlar..
TİK konusundaki ana faaliyetler kavramları ve öğrenmeyi, farklı uygulamaları kullanma, farklı
donanım cihazlarıyla çalışma, yazılım ürünleri oluşturma ve bu becerileri günlük yaşamda
uygulama vb. Ayrıca çeşitli biçimlerdeki bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, depolanması,
kullanılması ve iletilmesini sağlayan gelişmiş sistemlerini anlamaları gerekir.

TİK programları ve önemi
TİK aracılığıyla öğrenciler, tüm müfredat alanlarından bağımsız bilgi aramak için teorik ve pratik
çalışmalar sırasında alışkanlıklar ve beceriler geliştirirler. Bu nedenle, yeni yazılımlara ek olarak,
Word, Excel, PowerPoint vb. içeren Microsoft paketi, okulda ve daha sonra çalışma ve işte ödev,
sunum ve diğer projeleri yapmak için bir araç olarak güçlendirilmeli ve beceri kazandırılmalıdırlar.
Bu programların etkin kullanımı, dünyadaki her çalışanın ihtiyaç duyduğu temel beceriden biridir.

Kelime işlem programı / WORD
Word, en popüler kelime işlem programlarından biridir. Tüm mesleklerde kullanılmaktadır. Bu
nedenle bugün Word programını bilmeden bir resmi, dilbilimci, gazeteci, doktor veya yöneticinin
işini hayal edemezsiniz. Lisede, öğrenciler bunu eğitim deneyimlerinin bir parçası olarak
deneyimlemelidir. Makale, proje ve diğer ödevler için Word kullanılmıyorsa, öğrencilerin ellerinde
gereken aracın kullanılmadığını söyleyebiliriz. Öğrencilerin evde bilgisayarı olmasa bile, dolap ve
kütüphane kullanımı hatta öğrenciler arası işbirliği teşvik edilmelidir. Bu nedenle, koşullara bağlı
olarak, öğretmenler Word kullanarak yazılı olarak gönderilecek ödev sayısını atayabilir.
Word programını kullanarak öğrenciler dil becerilerini geliştirir, şiir, drama, broşür, ders anlatımı,
katalog, anket, test vb. çeşitli formatlarda metinler oluşturur. Ayrıca resim ve grafikler de
yerleştirerek yaratıcılıklarını ifade edebilirler. Ayrıca öğrenciler ödevi e-postayla gönderebilir veya
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herhangi bir platforma gönderebilir ve böylece öğretmenler zamanlarını daha iyi yönetebilir ve
doğrudan belgeye ilişkin ipuçları ve önerilerde bulunabilir.

Tablo ve grafik veri işleme / Excel için uygulama programi
Excel, verileri düzenlemek, hesaplamak, toplamak ve sunmak için bir uygulama programıdır.
Excel, çeşitli verileri tablo biçiminde düzenleme ve yönetme yeteneği sunar. Excel, çeşitli
endüstrilerde en yaygın kullanılan program olmasının yanı sıra diğer gelişmiş program ve
sistemlerle de etkileşim halindedir. Excel ayrıca verileri hesaplamak ve analiz etmek için kullanılan
birçok işlev ve formül sunar. Excel'in en önemli özelliği çeşitli hesaplamalar yapmak olsa da,
Excel'in gücü, kullanıcılara veri yapısını ve grafik sunumlarını tanımlamada sunduğu esneklikte
yatar. Excel bazen basit bir yapılacaklar listesi tutmak, bazen aile harcamalarından tasarruf
etmek, bazen de bir şirket için çok karmaşık bilançolar oluşturmak için kullanılır. Excel ayrıca
finans ve benzeri diğer işler ile ilgili faaliyetler için de kullanılır:
●

Sayı işleme: Mali raporlar oluşturma, bütçe oluşturma, anket sonuçlarını analiz etme ve
herhangi bir mali analiz gerçekleştirme için kullanılınır.

●

Listeleri düzenleme: Satırları ve tablo sütunlarını kullanarak listeleri etkili hale getirir.

●

Diğer verilere erişim: Diğer kaynaklardan verilerin içe aktarılmasını ve

●

Diyagram oluşturma: Çok sayıda diyagram oluşturulmasını sağlar.

Sunum hazırlamak için uygulama programı / PowerPoint
Öğrencilerin onuncu sınıfta öğrendikleri diğer program ise PowerPoint programıdır. Günümüzde
herhangi bir proje, planlama, iş planı veya başka bir tahmin, giriş kısmı olmadan bile
düşünülemez. Sunum, tüm entelektüel faaliyet alanlarından içerikle, elektronik cihazlar
aracılığıyla sıralanmış slaytlar şeklinde sunmak için bilgilerin hazırlanması ve düzenlenmesidir.
Sunumlar sözlü olarak açıklanır, ancak daha iyi açıklama için ayarlanan görsel taraf
değiştirilemez. PowerPoint yazılımının Microsoft Office paketi, elektronik cihazlar aracılığıyla okul
kurumlarına, ticari kurumlara veya diğerlerine elektronik sunumlar şeklinde sunulan sunumları
hazırlamak için kullanılır. PowerPoint programı, Word, Excel vb. gibi diğer Office programlarıyla
iletişim kurma ve veri alışverişi yapma yeteneğine sahiptir. Word veya Excel'de otomatik bir
değiştirme oluşturmuş olsak bile, otomatik olarak PowerPoint'e de aktarılacaktır.
Programın yapısı diğer Office programlarına benzer ve bu programdaki görevlerin büyük bir kısmı
önceki programlarda olduğu gibi yapılır. PowerPoint, slaytları mümkün olduğu kadar iyi sunmak
için slaytlarda bilgi düzenleme prosedürü kolaylaştırılmıştır.
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Multimedya, multimedya dizileri
Multimedya, iletişim amacıyla metin, ses, resimler, animasyonlar, videolar ve etkileşimli içerik gibi
farklı biçimlerdeki öğelerin bir kombinasyonunu kullanan içeriktir. Multimedya, insanların
bilgisayarda video oyunları gibi komutlar yazmasına izin verdiğinde de etkileşimli olabilir.
Multimedya, "çoklu" ve "orta" olmak üzere iki kelimenin birleşimidir, dolayısıyla multimedya,
kullanıcıya dijital biçimde bilgi sağlamaya hizmet eden çoklu ortam olarak tanımlanabilir.
Multimedya, tüm bilgileri dijital biçimde sunan, kaydeden, ileten ve işleyen metin, animasyon,
grafik, ses (ses), video, fotoğraf ve diğer medya biçimlerinin bilgisayar kontrolü alanıdır.
Sunumlar, ses ve video klibi veya animasyon içerebilir. Bu tür sunum içeriği izleyici üzerinde
olumlu bir etkiye sahiptir, çünkü ses ve video kliplerin yardımıyla sunum yapan kişi iyi sunarken
izleyici sunumun içeriğini kolayca anlayabilir.
Mevcut bilgisayar türleri de multimedya dizilerini sunmak için kullanılmaktadır. Bu tür diziler,
metinler, grafikler, video, ses ve animasyonlar gibi multimedya malzemelerinin kombinasyonu ile
tasarlanır. Multimedya yazılımları olarak adlandırılan metin, ses, video ve animasyon içeren
eğitim yazılımları bulunmaktadır. Multimedya dizileri tasarlamak için ilgili programlar kullanılır.
Windows Movie Maker, Video Editor, Wondershare Filmora, Adobe Premiere, vb..
Multimedya uygulama alanları şunlardır: İş, satış veya pazarlama sunumları, pazar için bir ürünün
sunumu, eğitim, simülasyonlar, E-öğrenme / Uzaktan eğitim, eğlence, televizyon, cep telefonları,
halka açık yerler vb.

İnternet ve İletişim
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet de gelişti ve bu da iletişimi kolaylaştırdı. İnternet,
birbirine bağlı milyonlarca yerel ağdan oluşan ve böylece küresel iletişim ağını yaratan bir
topluluktur. Her ikisinin de internete bağlı olması koşuluyla, her bilgisayarın dünyanın herhangi bir
yerindeki diğer bilgisayarla iletişim kurabileceği bir ağ oluşturmak için dünya çapındaki
milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlar. Öğrenciler, ders yeterliliklerini ve çıktılarını elde etmek için
çeşitli etkinlikler geliştirerek interneti kullanmayı öğrenirler. Öğrenciler ayrıca internet arama
motorları aracılığıyla web hizmetleri, navigasyon ve bilgi arama hakkında bilgi edinirler..
İnternet aynı zamanda iletişim için de kullanılabilir. İletişim farklı araç ve formlarla
yapılabilmektedir. Kişiler arası iletişim için kullanılan başlıca internet hizmetlerinden biri de eposta iletişimidir. Elektronik posta veya şimdiki adıyla E-posta, veri alışverişini elektronik ortamda
yani bilgisayarlar aracılığıyla sağlar. Bu hizmet çok hızlı ve doğru olmaktadır. E-postaya ek olarak,
Instant Mesaging (IM), VoIP (Voice over Internet Protocol), SMS (Short Message Service), IRC
(Internet relay chat), forumlar, bloglar, İnternet portalları, vb. Elektronik hizmetleri de
sunulmaktadır.
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İnternet taraması
Web'de gezinme, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera vb. gibi
"browser" tarayıcıları aracılığıyla yapılır. İnternette bilgi aramak, İnternet kullanıcılarının yaptığı
en yaygın faaliyetlerden biridir. Öğrenciler için bilginin nasıl aranacağı ve bilginin nasıl
değerlendirileceği çok önemlidir. Yanlış bilginin manipülasyonun bir parçası haline geldiği bu
zamanda, doğrulanabilir bilgileri bulmak için alışkanlıklar yaratmak son derece önemlidir. İstenen
sonuca ulaşmak için daha spesifik arama yapmak istediğimiz durumlarda, normal metin arama
yeteneklerini geliştiren özel karakterler ve komutlar olan arama motoru operatörlerini de
kullanabiliriz. İnternette arama yapmak, dersler için ek materyaller bulmanıza yardımcı olur.
Öğrencilerin materyali bulurlarsa, önce kaynağı işaretlemeleri ve ödevlerini sunmak için metni
kopyalamamaları, ancak bilgi olarak kullanmaları gerektiğini öğrenmeleri çok önemlidir.

Veritabanı Uygulama Programı (ACCESS)
Veritabanları organize veri kümelerini temsil eder. Bu iyi organize edilmiş veri setinden hemen
hemen tüm kısmi veriler çıkarılabilir ve sunulabilir. Veri bazında organize edilen verilerle çalışmak
çok kullanışlı ve çok ilginç olduğu için veritabanlarının oluşturulması ve yönetilmesi çağın bir
gereğidir. Verilerini bir veritabanında saklaması gerekmeyen hiçbir şirket, belediye, okul, sağlık
veya finans kurumu yoktur.
Veritabanının oluşturulması ve kullanılması için Access, Oracle, SQL server vb. gibi veri yönetim
sistemleri kullanılır. Bu tür sistemler aracılığıyla veri tabanına veri eklenebilir, ardından verisi
değiştirilebilir, hatta silinebilir. Daha sonra veritabanında bulunan verilerle ilgili sorular (sorgular)
ve çeşitli verileri içeren raporlar sorulabilir. Öğrenciler, Access programı aracılığıyla
veritabanlarını planlamayı ve oluşturmayı öğrenirler. Önce veri tabanının ana nesnesi olan
tablolar hakkında bilgi edinirler çünkü içlerinde veriler yer alır, ayrıca öğrenciler anketler, formlar,
raporlar ve makrolar hakkında bilgi edinirler. Bu veritabanı nesnelerini öğrenen öğrenciler,
veritabanlarını tasarlayabilecek ve verileri bağımsız olarak yönetebilecektir.
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JAVA algoritmaları ve programlama dili
Algoritmalar, belirli bir problemi çözerken gerçekleştirilen bir dizi sabit sıralı eylemlerdir.
Programlamadaki algoritmalar, programı verimli kılan işlevler olarak hizmet eder. 1 Öğrenciler
çeşitli problemleri çözmek için uygun algoritmalar oluşturmayı ve Java programlama dilini
öğrenirken bunları uygulamayı öğreneceklerdir. Öğrenciler, geleceğin programcısı olarak bir
eğitimin başlangıcı olan yazılım oluşturmak için Java programlama dilini nasıl kullanacaklarını
öğrenirler.
Nesne yönelimli bir programlama dili olan JAVA, yazılım geliştirme alanında en çok kullanılan
dillerden biridir. Java'daki programlar, bir metin düzenleyici (örn. Notepad, vb.) veya entegre bir
IDE geliştirme ortamı (örn. NetBeans, Eclipse, vb.) kullanılarak oluşturulur ve java uzantısıyla
kaydedilir. Öğretmenler en çok kullandıkları ve öğrenci erişimini kolaylaştırmak için açık olan türü
kullanabilirler.
Endüstrinin Java'yı bir programlama dili olarak kullanma ihtiyacı nispeten büyüktür. Java
programlama dili ayrıca öğrenciler tarafından programlamanın temel kavramlarını anlamak ve iş
piyasasına hazırlanmak için öğretilir. Java, basit ve okunabilir bir söz dizimine sahip, öğrenmesi
kolay ve nesne yönelimli olan en popüler programlama dillerinden biridir. Java, masaüstü ve web
uygulamalarının geliştirilmesine uygulanabilir. Java ayrıca Android uygulamaları oluşturmak,
JavaScript ile derleyerek web sayfaları oluşturmak vb. için kullanılır.

Bilgisayar programlarının ve
uygulamalı olarak öğrenilmesi

programlama

dillerinin

Geçen yüzyılda proje bazlı öğrenmenin öğrencilere akademik içeriğin daha derinden
öğrenilmesinden daha güçlü bir öğrenme motivasyonuna kadar bir dizi fayda sağladığı
kanıtlanmıştır. Proje bazlı öğrenmenin, iyi planlanmış herhangi bir projenin temeli olan ilgili
akademik içerikte uzmanlaşmada 21. yüzyıl öğrenme sonuçlarını nasıl desteklediğine özel olarak
hazırlanmıştır. Proje bazlı öğrenme, öğrencilerin bir bilgi bazında ve yüksek teknoloji toplumunda
yaşama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bize pasif öğrenme olgularının sonuçlarını ve
bunların bağlamdan tekrar edilmesini sağlayan geleneksel okul modeli, öğrencileri günümüz
dünyasında hayatta kalmaya hazırlamak için artık yeterli değil. Daha karmaşık problemleri
çözmek, öğrencilerin temel becerilere (okuma, yazma ve matematik) ve 21. yüzyıl becerilerine
(eleştirel ve yaratıcı düşünme, ekip çalışması, problem çözme, araştırma toplama, zaman
yönetimi, bilgi sentezi ve yüksek teknoloji araçlarının kullanımı) sahip olmalarını gerektirir.). Bu
bilgi ve beceri kombinasyonu ile öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerinin yetkin ve yöneticileri
haline gelirler. Programlama programlarının ve dillerinin uygulamalı olarak öğrenilmesinin somut
vakalar ve projeler üzerinden yapılması önerilmektedir. Bu durumda öğretmenler, yaşam alanının
farklı kavramlarından konular seçebilir ve pratik şeyleri başarmak için çalışabilirler. Bir rehber
olarak, bu el kitabı, programlama programları ve dilleri öğrenmek için bazı projeler sunmaktadır.
Örneğin, Excel aracılığıyla mağaza oluşturma, stoklar ve satış analizlerinin ilişkilendirilmesi
Christensson, P. (2013, August 2). Algorithm Definition. Retrieved 2021, Apr 22, from
https://techterms.com
1
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önerilmiştir. Veya örneğin PowerPoint ve çoklu ortam kullanımı, iş fikirlerinin sunumları ve dükkan
reklamları yapılarak gerçekleştirilir. Benzer şekilde, e-ticaret ve web sunumu kavramları web
siteleri aracılığıyla oluşturulmaktadır.
Benzer şekilde öğrenciler Java gibi bir programlama dili öğrendiklerinde, kullandıkları hemen
hemen tüm uygulamalarda bu dilin kullanıldığını fark etmelidirler. Ayrıca C, C♯ ve C++ gibi diğer
dilleri öğrenmeden önce gelebilir. Uygulamalı öğrenme, kodlamayı öğrenmeye motive etmenin
yanı sıra, bağlamsallaştırmayı ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini test edebilecekleri kaynakların
kullanımını gerektirir. Örneğin: https://www.w3schools.com/java.

Gilan öğretmenlerinin girişimcilik ve finansal eğitim için yetiştirilme sürecinden fotoğraf
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Girişimcilik, yeni değerli şeyler yaratma, zaman ve kaynak ayırma ve piyasada yeni fırsatlar
yaratmak için risk alma sürecidir. "Sonuç olarak, 'girişimci', yeni fırsatları belirleyerek ve kaynakları
devreye sokarak istenen karı elde etmek için risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalarak yeni girişimi
yaratan kişidir." Bu alan aracılığıyla hedeflenen istihdam ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi,
gençlerin geleceği için olumlu bir dünya görüşü oluşturmaktadır. Girişimcilik kavramını anlamak,
girişimci olmak isteyenlerin bilinçlenmesine, girişimciler için daha iyi koşullar yaratılmasına ve bu
konuda bilgi birikiminin gelişmesine yol açar. Kurumsal geliştirme süreci, fırsatları belirleme (beyin
fırtınası, odak grupları, ağ oluşturma), fırsatları değerlendirme (bir iş planı tasarlama) ve bir iş
planı uygulamayı içeren analitik ve yaratıcı bir süreçtir. Bu süreç sürekli eylem ile karakterize
edilir, çünkü girişimcinin iş yaratma motivasyonu işverene değil, girişimcinin kendisine bağlıdır.
Öğrencilerin hangi kariyeri seçerlerse seçsinler iş dünyasında herkesin bir rolü olduğunu ve
girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini geliştirmenin ve sergilemenin kişisel ve sosyal üretkenliği
artırdığını anlamaları önemlidir. Lise öğretmenleri için okulda sanal girişimler oluşturmak çok
zorlayıcı görünebilir, ancak bu sürecin amacı gençlerde girişimci düşünceyi teşvik etmeye
yardımcı olan etkileşimli araçlar (oyunlar, saha çalışması, tartışmalar, sunumlar) kullanmak veya
girişimciliği öğrenirken videolar, girişimcilik projeleri aracılığıyla yaratıcılığı ve problem çözmeyi
teşvik edip girişimcilikte sunulan ürün veya hizmetler için müşteri beklentilerini öğrenmek için basit
yöntemler kullansarak basit finansal planları uygulayarak vaka çalışmaları uygulamaktır.
Girişimcilik ve finansal eğitim, ders kitaplarını yeniden üreterek değil, atölyeler şeklinde öğrenme
birimleri aracılığıyla öğrencileri yaratıcı bir şekilde meşgul ederek, gruplar oluşturarak ve onları
fikir ve çözümler bulmaya zorlayarak öğrenilebilir. Bu kılavuzda, girişimciliğin temel kavramlarını
geliştiren bazı öğretim ünitelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin somut ve pratik örnekler
verilmektedir.

Girişimciliğin faydaları
Girişimciler ürünleri, pazarları veya teknikleri için yeni fikirler bulan mucitler olarak kabul edilir.
Dolayısıyla girişimci, fırsatları algılayan, bu fırsattan yararlanmak için gerekli kaynakları organize
eden ve sonunda onu kullanan kişidir. Bilgisayar ekipmanları, akıllı telefonlar, çeşitli makineler,
banka ATM'leri, kredi kartları, posta hizmetleri ve diğer hizmetler, ürün veya hizmete dönüştürülen
girişimci fikirlerin örnekleridir.
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Girişimcilik eğitiminin sosyo-ekonomik faydalarından bazıları şunlardır:
• İstihdam veya serbest meslek için fırsatlar yaratmak. Ticari faaliyetlerin varlığı istihdamı etkiler.
Yerleşik işletmelerin kendileri için çalışacak insanlara ihtiyacı vardır.
• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. İnsanlar hayatta kalmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve arzularını
tatmin etmek için çalışmak zorundadırlar.
• Adil gelir dağılımı. Belirli bir alanda, özellikle köylerde ne kadar çok girişimcilik faaliyeti varsa,
bu bölgelerde yaşayanların orada istihdam edilme imkanı o kadar fazla olur, böylece başka
yerlere gitmeleri engellenir.
• Kaynakların kullanımı. Doğal kaynaklarımızı kullanabilir, işleyebilir ve daha faydalı şeylere
dönüştürebiliriz.
• Yönetişim yoluyla sosyal faydalar. Hükümet tarafından toplanan kaynaklar, hizmetler, altyapı
projeleri, okul tesisleri ve düzen ve huzurun korunması şeklinde halkın yararına iade edilir.
• Gençler için faydaları. Gençler, zamanlarını organize etme ve yaratıcı çalışmalara katılma
özgürlüğüne sahiptir.

Girişimciliği açıklarken, bir girişimci ile bir çalışan arasındaki temel fark, program, yatırım
gereksinimleri ve risktir. Bir şirkette çalışanın düzenli bir programı, belirli bir işi ve sabit maaşı olsa
da, yatırım yapması veya risk alması gerekli değildir. Girişimciler ise zamanı organize etme
özgürlüğüne sahip olsalar da sorumlulukları kapsamlıdır ve belirli görevlerin ötesine geçer.
Girişimcilerin ayrıca, onları başarılı işlere dönüştürmek için planla yatırım yapmaları ve paralarını
riske atmaları gerekir.
Öğretmenler, bir iş fikrini modelleyerek girişimcilik kavramını açıklar. Çalışma yöntemi, vaka
çalışmaları, saha çalışması, etkileşimli oyunların yanı sıra ılımlı sunumların kullanımına
dayanmaktadır. Öğrenmenin temel kavramlarının fikir oluşturma, iş planlaması, yönetim,
pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve proje yönetimi olduğunu bilen öğrenciler, analiz, eleştirel
düşünme, araştırma, tartışma, sunum ve grup çalışması becerilerini geliştirirler. Girişimcilikteki
öğrenme birimleri, etkinliklerin genişletilmesi ve bölünmesi yoluyla ve farklı atölyelerde
gerçekleştirilir; bunlar arasında, öğrencilerin size verilecek görevler etrafında bireysel veya
gruplar halinde çalışacakları bir sürenin belirlenmesi gerekir.
Bu el kitabı, fikir yaratma, pazar analizi, canvas iş modeli, iş yapma / ticaret yapma ve iş sunumu
gibi kavramın uygulanmasına yönelik bazı somut yöntemler sunmaktadır.

Değer Yaratma / Fikir Yaratma
Bir iş yaratmak için, değer yaratan bir fikir gerekir. Fikir üretme aşamasında öğretmenler
öğrencilerin yaratıcılığını harekete geçirir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir fikir düşünmeleri
istenebilir. Fikir oluşturmak için aşağıdaki adımları kullanarak fikir oluşturma tekniği önerilir:
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Adım 1: Fikirleri keşfetmeye hazırlanınız
Adım 2: Süreçten öğrendiklerinizi not alınız
Adım 3: Dünyayı farklı görünüz
Adım 4: Geleceğe bakınız - Vizyon
Adım 5: Ne yapmak istediğinizi düşününüz
Adım 6: En uygun fikirlerden bazılarını seçiniz
Adım 7: Riski ve ödülü karşılaştırınız
Adım 8: Sezgiyi dinleyiniz
Adım 9: En iyi ve en uygun fikri seçiniz

CANVAS İş Modeli
Canvas modeli, kısa ve çok anlaşılır bir sunum ile daha geniş bir iş modelini içeren yenilikçi bir
teknik ve uygulamaya sahip bir iş modelidir ve kurumsal strateji geliştirme süreci için bir rehber
görevi görür. Öğretmenler Canvas Modeli'ne aşina olmalı ve onu uygulamaya koymalı, ardından
bu modelin temel bileşenlerinin nasıl kullanılacağını ve öğretim ve öğrenci uygulaması sırasında
bunun nasıl işleneceğini açıklamalıdır. Modelin kilit unsurları şunlardır: kilit ortaklar, kilit faaliyetler,
kilit kaynaklar, değer önerisi, müşteri segmentleri, müşteri ilişkileri, dağıtım (kanallar), maliyet
yapısı ve gelir.

Canvas İş Modeli
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Modelin ana unsurları kısaca şu şekilde açıklanabilir:
-

-

Pazar bölümlendirme, farklı müşteri gruplarının tanımlanması anlamına gelir.
Sunulan değer, belirli müşteriler için değer oluşturan / yaratan ürün ve hizmetleri tanımlar.
Bu bileşende, fikir aracılığıyla hangi müşteri sorunlarının çözülebileceğini ve müşterinin
ihtiyaçlarının neler olduğunu bulmaya çalışılınır.
Kanallar, bir işletmenin değeri iletmek için müşterilere ulaşmak / iletişim kurmak için
kullandığı yolları ifade eder.
Müşteri ilişkileri, değer yaratılan grupların, özelliklerinin ve en önemli müşterilerin
tanımlarının tanımlandığı segmentasyon ile ilgilidir.
Gelirler, işletmenin müşteri segmentasyonu yoluyla elde etmeyi hedeflediği gelirlerdir. Bu,
müşterilerin ödemek istedikleri değeri ve tercih ettikleri ödeme yöntemini tanımlar.
Ana kaynaklar, bir iş modelinin işleyişi için gerekli olan temel varlıklardır.
Ana faaliyetler, iş modelinin işlemesi için bir işletmenin üstlenmesi gereken ana
faaliyetlerdir.
Ana ortaklar, kaynakların sağlanmasını sağlayan ve riskleri en aza indiren iş modelinin
başarısına katkıda bulunan ortaklar ve tedarikçilerdir.
Maliyet yapısı, her bir faaliyet için en önemli ve en yüksek maliyetleri belirterek iş modelinin
uygulanması sırasında oluşturulan tüm maliyetleri tanımlar.

Öğrenciler ayrıca planlamaları sırasında işletmenin günlük operasyonlarını, yerini, ekipmanını,
insanlarını ve süreçlerini açıklayabilmelidir. Canvas Planı detaylandırma yöntemleri şunlardır:
grup çalışması, sunum, sorular ve tartışma. Her grup Canvas İş Planını sunacak ve diğer gruplar
sunum yapan grubun çalışmalarını değerlendirecek ve tartışacaktır.

Kurumsal oluiumları ve yansıma örnekleri
Bu programa göre, girişimcilik ruhunu geliştirmek ve girişimcilik kavramlarını daha kolay anlamak
için, öğrencilere egzersiz amaçlı işletme kurma deneyimi yaşamaları için rehberlik edilir, yani bu
bölümün sonunda öğrencilerden sanal kuruluş işletme kurmaları beklenir. Bu süreçte öğretmen
mentordur ve işletmeyi kurma adımlarında rehberlik eder. Öğrenciler için girişimcilik ve girişimcilik
becerileri, ikna becerileri, problem çözme becerileri, takım çalışması, argümantasyon, risk
yönetimi, bilgi alma ve işleme, yaratıcı düşünme ve dakiklik ve tutarlılık bağlamını anlamak
önemlidir. Öğretmen, müşterilerle iletişim türlerinin yanı sıra iletişim becerilerinin önemini açıklar.
Öğrencilerden, neler yapabilecekleri, becerilerini nasıl geliştirecekleri ve nereye ulaşmak
istedikleri konusunda bireysel analiz ve yansıtma yapmaları beklenir. İmkanları varsa,
öğretmenlerin öğrencileri iş gezilerine göndermeleri, kurumsal videoları izlemeleri veya
girişimcileri sınıf ziyaretçisi olarak işletmeleri hakkında konuşmaya davet etmeleri tercih edilir.
Ayrıca okulun kariyer kulübü veya kariyer ofisi varsa öğrenciler işletmede staj başvurusunda
bulunabilir ve bir işletmenin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirler.
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Aşağıda, sınıfta Canvas İş Modeli üzerinde çalışan öğrencilerin ve Gilan şehrinde "AgroGroup
Fauna" adlı bir işletmede çalışan bir öğrencinin çalışmalarını sunulmuitur.

İş modeli üzerinde çalışan öğrenciler

İş yapmak ve piyasa bağlamı
Günlük olarak yaşanan ve gençlerin yansıttığı durumlarla ilgili çeşitli alıştırmalarla
deneyimlenmelidir. Bu alıştırmalar ayrıca ticaret yoluyla yaratılabilecek etkilerin neler olduğunu,
kaynakların nasıl eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve herkesin ticarete katılamayacağını
gösterir. Piyasa bölümlendirme, pazarlama araştırması ve satış tahmini, pazar analizi denilen
şeyin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün, fiyatlandırma, reklam ve dağıtımla ilgili faaliyetler pazarlama
karmasını oluşturmak için birleşir.
Genellikle piyasa terimi, alım satımın gerçekleştiği bir yeri ifade eder. Ancak piyasa için en adil
kavram, piyasanın, karşılanmamış ihtiyaçların yanı sıra satın alma gücüne sahip bir grup mevcut
veya potansiyel müşteriyi içermesidir. Girişimcilik sırasında atılan çeşitli kısımlar veya adımlar,
planlamanın nasıl yapılması gerektiğini, organizasyonun yapısını, zaman çerçevesini, hedefleri,
maliyet tahminini, projenin pazarlanmasını ve projenin tamamlanmasını açıklar. Öğrencilerle
girişimcilik faaliyetlerinden edinilen yetkinlikler, grup karar verme süreci, strateji oluşturma ve
karar vermenin yanı sıra farklı risk seviyelerinin ayrımı ile ilgilidir.
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Piyasa
analizi
Pazar
segmentasyonu

Piyasa
araması
Satış
tahmini
Videolu başarı vakalarını pratikte görselleştirmek ve sunmak genç girişimciler için çok önemlidir
çünkü iş yapmak için yeni ve yenilikçi uygulamaları öğrenirler. Öğretmenler ayrıca öğrencilerde
girişimci öğrenme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda meslektaşlarıyla kişisel analiz
ve bireysel yansıma yapmalıdır. Etkileşim ve farklı oyunların kullanımı, öğrenme ve yetkinliklerin
geliştirilmesi için çok iyi bir olgudur. Öğretmen, ticaret oyununu tanıtmak, ardından girişimcilerin
genel amacını belirlemek, öğrencilerin bu yöntemlerden yararlandığı yetkinlikleri ve girişimcilik
geliştirme sürecinin öğrencilerle nasıl planlanacağını tartışmak gibi uygulamalı örnekler kullanır.
Aşağıda, öğrencilerin staj veya pazar araştırması sırasında edindikleri deneyimlerle ilgili olarak
yanıtladıkları sorular yer almaktadır.
SORULAR
1. Bir girişimcinin zorlukları nelerdir?
2. Bir girişimcinin eksiklikleri nelerdir?
3. Küçük işletme olarak kabul edilen bir işletme hangi kriterleri karşılamalıdır?
4. Küçük bir işletmeyi organize etmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
5. Küçük bir işletmeyi organize etmenin başarı faktörleri nelerdir?
6. Öz değerlendirme anketini doldurun ve bir iş yürütebilecek durumda olup olmadığınızı
sonuçlandırın?
7. Bir iş planının bileşenleri nelerdir?
8. Bir işi organize etme konusunda bir proje fikrini değerlendirmek için kullanılan kriterler
nelerdir?
9. Küçük işletme sahibi olmanın yolları nelerdir?
10. Yeni bir iş kurmayı destekleyen faktörler nelerdir?
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Girişimci profili ve becerileri
Girişimci profili açıklanırken tipik beceriler, bilgiler ve faaliyetler tartışılır. Örneğin girişimcilerin bu
özelliklere sahip olduğu söylenebilir:
• Hayallerinin peşinden gitmeleri
• Pratik olmalari
• Kendinize güvenmeleri
• Her gün öğrenmeleri
• Lider olmaları
Bu özelliklere göre girişimcilik, yeni pratik yöntemleri öğrenmek ve uygulamak için özveri ve
isteklilik gerektirir. Ayrıca, pratik becerilerden bazıları, etkili ve verimli kaynaklar bularak hedeflere
ulaşmak için hedefler belirleme, planlama ve organize etme yeteneğidir. Girişimciler için önemli
olan, ilgili bilgi ve gerçeklere dayanarak karar verme yeteneğidir. Eğitim sunan firmalarını
kullanmak ve öğrencileri projeler ve iş fikirleri oluşturmak için başlatmak ve sanal veya gerçek
okullarda bu çalışma şeklini uygulamaya koymak, öğrenciler için başarının anahtarıdır. Bu süreçte
öğrencilerin sanal veya gerçek girişimlerin oluşturulmasını, nihai proje belirlenip uygulanana
kadar mentorluk, yansıtıcı toplantılar, okul gözlemleri, ders dışı etkinlikler, e-posta alışverişi, iş
planının kontrol edilmesi yoluyla desteklenmelidir. Sonuç olarak, öğretmenlerin çalıştığı okullarda
uygulanabilir projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan, ancak okullarda veya diğer ilgili kurumlarda
dağıtılacak sunumlara olanak sağlayın.

Okullarda proje oluşturmada girişimcilik kavramlarının
uygulanması
Girişimcilik ile ilgili ders planlarının işletme kurma yöntemi ile uygulanmasının öğrenciler için
oldukça cazip olduğu görülmüştür. Bu süreçte öğrenciler, yeni kavramları öğrenip somut
uygulamaya koyarak kendilerini bir girişimin parçası olarak hissederler ve işletmelerinin
kurulmasına kadar işin bir sonraki adımını dört gözle beklerler.
Öğrencilerin çeşitli rekabetçi faaliyetler geliştirdikleri Tasarım Yarışması gibi Kosova'daki tüm
okullardaki ulusal yarışmalar da dahil olmak üzere, öğrenci faaliyetleriyle ilgili bazı somut örnekler
aşağıda sunulmuştur. Öğrenciler okul içinde akranlarıyla ve hatta Seviye V (10 ve 11. sınıflar) ve
Seviye VI (12. Sınıflar) arasında çeşitli konularda öğrencileri rekabetçi faaliyetler, girişimcilik
kavramlarının geliştirilmesi ve proje yönetimi, sonuçlandırma ve değerlendirme konularında teşvik
eden yarışmalar düzenler. Aşağıdaki Şekil 5, bir iş fikri oluşturan ve girişimcilik fikrinin
geliştirilmesine dayalı olarak birkaç web sitesi oluşturmuş olan öğrenciler tarafından
oluşturulmuştur.
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Web sitesi geliştirme için bir iş fikri oluşturma örneği

Tasarım zorluğu, öğrencilerimizin hayal güçlerini, bilgilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini
kullanarak çalışmalarını belirli zorlukların gerekliliklerine göre geliştirmelerine yardımcı olan bir
yarışmadır. Sonuç olarak, bu yarışmada ilk kazanan, öğrencilere okul etkinlikleri için gerekli olan
çeşitli ekipman veya materyallerin sağlandığı ödüller ve kuponlar da alacaktır.

Gilan ve Kameniça'dan öğretmenlerin girişimcilik kursunda aldıkları eğitimden fotoğraf
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARIYER DANIŞMANLIĞI VE
REHBERLIK (KDR)
Kariyer, bireyin örgün, yaygın eğitim ve çalışma sırasında yaptığı yolculuk olarak tanımlanabilir.
Kariyer yönelimi, "kariyer yönetimi becerilerine sahip öğrencileri ve iş arayanları bilinçli seçimler
yapmaya ve yaşamları boyunca kariyerlerini yönetmeye hazırlamayı amaçlayan bilgi,
danışmanlık ve rehberlik" anlamına gelir (OECD, 2004, s. 19) (Zelloth, 2011, s. 1). Bireysel bir
bakış açısıyla, kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak için yaşam boyu öğrenme ile ilgilenmektedir.
Kurumsal bir bakış açısıyla kariyer yönelimi, okul içinde ve dışında çeşitli süreç ve etkinliklerin
düzenlenmesi anlamına gelmektedir. KDR'deki ana faaliyetler, kazanılması amaçlanan becerilere
göre üç türe ayrılabilir:
1. Öz değerlendirme ve yansıtma becerileri (kendi kendini test etme, profesyonel test etme
ve güçlü ve zayıf yönlerin farkındalığına varma)
2. Yetkinlik geliştirme veya istihdam için fırsat ve gereksinimleri araştırma becerileri (okul,
üniversite, iş için başvuru gereksinimlerinin analizi ve rekabet için verimli hazırlığın
yapılması)
3. Yönetim becerileri (bilgiye dayalı karar verme, geliştirme ve eylem planlama yapılması)
Kariyer rehberliği, Kosova'da Eğitimin Geliştirilmesi için Stratejik Plan (KEGSP) 2017-2021'de
(Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2016) kilit bir nokta olarak tanımlandığından, bu kavramın
uygulanması için iyi bir gelişme olmuştur. Son üç yıl olarak kariyer danışmanlığı ve rehberliği için
stratejilerin tasarlanması, eğitimlerin düzenlenmesi ve okullarda kariyer kulüplerinin açılması ele
alındı. EBTB, Kosova okullarında kullanılmak üzere busulla.com kariyer portalını da onaylamış
bulunmaktadır. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanlığı, KDR Sonuçları veya KDRS
kısaltması ile isimlendirdiğimiz KDR'nin sınıf, etkinlik ve becerilerine göre kullanılabilecek konular
önermiştir (Hayat Boyu Öğrenme Bölümü (EBTB), 2018). Alan Öğrenme Sonuçları (AÖS) ve
Konu Öğrenme Sonuçları (KÖS) dikkati başka yöne çekmemek için KDRS, öğretmenlerin fikir
alabileceği ek bir belge olarak anılır. Bu kılavuzun derlenmesi sırasında yapılan analizde atıfta
bulunduğumuz belgede, KÖS'nün müfredattaki sunumunun nokta veya sayılarla sunulabileceğini
ve yıllar içinde değişebileceğini belirtmekte fayda var. Rakamlar referans amacıyla AÖS ile
ayarlanır.

Kariyer, herkes için önemli bir kavram
KDR kavramını okullarda öğrencilerle birlikte gerçekleştirmeyi başarmak için öğretmenler, kariyeri
öğretme bağlamında anlamalı ve öz değerlendirme, yansıtma ve sürekli gelişim yönlerini teşvik
etmelidir. Kariyer kavramı EBTB tarafından onaylanan portal üzerinden somutlaştırılabilir
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www.busulla.com (EBTB, nd) Yaşam ve İş Alanındaki öğretmenlerin kendilerini öğretmen olarak
busulla.com portalına kaydettirmeleri ve IVAP sınavına girmeleri önerilir. Bu onların portalla
tanışmalarına yardımcı olur ve ayrıca öğrencileri kaydederken öğretmen olarak başka işlevler
görmelerini sağlar.
Gerçekleştirme açısından, portal, portala kayıt olma, IVAP sınavına girme ve potansiyeli gibi öz
değerlendirme ve yansıtma becerileri ile ilgili bazı öğrenme birimlerinin gerçekleştirilmesi, IVAP
test sonuçları ve potansiyel için kullanılabilir. KDR kavramını uygulayan öğretmenlerin yanı sıra
diğerlerinin de öğretmenlik mesleği hakkında aşağıdaki yansımaları yapmaları önerilir. Bu şekilde,
konsepti kendi kişisel deneyimleriyle pratik olarak ilişkilendirebilecekler. Model aşağıdaki
hususları tanımlamayı amaçlamaktadır:
●
●
●
●
●
●

Mesleğin özeti
Ana faaliyetler
Gerekli bilgi ve beceriler
Çalışma koşulları
İş araçları
Gerekli eğitim ve öğretimler

Aynı model farklı meslekleri tanımlamak için kullanılabilir. Öğretmenler, en iyi bildikleri
mesleklerini tanımlayarak, meslek tanımlamalarının yapısını daha somut olarak
açıklamaktadırlar. Öğrencilerle, sınıfta veya uzaktan, https://busulla.com/occupations adresinde
sunulan videolar aracılığıyla farklı meslekleri anlatmaları hedeflenebilir.

ÖĞRETMEN MESLEĞİNE YANSIMA
busulla.com'da mesleklerin sunum yapısına göre öğretmenlik mesleğini anlatın.
●
●
●
●
●
●

Mesleğin özeti
Ana faaliyetler
Gerekli bilgi ve beceriler
Çalışma koşulları
İş araçları
Gerekli eğitim ve öğretim

Yapıya göre öğretmenlik mesleğinin tanıma ÖRNEĞİ.
Shpresa Hoxha-Behrami, Priştine
Mesleğin özeti:
Okul, demokratik bir toplumda akademik, mesleki, sosyal ve sivil işlevi olan bir eğitim kurumudur.
Yüksek ortaöğretim öğretmenleri bir veya daha fazla dersi tamamlar. Okulda asıl rolü öğrenci
üstlenirken, öğretmenin rolü öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak, öğrendikleri kavramları
okul konularında somutlaştırmak, teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı gerçek hayattan
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örneklerle yapmaktır. Öğretmenlik, birçok sorumluluğu olan bir meslektir, bütün bir toplumun
şekillenmesini etkileyerek başkalarına hizmet etme fırsatıdır. Öğretmen başkalarına ilham verir,
fark yaratır, Eqrem Çabej'in dediği gibi: "Öğretmenlik bir meslek değil, bir misyondur".
Ana faaliyetler
● EBTB / çalışma yükümlülükleri ve yükümlülüklerine yönelik sorumluluk tarafından belirlenen
temel değerleri ve kriterleri tanır ve destekler;
● Öğrencilerin iyiliği ve öğrenimi için olumlu ve nesnel tutum ve davranışlar sergiler;
● Konunun müfredatı / içeriği ve konunun profesyonel didaktiğinin metodolojisi hakkında bilgi
gösterir;
● Öğretme ve öğrenmenin etkili bir şekilde uygulanmasını planlar;
● Devam eden değerlendirmeyi planlar (öğrenmek için değerlendirme), geri bildirim sağlar ve
öğrenci öğrenimi hakkında raporlar;
● Sürekli mesleki gelişimi taahhüt eder;
● Meslektaşları, ebeveynleri ve toplumla profesyonel olarak ilişki kurar.
Gerekli bilgi ve beceriler
● Öğrettiği konuyu ve verilen disiplin içindeki ve dışındaki diğer derslerle olan bağlantısına
sahiptir;
● Öğrencilerin nasıl öğrendiğini ve öğretimde en etkili yöntemlerin neler olduğunu anlama
bağlamında farklı öğrenme teorilerini tanır ve değerlendirir;
● Öğrencileri motive etmek ve üst düzey düşünmeyi teşvik etmek için çeşitli öğretim
stratejileri kullanır;
● KKK'den ve özel ders uygulamalarından türetilen ilke ve hedeflere dayalı ders planlama
ve öğretim birimlerinin yöntemlerini bilir ve uygular;
● Öğrenmeyi geliştiren ve öğrencileri problem çözücü, karar verici, yaşam boyu öğrenen
ve toplumun faydalı üyeleri olmaya teşvik eden güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı
yaratır;
● Okuldaki öğretim programı, değerlendirme ve diğer iletişim ve kalite değerlendirme
süreçleri de dahil olmak üzere mesleğin yasal, idari ve organizasyonel gerekliliklerini tanır
ve bunlara saygı duyar;
● Kapsayıcı öğrenci merkezli öğrenim yürüterek ve zamanı, sınıf düzenlemelerini, öğretim
yardımcılarını ve öğrenci disiplini ve katılımını yöneterek sınıf etkinliklerini yönetir;
● Öğretim kaynaklarını eleştirel bir şekilde analiz eder ve bunların seçilmesini,
uyarlanmasını, oluşturulmasını ve verimli kullanımını yönetir;
● Öğretme, öğrenme ve değerlendirme sürecinde TİK kullanımını içerir;
● Öğrenci gelişimini sürekli olarak değerlendirir ve yapıcı bir şekilde geri bildirim sağlamak
için öğrencilerle iletişim kurar.
● Öğrenci başarısındaki boşlukları doldurmaya yönelik planlar;
● Öğretmenlik uygulamasını, okul işbirliğini, mesleki derneklere katılımı ve profesyonel
topluluğa katılımı geliştirmek için mesleki gelişimi için sorumluluk alır;
● Öğrenciler, veliler / bakıcılar, meslektaşlar ve toplum ile etkili bir şekilde iletişim kurar,
işbirliği yapar.
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Çalışma koşulları
Lise öğretmenleri genellikle derse hazırlanmak, personel toplantılarına katılmak ve not ve rapor
yazmak gibi idari görevleri üstlenmek için tam zamanlı ve fazla mesai olarak çalışırlar. Öğrencileri
gezilere veya kamplara göndermek ve öğretmen konseylerine, mezuniyetlere veya diğer okul
etkinliklerine katılmak için fazla mesai yapmaları da gerekebilir.
İş araçları
Lise öğretmenleri, öğretimi geliştirmek için karatahtalar, ders kitapları ve çalışma kitaplarının yanı
sıra görsel-işitsel ekipman ve ders kitapları, online platformlar, online portallar ve daha fazlası gibi
çeşitli teknolojiler ve eğitim araçları kullanır. Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanlarını kullanırlar.
Sanat ve el sanatları malzemeleri, spor malzemeleri vb. gibi öğrettikleri alanla ilgili malzeme veya
teçhizatı da kullanırlar.
Gerekli eğitim ve öğretim
Lise öğretmeni olarak çalışmak için ilgili konularda Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını
tamamlamanız gerekir. Güncel olabilmek için sürekli olarak EBTB tarafından düzenlenen
eğitimlerden, yaşam boyu öğrenmeden vb. geçmek zorundasınız. 2
Açıklama yapıldıktan sonra, öğretmenler belirli bir konudaki kişisel deneyimlerine dayanarak
öğretmenlerin genel standartlarına 3 ve öğretmen lisanslama rehberine başvururlar 4. “Yaşam ve
iş” alanındaki öğretmenler olarak okuldaki diğer öğretmenlere öğretimde teknoloji uygulama
örneklerini gösterebilmek için öğretmenlerin 5 dijital yeterliklerinin farkında olmaları önerilmektedir.

Kişisel Gelişim Planı
Öğretmenlerin mesleğe yansımalarının yanı sıra Kişisel Gelişim Planı (KGP) yapmaları
gerekmektedir. KGP, yapılandırılmış bir kariyer geliştirme sürecidir ve bireyin (dolayısıyla
öğretmenin de) mesleki gelişimini yansıtma, iyileştirme ve sürekli gelişim için plan yapma
yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. KDR öğretmenleri sonuç olarak bu planı öğrenciler için
geliştirirken, kendilerine böyle bir plan hazırlamaları önerilir. EBTB kendi modellerini kullanırken,
öğretmenlerin aşağıdaki konuları dahil ederek yansıtmalarını öneririz.

Öğretmenler için kişisel gelişim planına (KGP) yansıma örneği
Bir öğretmen olarak kariyerinizin kısa bir özetini yazınız.
1. Gelecek için hedefleriniz nelerdir?
2. Bir öğretmen olarak öncelikleriniz nelerdir?
3. Bir öğretmen olarak eksiklikleriniz nelerdir?
2

https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/07/ua-masht-10-2018-per-normativin-mbi-kuadrin-profes-te-arsimit-te-pergjithshem-x.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/CPD_framework_for_teachers_WEB.PDF
4 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/sistemimi-i-licencimit-dhe-zhvillimit-te-mesimdhenesve-ne-karriere.pdf
5
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
3
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Öğretmen Shpresa Hoxha-Behrami'nin yansımasının örneği, Priştine:
1. Gelecek için hedefleriniz nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelecekteki hedeflerim, eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, profesyonel
olarak sürekli gelişmek çünkü iyi bir öğretmen her zaman yeni şeylerle zamanında,
öğrenmeye hazır olandır;
Eğitimdeki yeni gelişmeleri araştırmak;
Öğrencilerin iyiliği için çalışmak;
Diğer öğretmenlerle çalışıp, bilgi, yöntem ve deneyim paylaşmak.
Bir öğretmen olarak öncelikleriniz nelerdir?
Mesleki açıdan, öğrettiğim konu hakkında iyi hazırlanmış ve bilgi sahibiyim.
Esnek ve sürekli öğrenme, hayat boyu öğrenme ile ilgileniyorum.
İyi bilgi ve deneyimleri öğrencilerle, öğretmenlerle ve genel olarak toplumla paylaşmaya
hazırım.
Üniteleri gerçekliğe bağlayan ve gerçek hayattan problem çözmeye yönelik en gelişmiş
öğretim metodolojilerini ve tekniklerini kullanmaktayım.

2. Bir öğretmen olarak eksiklikleriniz nelerdir?
•

Sürekli olarak verdiğim ders güncel olmamı ve teknolojinin trendlerini takip etmemi
gerektiriyor ve bu konuda büyük bir özveriyle çalışıyorum.

Benzer şekilde öğrenci için de planın oluşturulduğu yaşa veya ana uyum sağlayan bir model
oluşturulabilir.

Öğrenci yansıtma örneği, kişisel gelişim planı (KGP) / Öğrenci
Kërkoni nga nxënësit që të shkruaj një përmbledhje të shkurtër për qëllimet e tyre në karrierë
duke u bazuar në hulumtimin e tyre individual sipas pyetjeve të mëposhtme.
1. En sevdiğiniz meslek nedir?
●
●
●
●
●
●

Mesleğin özeti
Ana faaliyetler
Gerekli bilgi ve beceriler
Çalışma koşulları
İş araçları
Gerekli eğitim ve öğretim
2.
3.
4.
5.
6.

Okulunuzda bu meslekle ilgili en önemli konular nelerdir?
Bu mesleğe ilişkin öncelikleriniz nelerdir?
Bu meslek için gerekli olan bilgi ve becerilere hangilerine sahipsiniz?
Bu mesleğe ilişkin eksikleriniz nelerdir?
Özellikle hangi bilgi ve becerilerden yoksunsunuz?

Önceki soruların cevaplarına dayanarak, gelecek için en sevdiğiniz mesleğin bir özetini yapınız.
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Meslek özet örneği
1. En sevdiğim meslek bilgisayar veya yazılım mühendisidir.
2. busulla.com'da tercihime uyan iki mesleğin özeti şu şekildedir:
https://busulla.com/occupations/inxhinier-e-i-e-informatikes
https://busulla.com/occupations/dizajnues-e-i-e-softuerit.
3. Gerekli bilgi ve becerilerin tanımına göre en önemli dersler şunlardır: matematik, teknoloji, fizik,
girişimcilik, Arnavutça ve İngilizce.
4. Matematikte ve iletişimde iyiyim. İyi yazıp iyi sunumlar yaparım. Ayrıntılara da dikkat ederim
ve çalışmalarımın veya sunumlarımın doğru, görsel olarak iyi sunulmup etkileyici olmasını
isterim.
5. Programlama ve teknoloji uygulamaları konusundaki bilgimi artırmam gerekiyor. Bu alana
ilgimi arttırmak, programlama dili öğrenmek ve teknisyenler kulübüne kayıt olmak için iyi bir
çözüm olduğunu düşünüyorum.
Bu tür yansımaları uygulayan öğretmenler kariyerlerini daha iyi yönetirler ve resmi
yükümlülüklerden bağımsız olarak gelişim için plan yapabilirler. Öğretmenler iyileştirmeyi
planlarken, öğrenci değerlendirmelerini, müdür değerlendirmelerini veya müfettişlerin
değerlendirmelerini de dikkate alabilirler. KDR'deki çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilerde bir
gelişme kültürünün teşvik edilmesinin önerilmesi gibi, öğretmenler de KDR ilkelerinin
uygulanmasından faydalanabilir ve bu kavramı daha etkili yollarla teşvik edebilirer.
Geliştirme planlandığında, başlangıç noktaları eksikliklerdir, sizin veya öğrenciler için önemli
olduğu düşünülen bazı noktalara odaklanılmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki tablo kullanılabilir.
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Öğretmen Gelişim Planından Örnek
Ne yapmak
istiyorum /
yapmam /
öğrenmem
gerekiyor?

Bunu nasıl
başaracağım?

Hangi kaynakları
kullanacağım?

Başarımı
nasıl
ölçeceğim?

Planımı ne
zaman
değiştireceği
m?

Dereceli
puanlama
anahtarı
kullanarak
değerlendirme
kriterlerinin nasıl
hazırlanacağını
öğreneceğim.

Değerlendirme
aracını öğrenme
çıktılarına uyacak
şekilde
değiştireceğim.

Derecelendirme model
türleri için için internette
arama yapacağım.

Başarı, ölçme
aracı için
oluşturulan
dereceli
puanlama
anahtarı ve
öğrenci ve
veli izlenimleri
ile
ölçülecektir.

Bir sonraki
yarıyılda.

Kullandığım
değerlendirme
aracında çeşitli
başarı düzeylerinin
kriterlerini
derleyeceğim.

Meslektaşlarımla istişare
edeceğim.
Düzenlenirse
değerlendirme eğitimine
katılacağım.
Kitap okuyacağım.

Öğrenci Gelişim Planından Örnek
Ne yapmak
istiyorum /
yapmam /
öğrenmem
gerekiyor?

Bunu nasıl
başaracağım?

Hangi kaynakları
kullanacağım?

Başarımı nasıl
ölçeceğim?

Planımı ne
zaman
değiştirece
ğim?

Argümanatif
makaleler
yazmayı
öğreneceğim.

Argümanatif makaleler
yazma tekniklerini
okuyacağım ve bunlara
dikkat edeceğim.

Kitap ve online
kaynaklara
başvuracağım.

Deneme
yazmanın
sonucunda
başarıyı notlarla
ölçeceğim.

Bir sonraki
yarıyılda.

Makalede ana tezin
sunumunu yapacağım.

Okuldaki tartışma
kulübüne gideceğim.

Denemenin giriş, içerik
ve sonuç olarak
bölünmesini
uygulayacağım.

Tartışmalarda
veya yazılı
makalelerde
meslektaşların
izlenimleri.
Öğretmen
yorumları.

Kanıtlar ve farklı bakış
açıları eşliğinde bir fikri
savunan paragraflar
yazma alıştırması
yapacağım.
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KDR için öğretim birimleri fikri
Herhangi bir alan için ve bu durumda KDR için de öğretim birimlerinin tasarlanması için ön koşul,

Müfredat Çerçevesi, Temel Müfredat ve belirli sınıflar için Ders Planlarıdır. Tüm öğretmenler,
düzenli çalışma etkinliklerinin bir parçası olarak yıllık, iki aylık, haftalık ve günlük planlama
uygularlar. Öğretmenler için zorluk, resmi planlama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde değil,
müfredatın pratik uygulamasında yatmaktadır.

KDR konu toplama talimatları

Şekil 5'te, KDR planlamasını göstermek için bir analiz yapılmıştır. KDR için AÖS ve KÖS'ün yanı
sıra KDR için üç tür beceriye dajanmaktayız. Öğretim üniteleri tasarlamak için resmi AÖS ve
KÖS'e bakmak, bizim durumumuzda olduğu gibi KDRS Sonuçları ile ek kılavuzlar oluşturmak ve
elimizdeki derslere göre hangi konuları başarabileceğimizi düşünmek iyi bir uygulamadır.
Öğretmenler fikirlerini tahtaya yazarak sunabilir. Bu, her alan ve her sınıf için yeterli konuya sahip
olduklarından emin olmak için birkaç kez gözden geçirilebilir.
Konuları topladıktan sonra, her sınıf için entegre Yaşam ve İş planlamasına yardımcı olmak için
yıllık plan seçilebilirler.
Bu şekilde etkinlikleri koordine edebilir ve kavramın anlaşılmasını güçlendirmek için herhangi bir
okul etkinliğini kullanabilirler. Örneğin, “Xhavit Ahmeti” Gilan Lisesi'deki öğretmenler, pratik / iş
başvurusu kavramını açıklarken öğretmenlerle koordineli bir şekilde çalışmışlardır. Kariyer kulübü
ve teknisyenlerin açılışı vesilesiyle X, XI ve XII. sınıf öğrencilerinin kulüpte pratik yapacakları
duyurusu yapılmıştı. Öğrencilere gerçekten pratikte uygulama görevi verilerek mülakata seçilenler
de kariyer kulübünde 12, teknisyenler kulübünde 12 öğrencinin seçilmesiyle sonuçlanan görüşme
sürecinden geçtilerdir. Benzer şekilde, Priştine'deki Eqrem Çabej Okulu'nda, TİK Öğretmeni ve
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Arnavut Dili Öğretmeni, Word programını kullanarak yazma ve modeller kullanmanın özelliklerini
pekiştirerek CV ve Motivasyon Mektubu ünitesini tamamlamak için koordineli bir şekilde
çalışmışlardır.

Öğrenim Ünitesi Geliştirme
Öğrenme ünitesi geliştirilirken veya gerçekleştirilme planı yapılırken AÖS, KÖS ve KDRS
analizlerine dayanarak çıkardığımız konu alınır ve amacı, ünitenin sonuçları ve gerçekleştirmenin
diğer yönleri belirtilir. Öngörülen tüm yönleri uyguladığımızdan emin olmak için önce konuyu
görselleştirmeniz tercih edilir.
Burada ayrıca Kosova Müfredat Yeterliklerini (YÖS) ve yumuşak becerileri de göz önünde
bulunduruyoruz. Ayrıca zamanı, ünitenin düzenlendiği grubu, öğretim yöntemlerini, materyalleri
ve değerlendirme yöntemini de dikkate almalıyız.
Planlama yaratıcı bir süreçtir ve sadece tanımlayıcı değildir. Öğretmen aşağıda verilen desene
göre düz renkli kağıt kullanarak öğrenme ünitesini planlar. Bu süreç grup veya bireysel olabilir ve
diğer dersler için kullanılabilir.

Öğretim ünitelerinin geliştirme faaliyetinden fotoğraflar
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Öğretmenler tarafından konu oluşturma örneği

KDR öğretim ünitelerinin geliştirilmesinin öğretmenler tarafından uygulanmasına ilişkin örnekler

Bu süreçten sonra öğretmen ünite planlama formunu doldurur ve sınıfta uygular. KDR eğitimi
sırasında oluşturulan model üniteleri eklerde sunulmaktadır (tablo 4.1-4.3'e tıklayınız). Okul
tarafından kullanılan herhangi bir model için, yukarıda sunulan yönler planlama için esastır.
Genellikle, profesyonel uygulamadaki yansımalara göre, uygun planlama, öğrencileri aşırı
yüklemeyi, öğretme/açıklama yöntemine odaklanmayı ve öğrencilerin motivasyonunu düşürmeyi
önlemektedir. Ayrıca gerektiğinde öğretmenler uygulama sırasında kullanılan sunum, yönerge,
soru, form vb. eşlik eden birçok materyal oluşturmalılardır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ
(SKE)
Sürdürülebilir kalkınma, "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün
vermeden mevcut ihtiyaçları karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmaktadır (Bruntland
Komisyonu, 1987). Konsept, kalkınmanın üç ana direğini iç içe geçirmektedir: ekonomi, toplum
ve çevre ve birbirlerinin insanların ve dünyadaki tüm canlıların yaşamları ve esenliği üzerindeki
etkisi içermektedir. Bu kavramın planlanmış çok az saati olmasına rağmen, yetkinlikleri elde
etmenin en iyi yolu proje bazlı öğrenme ve diğer derslerle bağlantı kurmaktır. Öğrencilerin bireysel
ve toplumsal etki konusunda farkındalıklarının artırılması için yapılması önerilen etkinliklerden
bazıları şunlardır:
1. İz hesaplayıcı: https://www.footprintcalculator.org/
2. Yeşil paketten farklı eğitim seviyelerine uyarlanabilecek etkinlikler:
http://documents.rec.org/publications/GreenPackKS-AL_Aug2012_Web_1.pdf
3. Okul projeleri.

İz hesaplayıcı
Dünya gezegeninde yaşayan her varlık, izlediği yaşam biçimine göre bir iz bırakır. İnsanlar
yemek yeme biçimlerine, barınma ve ısınma türüne, kullandıkları ulaşım araçlarına, atıkları nasıl
yönettiklerine vb. göre izlerini bırakırlar. Öğrencilerin her birimizin bıraktığı ayak izini anlamaları
ve farkında olmaları ve dünya gezegenini korumada bireyler ve toplumlar olarak
yapabileceğimiz değişiklikleri düşünmeleri önemlidir. Öğretmenler, çevre üzerindeki bireysel ve
sosyal etkiyi yansıtmak için iz hesaplayıcısı olarak https://www.footprintcalculator.org/
kullanabilirler.

Yeşil paket
Yeşil Paket (Green Pack), Güneydoğu Avrupa'daki yerel REC ofisleri ağının bir parçası olan ve
çevre korumasını teşvik eden REC Kosova'nın bir yayınıdır. Bu paket, konuları kapsayan 5 bölüm
içerir:
1.
2.
3.
4.

Çevrenin bileşenleri: hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik;
Tehditler ve baskılar: kentleşme, gürültü, atık ve kimyasallar;
İnsan etkinliği: enerji, ulaşım, sanayi, tarım, ormanlar ve turizm;
Küresel zorluklar: iklim değişikliği, ozon incelmesi, asitlenme ve denizleri ve okyanusları
etkileyen sorunlar;
5. Değerler: tüketim toplumu, insan sağlığı ve çevre, yurttaş hakları, gelecekte Dünyamız.
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Müfredat çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınma konuları sınırlıdır ve teknolojinin çevre ve öğrenci
faaliyetleri üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Öğretmenlerin dikkatli olması ve teknolojinin
olumlu etkilerini de kapsaması gerekiyor. Yeşil paketteki tüm ders kitapları ve ders planları
uyarlanabilir ve öğretmenler, öğrencilerin yaşadığı toplumla ilgili fikirleri kullanabilir.

Çeşitli öğrenme projelerinde öğrenci etkinliklerinden anlar
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Okul etkinlikleri
Okullar, sürdürülebilir kalkınma için yıllık temalar belirleyerek ve bunları çeşitli konularda okul
projeleri ile uygulayarak çevresel bakım kültürünün bazı yönlerini teşvik edebilir. Örneğin okulun
izole olup olmayacağını görebilir, ağaç, çiçek veya bahçe dikebilir, akıllı teknolojiler uygulayabilir,
okulun ve üyelerinin çevre üzerindeki etkisini azaltan kurallar oluşturabilir, temizlik günleri ve diğer
fikirleri düzenleyebilirsiniz. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, korunmasız grupların bakımı,
doğanın korunması, kültürel miras ve kültürel değerler konusunda farkındalık yaratan sosyal
projeler de uygulanabilir.

Ders planlarının sınıfta uygulanması
Tüm alanlardaki öğretmenler, Kosova müfredat felsefesinin analizinden başlayarak, okuldan
beklenen nihai sonuç, her alandan ve her müfredat seviyesinden beklenen sonuçlardan ve
sonunda belirterek, sınıfta dersi tamamlamak ve her dersten beklentiler için bazı ön adımlar
atmalıdır.
Metnin ardından ders planlarında yapılması gereken analizlere ilişkin bazı yönergeler verilmiş,
ardından farklı sınıfların öğretmenleri tarafından öğrencilerle gerçekleştirilen planlardan bazı
örnekler sunulmuştur.

‘Kızlar Günü' münasebetiyle 'Kariyer Kulüpleri' üyeleriyle fotoğraf
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Ders planı analizi
Öğretmenlerin okulda öğretimin kalitesini artırmak için kullanılabilecekleri analiz yönteminin
kullanımı ile planlama yeteneği artar. Ders plani analiz formu aşağıda bulunmaktadır. Ayrıntılı
ders planları göndermeden önce bunu bir akran değerlendirmesi yöntemi olarak kullanınız. Bir
alıştırma olarak, Fakülteleri arayın (5. Ekler) model öğrenme ünitesini analiz ediniz.

Konu Öğrenme Sonuçları
SNF(10-12)____________
AÖS (Çekirdek
müfredat)______

Bloom'a göre Müfredat
seviye,
Yeterlikleri ve
sayıyı ayarla yumuşak
beceriler oluştur
1. Aklında
tutar
2. Anlar

KÖS (Öğrenme planı)

3. Uygular

_________

4. Analiz eder

KDRS (Ek 2) ___________

●

●

●

5. Değerledirir
6. Oluşturur

1. Eleştirel
düşünme
2. İletişim
3. Sorun çözme
4. Yaratıcılık
5. Duygusal zeka
6. Farkındalık
7. Azim
8. Takım çalışması
9. Araştırma
becerileri
10. Girişimcilik
becerileri

Gelecekte düşündüğünüz
fakülteler için busulla.com
kariyer portalında arama
yapmak için TİK'i kullanır
Çalışma programlarını ve
kurumlarla ilgili bilgileri
karşılaştırır
Fakülte seçimi için bir
araştırma planı yapar.
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Öğretme ve
Öğrenme
Stratejileri
1. Ders
sunumu
2. Gösteri
3. Öğrenme
projesi
4.
Laboratuvar
çalışması
5.
Alıştırmalar
6. Tartışma
7.Ziyaret
8. Diğeri

Değerlendi
rme
yöntemi
1. Test
2. Konu
3. Proje
4. Sunum
5. Portföy
6. Diğer

Öğrenme ünitesinin gerçekleştirilmesinden sonra yansıtma
Dersi tamamladıktan sonra öğretmenler, aşağıdaki formu kullanarak dersin nasıl geçtiğini
yansıtabilirler.
Ders planı uygulanması için kişisel değerlendirme
Her bölüm için kendinize 1'den 5'e kadar bir not verin ve
1 2 3
4
5
boşlukta açıklayınız!
Ders planı uygulaması nasıl uygulandı: Açıklayınız
1 2 3
4
5
1 (hiç); 2 (çoş az); 3 (yarım); 4 (çoğu); 5 (tamamen)
Plan tam olarak uygulanamadı çünkü öğrenciler ödevi zamanında tamamlamadılar ve
ben ödevi veremedim!
Ders nasıl başladı? Hangi hazırlıkları/açıklamaları yaptınız? 1 2 3
4
5
1 (azırlık olmadan); 2 (yarı hazırlık); 3 (hazırlıklı ancak
talimatsız); 4 (önceden hazırlıklı ve iyi talimatlarla); 5 (iyi bir
hazırlık ve etkili talimatlar ile)
Ders bir kariyer tartışmasıyla başladı ve ekranda busulla.com projesine devam edildi.
Öğrenciler konuyu memnuniyetle karşıladılar ancak zaman kaybetmemek için kabine
önceden hazırlanmadı ve kayıt sayfasındaki talimatları veremedim bu yüzden öğrenciler
sormaya devam etti ve kayıt işleminde çok geç kaldık.
Öğrenciler ne kadar ilgilendi?
1 2 3
4
5
İlgilerini nasıl devam ettirdiniz? Anlatınız!
1 (hiç); 2 (az); 3 (kısmen); 4 (zamanin çoğunda); 5(tüm zaman)
Öğrenciler her zaman ilgilendiler ve her öğrenci için bilgisayar eksikliğini telefon kullanımı
ile değiştirdik.
% ile değerlendilerek kaç öğrenci ödevleri tamamladı?
1 2 3
4
5
Açıklayınız ve geçici ve geçici olmayan en iyi bir örneği
veriniz
1 (0%); 2 (30%); 3 (50%); 4 (70%); 5 (100%)
Öğrencilerin %75'i ödevi tamamladı. Kimi sınıfta, kimi evde bitirdi. Bunu yapmayanlar, bir
sonraki ödevin kayıt gerektireceği konusunda uyarıldı.
Bu şekilde yansıtma, hazırlıklar, nihai sorunlar ve ödevlerin yerine getirilmesi dahil olmak üzere
başarının yönlerini ele alınır. Bu tür yansıma, özellikle sorunlara bakmanıza yardımcı olabilir:
- Bu üniteyi diğer grupla gerçekleştirdiğimde hazırlıkla ilgili nelere dikkat etmeliyim?
- Öğrencilerin ilgisini ne etkiledi?
- Öğrenciler neden ödevleri teslim etmediler veya neden belirlenen sonuca ulaştılar?
- Alınan değerlendirmeye göre güçlendirilmesi gereken genel yönler var mı?
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ALTINCI BÖLÜM
YAŞAM VE İŞ ALANINDAN UYGULANAN
DERS ÖRNEKLERİ
Aşağıda sunulan ders planları, ASSET: TİK, KDR, Girişimcilik, PBÖ, ÖiD programının düzenlediği
eğitimlerden ortaya çıkan ve müfredat çekirdeğinin gerektirdiği tüm unsurlarla bir ders planinin
nasıl uygulanacağına dair kriterleri karşılayan planlardır.

Bu eğitimlerde, tüm unsurlara iyi bir şekilde dahil olan çok sayıda plan belirlendi, ancak ölçeklere
ve alanlara bölünmüş olarak sadece bazılarını dahil ettik. Aşağıdaki tablo, her kavram ve her sınıf
için gerçekleştirilen örneklerden alınan ders planlarının sayısını özetlemektedir.
Müfredat Alanı Yaşam ve İş'ten ders plan özet tablosu
Yaşam ve İş
Alanındaki
Kavramlar
TİK
Kariyer
yönlendirmesi
girişimcilik
Sürdürülebilir
eğitim ve
kalkınma
No. Toplam

Planet për
klasën e 10-të

Planet për
klasën e 11-të

VI’ci seviye
müfredat
(sınıf XII)
Planet për
klasën e 12-të

2

2

1

5

3

1

2

6

2

2

2

6

1

-

-

1

8

5

5

18

V’ci seviye müfredat
(sınıf X ve XI)

Planların
toplamı No.

Planlar şu kriterlere göre seçilmiştir:
1. Öğrenme çıktıları ve başarı kriterleri arasında iyi bir bağlantı;
2. Dersin iyi düzenlenmesi ve planlanması ve
3. ÖiD tekniklerinin uygulanması.
Açıklama: Öğretmenlerin çalışmaları öğretmenler tarafından aslına uygun olarak sunulmuştur.
Metnin ardından yukarıdaki tablodan 10, 11, 12. sınıflar için planlar sunulmaktadır. Planların
ayrıntılı detaylarını görmek için herhangi bir ders planının simgesine tıklayabilirsiniz ve istediğiniz
belge açılacaktır.
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Ders Ünitelerin Örnekleri, 10. Sınıf

(Açıklama - Planlanan ders ünitesini açmak için simgeye tıklayın)
Kavram
Bilgi ve iletişim
teknolojisi -TİK

Konu/Ders ünitesi
1. Formüller ve işlevler / Formüllerle hesaplamaların temelleri

Bazat e llogaritjeve
me formula.docx

2. Dükkanım Projesi / Çalışma kitaplarındaki ürünlerin kaydı

Regjistrimi i
artikujve në fletën p

3. Yeni bir iş oluşturmak / Bir iş fikri geliştirmek, Canvas modeli

İş ve
girişimcilik
eğitimi

Zhvillimi i një ideje
të biznesit, modeli ca

4. Swot analiz
Swot analiza,
Kl.X.docx

5. Kariyerim / E-posta Adresi Açma
Kariyer
danışmanlığı ve
rehberlik

Hapja e një adrese
email-i.docx

6. Kariyerim/ Kariyer portalına kayıt busulla.com

Regjistrimi në
portalin e karrierës b

7. Kariyerim/ busulla.com'da potansiyel test

Testi i Potencialit në
busulla.com.docx
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Sürdürülebilir
kalkınma
eğitimi

8. Wifi'nin insan sağlığına etkisi / "Wifi'nin toplumumuzun
sağlığı üzerindeki etkisi" projesi”

Projekti Ndikimi i
WiFi-së në shëndetin

Ders Ünitelerin Örnekleri, 11. Sınıf

(Açıklama - Planlanan ders ünitesini açmak için simgeye tıklayın)
Kavram
Bilgi ve iletişim
teknolojisi -TİK

Konu/Ders ünitesi
9. Elektronik iletişim / E-posta yönetimi

Menaxhimi i
emailave.docx

10. Uygulama-veritabanı kullanımı / Veritabanının
planlanması, oluşturulması ve bakım

Planifikimi, ndërtimi
dhe ruajtja e bazës s

11. Girişimci Fikirler / Köprü İnşaat

İş ve girişimcilik
eğitimi

Ndërtimi i urës.docx

12. Girişimciliğe Giriş
Hyrje në
ndërmarrësi.docx

Kariyer
danışmanlığı ve
rehberlik

13. Alıştırma uygulaması / Özgeçmişin (CV) oluşturulması ve
yüklenmesi
Ndërtimi dhe
ngarkimi i CV-is.docx
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Ders Ünitelerin Örnekleri, 12. Sınıf

(Açıklama - Planlanan ders ünitesini açmak için simgeye tıklayın)
Kavram
Bilgi ve iletişim
teknolojisi -TİK

Konu/Ders ünitesi
14. Java'ya Giriş / Değişkenlerin bildirilmesi

Deklarimi i
variablave.docx

15. Girişimci fikirler / 3D yazıcılarla gerçekleştirilen ürünlerin
oluşturulması ve satışı

İş ve girişimcilik
eğitimi

Krijimi dhe Shitja e
Produkteve të realizu

16. Değer oluşturmak _12
Krijimi i
Vlerave_12.docx

17. Kariyerim/ Mesleğim
Kariyer
danışmanlığı ve
rehberlik

Profesioni im.docx

18. Kariyerim/ Fakülte arama

Kërkimi i
faklutetit.docx
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EKLER
Ekler bölümünde, bu belgenin taslağının hazırlanmasından önceki öğrenme çıktılarının, alan
kavramlarının tüm ayrıntılı analizini görebilirsiniz.
Söz konusu belgeleri okumak için aşağıdaki tablodaki ilgili simgelere tıklayabilirsiniz.
X, XI, XII sınıfları için ekler
(Açıklama- Ekleri açmak için simgeye tıklayınız)
Ek 1: Planlama amaçları için AÖS, KÖS ve öğretim birimlerinin analizi, sınıf. X

Shtojca 1, klasa
X.docx
Ek 2: Planlama amaçları için AÖS, KÖS ve öğretim birimlerinin analizi, sınıf. XI

Shtojca 2, klasa
XI.docx
Ek 3: Planlama amaçları için AÖS, KÖS ve öğretim birimlerinin analizi, sınıf. XII

Shtojca 3, klasa
XII.docx
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Formüller ve fonksiyonlar
Okul: “Gjon Buzuku” Lisesi
Öğretmen: Lamir Shkurti
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

Belediye: Prizren

Tarih: .......................

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Konu 6: Formüller ve fonksiyonlar

Sınıf: X

Konunun öğrenme çıktıları:
4.2.1 Formüllerle ilgili işlemleri açıklar.
Gerçekleşmesi için gereken Saatler / Birimler 7:
4.2.2 Hücredeki formüllerin yerleşimini bulur.
4.2.3 Aritmetik ifadelerden bahsedir.
6 ders saati
4.2.4 Bazı temel fonksiyonların kullanımını, bunların eklenmesini (farklı fonksiyonların
kullanımı, toplamın hesaplanması, çıktı, vb.) örnekler aracılığıyla gösterir.
4.2.5 Metin çalışması, finansal işlevler için işlevleri kullanır ve bunların önemini açıklar
4.2.6 Fonksiyonları kullanırken problem çözmeyi tanımlar.
4.2.7 Günlük yaşamdan örneklerde formüller ve işlevler kullanır
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 8 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I.1 Yiksek Ortaöğretimde akademik hazırlığın boyutlarını yansıtan belirli bir konuda görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya başka herhangi bir
ifade biçimiyle (semboller, kodlar, işaretler ve diğer sanatsal ifadelerle) kendi ifadesini belirler.
I.9. Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da dahil olmak üzere günlük yaşamda başkalarıyla iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak
için TİK'i etkili bir şekilde kullanır.
II.7. Laboratuvarda veya okul atölyelerinde veya başka bir yerde bilgi teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen bir öğrenme alanından (örneğin
bilim, teknoloji vb.) belirli bir konu için deneysel bir görevin çalışmasının sonuçlarını başarıyla sunar, argümanları verir: deneysel çalışmanın
sonuçlarını teorik talimatlarla ilişkilendirir.
III.3 Belirli bir konunun veya bir sorunun çözümü için sorular sorar ve yapılandırılmış düşüncelerini ifade eder, verilen konu veya problem için
öğrenmesinin daha ileri yönünü belirleyen kullanılan en az iki eylemi özetler.
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 9 (konu aracılığıyla hedeflenen):
1. Evde, okulda ve toplumda pratik yapması
1.1 Bireysel ve grup çalışmaları arasındaki farkları sırasıyla analiz eder, proje çalışmalarının farklılıklarını ve benzerliklerini bulur.
2. Yaşam ve iş için kişisel niteliklerin iyileştirilmesi
2.1 Kişisel, mesleki gelişimin yanı sıra çeşitli öğrenme fırsatları için temel sağlamak için gerekli becerileri gösterir.
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
8 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
9 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
6
7
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4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini ilerletmek için TİK kullanımı
4.1. Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz eder.
4.2 Uygulamaları ve web hizmetlerini kullanma becerilerini gösterir.
Konu için öğrenme sonuçları 10 (konu aracılığıyla hedeflenen):
● Hücredeki formüllerin yerleşimini bulur.
● Aritmetik ifadelerden bahsedir.
● Bazı temel işlevlerin kullanımını, bunların eklenmesini (farklı işlevlerin kullanımı, toplamın hesaplanması, çıktı, vb.) örnekler aracılığıyla
gösterir.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Formüllerle temel hesaplamalar (2 ders saati)
Anahtar Kelimeler: formül, bağımsız değişken, operatör, göreli adresleme, mutlak adresleme, karışık adresleme
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
Dersin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir:
Dersin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir:
● Formülleri, argümanları ve operatörleri anlar
● Aritmetik ve mantık operatörlerinden bahsetme
● Excel'de formül yazar ve düzenler
● Formüllerle ilgili eylemleri açıklar
● Hücreleri formüller, veriler ve sayısal değerlerle doldurur
● Hücrelerdeki formüllerin yerleşimini bulur
● Hücreleri formüller, veriler ve sayısal değerlerle
● Göreceli, mutlak ve karışık adresler kullanır
● Formülleri evde veya işte, örneğin mağaza ürünleri veya ev envanteri gibi pratik
d doldurmayı gösterir
ö örneklere uygular
● Göreceli, mutlak ve karışık adresler arasındaki
f farkı anlar
● Pratik bir bağlamda formüllerin işlevlerini anlar
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, bilgisayar, video projektörü.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
Müfredat Bağlantısı: Matematik, İngilizce

10

KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
55

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi
Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama
Tartışma sorular:
stratejileri
Öğretmen öğrencilerden temel matematik ve aritmetik bilgilerini Excel'de
Çiftler halinde tartışma- yansıma
göstermelerini ister.
Çiftler
halinde 3 dakika tartışırlar, ardından 2 dakika
Öğrenciler aritmetik operatörler ve mantık operatörleri hakkında bilgi verir.
içinde cevap verirler.
Öğrenciler, Excel'deki hesaplama bilgilerini yansıtır
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi
Öğretmen Excel'de formüllerin nasıl yazılacağını,
toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi eylemleri ve
formülü yazdıktan sonra nasıl düzenleneceğini
açıklar.
Öğrencilerden daha sonra örnek tabloları
formüllerle doldurmaları istenir.
Formül örnekleri

Daha sonra hücrelerin formüller, veriler ve sayısal
değerlerle doldurulmasını açıklar.
Aşağıda göreli, mutlak ve karışık adreslemeyi
birbirinden ayırarak açıklamaktadır.
SONUÇ
Süre: 15 dk

Akran değerlendirme ve
değerlendirmesi stratejileri
Devam eden grup ve bireysel
değerlendirme.
Bir soru - birçok cevap
(öğrenciler bilgisayarın önünde
oturarak alıştırmaları deniyorlar
ve öğretmen bunları sadece
gözlemleyecektir).

Kanıtların toplanması:
Öğrenciler öğretmen
tarafından verilen
alıştırmayı tamamlarlar.
Kontrol listesi: başarı
kriterleri ile çalışma sayfası

Geri bildirim sağlama
stratejileri
Başarı kriterlerinin
gerçekleştirilmesinde
kontrol listesi analizi
yapılır. Düzeltilmesi
gereken yerlerde
açıklayıcı / oryantasyon
geri bildirimi verilir.

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:
● Aritmetik ve mantık operatörleri nelerdir?
● Excel'de hesaplamalar nasıl yapılır?
● Formül nasıl yazılır ve düzenlenir?

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
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●
●
●

Hücreler formüller, veriler ve sayısal değerlerle nasıl doldurulur?
Öğrenciler edindikleri bilgilerle derinlemesine
Göreceli, mutlak ve karışık adresler nelerdir?
düşünürler. Öğretmenin verdiği alıştırmaları uygulamalı
Bu formüllerin gerçek bağlamda hangi uygulamaları vardır. Örneğin.
olarak gerçekleştirerek bilgiyi pekiştirirler.
mağazada satışlar
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
• Portföy
• Konuyla ilgili tüm görevler usb'de saklanır.
• Çalışma kitabı tamamlanır
Ödevler ve bağımsız çalışma:
• Ödev: Çalışma kitabından alıştırmalar
• Kontrol listesi: Tamamlanmış çalışma kitabı ve ödevleri usb veya e-posta ile tamamlama.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Sınıftaki öğrenci sayısına ve mevcut bilgisayarlara bağlı olarak, öğrenme dersinin tüm öğrencilerin öğretmenin verdiği alıştırmaları yapma
fırsatına sahip olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, yeterli bilgisayarımız yoksa öğrenciler alıştırmayı video projektörü aracılığıyla takip
eder. Diğer öğrenciler bilgisayar önünde görünme fırsatına sahip olabilirler.
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Dükkanım projesi
Okul: “Xhevdet Doda” Lisesi

Belediye: Priştine

Tarih: ....................

Öğretmen: Njomza Selimi
Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Konu 11: Excel işlemi/ Dükkanım
projesi
Gerçekleşmesi için gereken Saatler /
Birimler 12:
10 ders saati

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Sınıf: X

Konunun öğrenme sonuçları:
4.2.1. Konunun öğrenme çıktıları:
4.2.2. Formüllerle ilgili işlemleri açıklar.
4.2.3. Hücredeki formüllerin yerleşimini bulur.
4.2.4. Aritmetik ifadelerden bahsedir.
4.2.5. Bazı temel fonksiyonların kullanımını, bunların eklenmesini (farklı fonksiyonların kullanımı,
toplamın hesaplanması, çıktı, vb.) örnekler aracılığıyla gösterir.
4.2.6. Metin çalışması, finansal işlevler için işlevleri kullanır ve bunların önemini açıklar
4.2.7. Fonksiyonları kullanırken problem çözmeyi tanımlar.

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 13 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili iletişimci
I.3 Akranlar ve yetişkinlerle öğrenme, sosyal veya günlük yaşamda, soru sorma, cevaplama ve önemli bilgileri vurgulama ile ilgili konularda
yapıcı bir şekilde (anadilde ve/veya yabancı dilde) tartışır.
I.5 Metinsel, sayısal, İbrar, elektronik veya başka herhangi bir ifade biçiminde belirli bir konu için toplanan veriler için yapıcı ve yaratıcı bir
şekilde bilgi verir ve alır.
II Düşünme Yetkinliği- Yaratıcı Düşünür
II.1 Farklı öğrenme alanları veya belirli bir konu için bilgi toplama, seçme ve sınıflandırma yolunu tanıtır, ilgili konuyla ilgili güncel gelişmeler için
argümanlar sunar (örn. bilim, kültür, sanat, spor, sağlık, toplum, çevre vb.).
III Öğrenme yetkinliği- Başarılı öğrenci
III.6 Belirli bir ödevin çözümüne yönelik materyalleri toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 14 (konu aracılığıyla hedeflenen):

Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
13 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
14 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
11
12
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2. Yaşam ve iş için kişisel niteliklerin geliştirilmesi
2.1. Kişisel ve mesleki gelişimin yanı sıra çeşitli öğrenme fırsatları için temel sağlamak için gereken becerileri gösterir.
4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini geliştirmek için TİK kullanımı.
4.1. Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz eder.
Konu için öğrenme sonuçları 15 (konu aracılığıyla hedeflenen):
4.2.8. Örnekler aracılığıyla bazı temel fonksiyonların kullanımını, bunların eklenmesini (farklı fonksiyonların kullanımı, toplamın hesaplanması,
çıktı, vb.) gösterir.
4.2.9. Metin çalışması, finansal işlevler için işlevleri kullanır ve bunların önemini açıklar
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Makalelerin çalışma sayfasına kaydedilmesi (2 ders saati)
Anahtar Kelimeler: satır, sütun, hücre, çalışma sayfası vb.
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
Dersin sonunda öğrenci:
● Excel çalışma sayfasını açıklar
● Hücrelerin adreslerinin yanı sıra satırları, sütunları, hücreleri tanımlar
● Verileri (yazar adları) Excel elektronik tablolarına
● Excel elektronik tablolarındaki verileri ekler, değiştirir ve siler
yerleştirmeyi, değiştirmeyi ve silmeyi gösterir
● Hücre içeriğini arar ve değiştirir
● Veri alma ve değiştirmeyi açıklar
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Bilgisayar, internet, video projektörü ile donatılmış bilişim dolabı.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
Dil ve iletişim / Microsoft Ofis paketini (Excel) kullanırken, programın bölümleri İngilizcedir ve mümkün olduğunca anlaşılır olması için elbette
zaman zaman tercüme edilmesi gerekir.
Araştırma çalışması / Çalışma sayfasında kayıt için farklı yazarlar aranılır.
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi
Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Tartışma soruları
Öğretmen öğrencilerden satır, sütun ve hücrenin ne olduğunu ve
nasıl tanımlandıklarını belirtmelerini ister.
Öğrenciler veri türlerini tartışır.

15

Öğrenciler, soru hakkında konuşmaya ve fikirlerini ifade etmeye teşvik
edilir. Cevaplara bağlı olarak öğretmen, öğrencilerin bildiklerinin düzeyi
hakkında bilgi alır ve tartışılanlar hakkında kesinlikle geri bildirimde
bulunur.

KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
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ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi
" Dükkanım " projesinin analizi
Akran değerlendirme ve
Kanıtların toplanması:
ve çalışma sayfasında gösteri
Öğrenciler " Dükkanlarında"
değerlendirmesi stratejileri
düzenlenmesi
bulunduracakları yazarları araştırır ve
analiz eder.
Öğrencilere, sırasıyla Excel ve
İlgili yazarların seçilmesinin gerekçesi,
Devam eden bireysel
PowerPoint olmak üzere ofis paketi
öğrencilerin konu sonuçlarına
değerlendirme
uygulaması boyunca üzerinde
ulaşmada bekledikleri çalışmaya
çalışılacak bir senaryo sunulacaktır.
yönelik coşkuları artar.
Öğrenciler, yazarların ilgili
Senaryo, hücre çalışmasında
kütüphane üzerindeki
"Dükkânlarını (satış kitapçığı)
Yazarları çalışma sayfasına
araştırmaları boyunca
düzenleyecekleri için tüm sınıfın
kaydetmenin pratik çalışması.
yaptıkları çalışmalar ve ilgili
uygulamalı çalışması olacaktır.
kütüphane verilerinin
Senaryo sunumu sırasında
oluşturulmasıyla ilgili
öğrencilerden kitapçıda satılık
sordukları sorular için takdir
tutmak istedikleri yazarları bulmak
edilir.
için ders sırasında 10 dakika
internette gezinmeleri istenir.
Öğretmen, Excel'de veya çalışma
sayfasında ilk açıklamaları
yapmak için önceki talimat
tekniğini kullanır.
Öğretmen, Excel elektronik
tablolarına nasıl veri ekleneceğini,
hücreler arasında nasıl
gezinileceğini, verilerin nasıl
değiştirileceğini ve silineceğini, son
kaydetmeden itibaren işlemlerin
nasıl iptal edileceğini (geri
alınacağını) ve tekrarlanacağını
açıklar.
Bu nedenle öğrencilerden her birini 5
yazar tarafından çalışma kitabındaki
ilgili kitaplara kaydetmeleri
gerekmektedir.
Öğretmen zaman zaman
öğrencilerin çalışma sayfasına
yaptıkları kayıtları gözlemler ve
gerekli yönergeleri verir.
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Geri bildirim sağlama
stratejileri
Projektörden tüm öğrenciler
için ekranda görüntülenen
çalışma sayfasına öğretmen
tarafından bir / iki yazar
kaydının uygulanması
gösterir. Yazar kaydetme
konusunda çok çalışıp
çalışmadıklarını
görebilecekleri için her
öğrenci için geri bildirim
olmalıdır.
Öğrencilerin çalışmalarının
öğretmen tarafından takip
edilir ve yazarları kaydettikleri
süre boyunca da bu devam
eder.

SONUÇ

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:
Neden bu yazarları seçtiniz?
Çalışma sayfasında yazarları kaydetmekte zorluk yaşadınız mı?

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Öğrenciler çiftler halinde birbirlerinin çalışmalarını değerlendirmeye
davet ederler ve ardından arkadaşlarının çalışmaları ve karşılaşmış
olabilecekleri sorunlar hakkında yorumda bulunurlar.
Sonunda öğretmen, öğrencilerin ikili çalışmadan sonra bile üstesinden
gelemedikleri bir zorlukla karşılaştıklarını fark ederse, problemi
uygulamalı olarak çözer ve gösterir.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Öğrenciler, verdikleri cevaplar hakkında tartışmanın ilk kısmı için değerlendirilir. Özellikle yazarların çalışma sayfasına kaydı ve çalışma
sırasında ikili olarak birbirleri hakkında yaptıkları değerlendirmeler için değerlendirilirler.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Dükkanında tutmak için sınıf olarak yerleştireceğiniz tüm yazarları seçiniz: her öğrenciden üç farklı yazara eklenmeli.
Çalışma sayfasında seçilen yazarların tüm çalışmaları araştırılmalı ve kaydedilmelidir.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
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Yeni bir iş kurma
Okul: “Xhavit Ahmeti” Fen Lisesi
Öğretmen: Pajtim Rashiti
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

Belediye: Gilan

Tarih: 10.03.2021

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: 5

Konu 16: Yeni bir iş kurma

Konunun öğrenme çıktıları: (Bloom Taksonomiası)
● Girişimcilik fırsatlarını araştırmak için teknolojik ekipman kullanır
Gerçekleşmesi için gereken Saatler / Birimler 17:
● İşletmenin oluşturulması için bir fikrin geliştirilmesini planlar
8
● İşletmenin amaç ve planlarını belirtir
● Canvas modeli aracılığıyla bir iş tasarlar (Tasarım bileşenleri)
● Bir girişimcinin hedeflerini tanımlar
● Girişimci fikirleri değerlendirir
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 18 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 18-19):
1. İletişim ve ifade yetkinliği (Etkili iletişimci),
2. Düşünme yeterliliği (yaratıcı düşünür (yaratıcı ve eleştirel)),
3. Öğrenme yetkinliği (başarılı öğrenci),
4. Yaşam, iş ve çevre için yeterlilik (üretken- katkıda bulunan).
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 19 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 85-86):
4.1 Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz eder,
4.2 Uygulamaları ve web servislerini kullanma becerisi gösterir,
5.1 İşgücü piyasası analizine dayalı bir iş oluşturmak için yaratıcı fikirler sunar,
7.1 İş piyasası mevzuatına ve gereksinimlerine dayalı olarak kişisel ihtiyaçlara yönelik belgeleri okur, yorumlar ve tamamlar.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: İş fikri geliştirme, canvas modeli
Anahtar Kelimeler: işletme, pazarlama, web sitesi, girişimci, tasarım, programlama, insan kaynakları

Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
18 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
19 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
16
17
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Sınıf: 10

Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
● İş kurma hakkında bilgi edinmek için TİK ve çeşitli platformları kullanır,
● Yeni iş için pazarı veya gereksinimleri analiz eder,
● Girişimcilik ile diğer meslekleri ayırt eder

Ders ünitesi için başarı kriterleri:
● Tarayıcı aracılığıyla web'de gezinin ve Canvas
iş planı hakkında bilgi edinir
● Bir iş fikri seçer
● Çakışmaları çözer
● Grup içinde çalışır
● Yaratıcılığı yansıtın ve iletişimsel olur
● Diğer öğrenciler için grafikler oluşturmaya ilişkin
bireysel/grup girişimci fikrini yansıtır
● Canvas iş modelinin grafiğini oluşturur

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Kaynaklar: Seminer: Materyaller; MMag. Beate tötterström, Osterwald, a. / pigneur, Y. et al. (2010), Business model generation, Frankfurt,
New York
Araçlar: Sunum programında/yazılımda geliştirilen iş planı, flipchart, marker, renkli sayfalar, fotoğraflar
Diğer konular, müfredatlar arası konular ve yaşam durumları ile ilişkisi: İktisat Konusu, Matematik.
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 10 dk
Çalışma yöntemi: grup çalışması, sunum, sorular, tartışma.
Tartışma soruları:
Öğretmen tartışmayı öğrencilere şu soruyla başlatır:
Girişimci olmak mı yoksa yeni bir iş kurmak mı istiyorsunuz?
Daha sonra şirketin veya ilgili ürün/hizmetin fikirleri üzerinde çalışan gruplar
oluşturulur.
Amaç, her işletme için bir Canvas iş planı geliştirmektir.
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 35 dk
Çalışma yöntemi
Tartışma soruları:
Akran değerlendirme ve
değerlendirmesi stratejileri
● Gruplar fikri tanımlar ve görevleri
bileşenlere göre böler,
Yansıma formları (Geri bildirim,
● Bileşen kutuları tasarlanır ve
model bileşenleri için Kontrol Listesi
tamamlanır,
● Hedefleri kelimelerle ve çizimlerle
tanımlar.
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Öğrencilere
stratejileri
●
●
●
●

●

açıklayıcı

geri

bildirim

sağlama

Flipchart,
Marker,
Renkli kâğıt,
Fotoğraf

Kanıtların toplanması:
Öğrenciler tarafından
oluşturulan CANVAS modeli

Geri bildirim
sağlama
stratejileri
Başarı
kriterlerine
ulaşmada kontrol
listesi analizi
Pratik süresince
öğrenci, öğretmen
tarafından öneri
ve yardımlarla
desteklenir.

●

SONUÇ

Hedefleri kelimelerle ve çizimlerle
açıklayın.

Süre: 45 dk

Canvas:

Açıklayıcı /
oryantasyon geri
bildirimi desteği
alır.

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:
Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
● Her grup Canvas İP’ni sunacak ve diğer gruplar sunduğu grubun
● Yansıma formları (Geri bildirim)
çalışmalarını değerlendirecek ve tartışacak.
● Flipchart.
● Aynı durum sunumları sırasında diğer gruplar için de geçerli olacaktır.
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Müfredat alanı: Yaşam ve iş, doğası ve özellikleri nedeniyle, düzenli olarak çeşitli değerlendirme yöntemleri gerektirirken, odak noktası yaşamı
ve işi, kavramları anlamak ve olumlu davranış ve tutumları uygulamaktır.
● Yeni bir iş kurmak için piyasayı araştırır,
● Bir grup iş planı oluşturur.
● Çalışmaları programlar / yazılımlar aracılığıyla sunar Sunum/platformları.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Yönerge:
● Bir Canvas İP üretimi için gerekli malzemeleri dağıtılır.
● Farklı faaliyetlere sahip üç işletmeyi tanımlanır.
● Öğrenciler tarafından tanımlandığı şekilde gruplara bölünür.
● Gruplar görevleri üstlenir ve Canvas iş planı oluşturacakları işletmeyi belirlerler.
Ödevler:
● İşletmeler seçildikten sonra grup katılımcıları ödevleri tanımlarlar,
● Bileşenler, gruptaki katılımcı sayısı ile orantılı olarak bölünürler,
● Var olan gruplara göre ilgili ödevleri flipchart’la sunmak ve bunların uygulama yolları açıklanır.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
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DERS PLANI
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Müfredat alanı: Yaşam ve İş
/ Ders: Yaşam ve İş – Girişimcilik
Müfredat seviyesi: V /
Sınıf: X
Konunun öğrenme sonuçları: Swot analizin işletmede uygulamanın
Konu / Ders
birimi:
önemini değerlendirir.
5.Swot analiz

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları:
I.1.1;1.2;1.4;1.6;1.8, II.2.1;2.3;2.4;2.5;
III.3.1;3.2;3.3;3.6;3.7;3.8 VI. 6.1;6.2;6.5;6.6

Müfredat alanı sonuçları (hedeflenenler): 1:5a. 1:5b; 2 :5; 5a. 5b; 4:5; 5.5; 6-5; 7.5; 7.6; 8.5; 8.6;
9.6

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ

Anahtar Kelimeler: Swot analiz, zayıf yönler, güçlü yönler, zorluklar, fikirler, girişimci, araştırma,
talep, işletme,
Dersten beklenen öğrenme sonuçları:
-Bilgi sağlar
- Bilgilyi işletir
-Yeni
fikirler
üretir

Başarı
kriterle
ri:
-Swot analizini uygulamanın önemini belirtir
-Swot analizi yapma sürecini anlatın
Somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri: Bilgisayar, video projektörü, internet, defter.
TİK kullanımı: Internet, Word, Power Point, Prez.
Diğer dersler ve/veya müfredatlar arası konularla ilişkisi: Diller ve iletişim, Matematik / TİK
ve e-öğrenme, Yaşam ve İş hazırlığı, Kişisel gelişim ve iş becerileri, Girişimcilik eğitimi,
Ekonomi bilinci, Temel finansal bilgiler
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA
ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
E- Giriş bölümü: 5 dakika Konu tanıtılır ve öğrencilerden Swot analizi hakkında neler
bildikleri değerlendirilir. Neden önemlidir, neyi vurgular, şirket olarak gelişmemize nasıl
yardımcı olur, Swot analizini kimin yapması gerektiğini vb. belirlenir.

R- Ana bölüm 15 dakika: Öğrencilerle birlikte Swot kişisel analizi, kişisel güçlü yönlerimizi,
fırsatlarımızı, zorluklarımızı ve risklerimizi neler olduğunu ve bunları kendimizi geliştirmek
için nasıl kullanabileceğimizi çalışmada uygularız.
R- Kapanış bölümü 10 dakika:
Öğrencilerden, önceki saatlerde oluşturulan çalışmada işletmenin Swat analizi hakkında
yanındaki sınıf arkadaşı ile düşünmeleri ve tartışmaları ve ayrıca A4 kağıdını doldurmaya
başlamaları istenir.
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DERS PLANLAMASI
Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami

Belediye: Priştine

Tarih: .......................

Müfredat alanı: Yaşam ve İş

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Konu 20: Karriera Ime

Konunun öğrenme sonuçları:

Gerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 21:

Bir Gmail.com hesabı oluşturmak için TİK'i kullanırlar.
E-posta yazma kurallarına uyarak e-posta yazıp gönderirler.
E-posta yoluyla başkalarıyla güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yaparlar.
Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne yapabilecekleri" hakkında bilgilenirler.
Kariyer hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini açıklarlar.
Kariyer rehberliği fırsatlarını keşfetmek için teknolojik ekipmanı kullanırlar.
Kişisel portföyün güncellenmesi hakkında bilgi verirler.
CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanırlar, doğru CV formunu seçip içeriğini
oluştururlar.

10 ders saati

Sınıf: X

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 22 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I.4 e-posta (elektronik posta), resmi ve gayri resmi mektup vb. gibi farklı bağlamlarda ve yazı biçimlerinde ana dilin ve yabancı dilin yapısını ve
standart imla kurallarını doğru kullanır.
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK-in ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
IV.3 Sahip olduğu bilgi ve becerileri başarılı bir şekilde kullanarak, başarılı ileri eğitim seçenekleri veya mesleki eğitim ve kariyer danışmanlığı
için mevcut olan ilgili fırsatları araştırır ve kullanır.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 23 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik
3.1. Gelecekteki kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.
Konu için öğrenme sonuçları 24 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Gmail.com'da bir hesap oluşturmak için TİK'i kullanır
E-posta yazma kurallarına uyarak bir veya daha fazla kullanıcıya e-posta yazar ve gönderir.
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
22 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
23 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
24 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
20
21
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Bilgileri e-posta yoluyla başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaşır.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Bir e-posta adresi açma ( 1 ders saati)
Anahtar Kelimeler: Browser, gmail.com, create acount, e-mail, send, attach, compose., Sing in, Sign out, Upload, Download;
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
25

1. Gmail'de aşağıdaki gibi yeni bir e-posta adresi
oluşturur: adısoyadıi@gmail.com
2. Bir e-postanın bileşenlerini analiz eder
3. Öğretmene e-posta gönderir, arkadaşa dosya ekler

Dersin sonunda öğrenci:
● e-posta hizmetini anlar;
● bir e-posta adresini açmanın yolunu açıklar;
● bir e-postanın bileşenlerini ayırt eder;
● bir e-postaya dosya ekleyerek e-posta gönderir ve alır;

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar odası, internet, video projektör.
Bağlantı: accounts.google.com
Not: İnternet yoksa bu birim gerçekleşmez. Öğretmen, zaman kaybetmemek için dersten önce internet erişimini ayarladığından emin olmalıdır.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Dil ve iletişim alanı ile ilgili: Öğrenci, e-posta kullanırken kelime dağarcığı ve başkalarıyla iletişim geliştirir, e-posta yazarken kesin ve net bir dil
kullanır

GİRİŞ
Tartışma soruları:

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Çiftler halinde tartışma - yansıma
3 dakika çiftler halinde tartışın, ardından 2 dakika cevaplar veriniz.
Öğrenciler bildikleri kadarıyla e-posta kullanmanın önemi üzerinde
düşünürler.

Günümüzde iletişim kurmanın en yaygın yolları nelerdir?
e-mail adresiniz var mı?
Eğer varsa, ne için kullanıyorsunuz?
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME

25

Süre: 25 dk

Çalışma yöntemi: Uygulama, araştırma, pratik uygulama

Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz.
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Tartışma soruları:
gmail.com'da bir e-posta adresi açmak için hangi
adımları izlemeliyim?
pratik etkinlikAdımları takip et:
Gmail adresini nasıl açarız?
Sahip olduğunuz tarayıcıda, tıklayın
gmail.com –

Kişisel verileri doldurmanız gerekiyor:

Akran
değerlendirme ve
değerlendirmesi
stratejileri
Devam eden bireysel
ve grup
değerlendirmesi
Öğrenciler bir e-posta
adresi oluşturmak için
izledikleri adımları
kendi aralarında
tartışırlar.
Öğrenciler e-posta
yazma kurallarını
tartışırlar
Verilen cevapları
birbirlerine saygı
duyarak ve
tamamlayarak
tartışırlar.

Next

Bir e-posta adresi
oluşturmadaki
ilerleme veya
sorunlarla ilgili
doğrulama soruları
sorulur.
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Kanıtların toplanması:
Bireysel çalışma / Grup çalışması
Öğrenciler bireysel olarak Gmail'de yeni bir eposta adresi açarlar, bir e-posta yazar ve eklerler:
belge, e-postayı açtığına dair kanıt olarak
öğretmene gönderirler.
Konuşma, grup çalışması, e-postanın bileşenlerini
analiz ederler.

Geri bildirim
sağlama
stratejileri
Öğrencilerden
gelen epostaların
gözden
geçirilmesi.
Geliştirilmesi
gereken
yerlerde
açıklayıcı /
oryantasyon
geri bildirimi
yapılır.

Diğer ek verileri şu şekilde doldurunuz:

Kullanım sırasında uymamız gereken şartları
kabul ediyoruz ve hesabı oluşturduk.

(Öğretmen bir video projektörü ile adımları
açıklar).
SONUÇ

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi: yansıma , bulmaca
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Toparlama soruları:
Bulmaca soruları
E-posta hizmeti nedir?
Doğru bir e-posta adresi kullanmanın önemi nedir?
E-posta gönderirken kurallar nelerdir?

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Bulmacanın gerçekleştirilmesi
(Yazar sandalyesi), Çarkıfelek (elektronik şans oyunu), yapılan
çalışmayı ilk olarak hangi grubun sunacağını belirler. Bir
öğrenciden diğer öğrencilerin önüne yerleştirilmiş bir sandalyeye
oturması ve önceden hazırlanmış bir soruyu (sorular bir sepet
içindedir) çıkarması istenir. Öğrenci soruyu, cevapları ve
hazırladığı bulmacayı bilgisayarda uygular. Zamana bağlı olarak
diğer öğrencilerle de devam edilir.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Bulmacanın gerçekleştirilmesi
Portföy
Konuyla ilgili tüm ödevler portföyde saklanır.
Portföydeki bu birim için aşağıdakilere karar verilir:
Bir e-posta adresi açma (bir word screenshot belgesindeki kanıtı / sunumu e-posta adresinde açma adımları;).
● Bir e-postanın bileşenlerini analiz edin.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Öğrenciler bir e-posta adresi oluşturduktan sonra, bir veya daha fazla kullanıcıya e-posta yazıp gönderir ve ekler: belge, fotoğraf, video vb..
Bir e-postanın bileşenlerini analiz ediniz.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Güçlü Yönler- Öğrenci e-posta adresini açar, e-postayı yazar ve gönderir. Okulda, işte yeterli bir e-posta kullanmanın önemini kavrar... Bilgi
aramak için interneti veya diğer elektronik kaynakları kolayca kullanır ve kariyer portali Busulla.com'a giriş yapma fırsatı bulur.
Zayıf taraf-Sınıfın e-postaya erişebilmesi için internete sahip olması gerekir.
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Öğrenciler tarafından tamamlanan ödev örnekleri:

E-posta oluştururken ortaya çıkan sorunlar: Hesap adının
sadece aritsadiku@gmail.com olmasını istedim, ancak bu
ad meşgul ve başka adları denememiz gerektiği uyarısını
aldım!

Krijimi i një email adrese duke përdorur telefonin
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DERS PLANLAMASI
Belediye: Priştine

Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Konu 26: Kariyerim

Konunun öğrenme sonuçları:

Gerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 27:

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Tarih: .......................

Sınıf: X

Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne yapabilecekleri" hakkında bilgilenirler.
Kariyer hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini açıklarlar.
Kariyer rehberliği fırsatlarını keşfetmek için teknolojik ekipmanı kullanırlar
10 ders saati
Kişisel portföyün güncellenmesi hakkında bilgi verirler
Përdorin CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanırlar, doğru CV formunu seçip
içeriğini oluştururlar
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 28 (konu aracılığıyla hedeflenen):
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK-in ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
IV.3 Sahip olduğu bilgi ve becerileri başarılı bir şekilde kullanarak, başarılı ileri eğitim seçenekleri veya mesleki eğitim ve kariyer danışmanlığı
için mevcut olan ilgili fırsatları araştırır ve kullanır.
V.1 Kişisel güçlü ve zayıf yönleri analiz eder. Güçlü yönlerinde kişisel ilerlemeyi desteklemeyi amaçladığı önlemleri ve kişisel zayıflıkları
geliştirmeyi amaçladığı önlemleri belirler.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 29 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik
3.1. Gelecekteki kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.
Konu için öğrenme sonuçları 30 (konu aracılığıyla hedeflenen):
-Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne yapabileceklerini" anlatırlar.
-Kariyer geliştirmek için hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini açıklarlar.
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
28 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
29 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
30 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
26
27
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-Kariyer rehberliği fırsatlarını araştırmak için teknolojik ekipmanı kullanırlar.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Kariyer portali busulla.com’a kayıt ( 311 ders saati)
Anahtar Kelimeler: Busulla.com, kendini tanıma, IVAP kariyer testleri, potansiyel testi, kariyer keşfi
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları

Ders ünitesi için başarı kriterleri:

Dersin sonunda öğrenci:
● Busulla.com portalin hizmetini anlar;
● Busulla.com portalde açmanın yolunu açıklar;
● Kariyer için Busulla.com portalinin önemini açıklar.

1. Busulla.com portalında bir hesap açar ve prt sc ile bunu
ispatlar;
2. busulla.com portalına kayıt için gerekli adımları gösterir;
3. Portalin bileşenlerini analiz eder;

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar odası, internet, video projektör.
Bağlantı: https://busulla.com/
Not: İnternet yoksa bu birim gerçekleşmez. Öğretmen, zaman kaybetmemek için dersten önce internet erişimini ayarladığından emin olmalıdır..
Öğrenciler için, platformun web sitesinde ve Android ve iOS cihazlar için mobil uygulama mevcut olduğu bilgilendirilmeleri önemlidir.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Bir hesap oluşturmak için e-postanın (tercihen resmi okul e-postası) kullanılmasını ve şifrenin oluşturulmasını gerektirir.
GİRİŞ
Tartışma
Tartışma soruları:

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Çiftler halinde tartışma- yansıma
3 dakika çiftler halinde tartışın, ardından 2 dakika cevaplar
veriniz.
Öğrenciler bildikleri kadarıyla e-posta kullanmanın önemi
üzerinde düşünürler.

Eğitim ve istihdam alanında online portalların kullanımı.
Hanginiz online portalları kullandınız?
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Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz.
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ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Pyetje diskutimi:
Busulla.com portalin adresi açmak için hangi
adımları izlemeliyim?
Pratik Etkinlik
Adımları takip et:
H1: Busulla.COM platformuna tarayıcı
URL'sinden www.busulla.com bağlantısını
yazarak ulaşabilirsiniz.
Platforma kayıt,
düğmesine ve
ardından Kayıt bağlantısına tıklanarak
yapılabilir. Aynı pencerede, ana sayfanın orta
ve alt kısmında yer alan Buradan Başla
butonuna tıklarsanız da ulaşacaksınız.

Çalışma yöntemi: Uygulama, araştırma, pratik uygulama
Akran değerlendirme ve
Kanıtların toplanması:
Geri bildirim sağlama
değerlendirmesi
stratejileri
stratejileri
Bireysel çalışma / Grup çalışması
Kontrol listesi: Başarı
Öğrenciler portalın bileşenlerini
ölçütlerini içeren
Devam eden bireysel ve
araştırır, analiz eder.
çalışma yaprağı,
grup değerlendirmesi
Yüz yüze sohbet, grup çalışması
öğrencilere önceden
bilgisayarda
Bir soru- birçok cevap
Kontrol listesi: başarı kriterleri ile
yerleştirilir, Öğrenciler
çalışma sayfası.
elektronik ortamda
(Öğrenciler kayıt olmaya
doldurur ve e-posta ile
çalışırken bilgisayarın
öğretmene gönderir.
önünde oturuyorlar).
Verilen cevapları
birbirlerine saygı duyarak
ve tamamlayarak
tartışırlar.

Kayıt ayrıca Google veya Facebook hesabınız
üzerinden de yapılabilir.
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Başarı kriterlerinin
gerçekleştirilmesinde
kontrol listesi analizi.
genişlettirilmesi
gereken yerlerde
açıklayıcı /
oryantasyonlu geri
bildirim yapılır.

H2: kayıt bölümüne tıklayın

H3: erekli bilgileri doldurun, Kaydolun
onaylayın ve Busulla.com portalında bir hesap
açınız.

Başarılı kayıttan sonra profil penceresi
görünür.
SONUÇ
Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi: yansıma

Toparlama soruları:

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler

Hesap açmanın zorlukları nelerdi?
Portalın hangi bileşeni ilginizi çekti?
Portalın öğrenciler için önemi nedir?

Öğrenciler edindikleri bilgilerle derinlemesine düşünürler,
uygulamalı olarak hesap açarak, Busulla.com portalına giriş
yaparak ve portalın Kariyer Yönlendirmede önemini portal için
özetleyerek bilgilerini pekiştirirler.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Bulmacanın gerçekleştirilmesi
Portföy
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Konuyla ilgili tüm ödevler portföyde saklanır.
Portföydeki bu birim için aşağıdakilere karar verilir:
Bir e-posta adresi açma (bir word screenshot belgesindeki kanıtı / sunumu e-posta adresinde açma adımları;).
● Bir e-postanın bileşenlerini analiz edin.
Ödevler ve bağımsız çalışma
• Portalda öğrenci kaydının yapması
• Kayıt işleminin ekran görüntüsü kanıtı, portal bileşenlerinin değerlendirilmesi (300 kelimelik yansıma)
• Öğretmene elektronik olarak gönderilen başarı kriterlerini içeren çalışma sayfası
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Sınıftaki öğrenci sayısı ve mevcut donanıma göre öğrenci kaydı yapılabilir. Öğrencilerin e-postaları yoksa veya şifrelerini unuturlarsa kayıt
gecikebilir. Bu nedenle görev olarak, öğrencilerin kendisine ayrılan dakikalar içerisinde işlemi tamamlamamış olmaları durumunda kayıt
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Portalın bileşenleri hakkındaki tartışma da kısa olabilir, ancak öğrenciler görevi yaparak bileşenleri
bireysel olarak analiz etmeyi başarmalılar.

Kanıt - Öğrencilerin Busulla.com portalına kaydı
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Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami

DERS PLANLAMASI
Belediye: Priştine

Müfredat alanı: Yaşam ve İş

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Konu 32: Karriera Ime

Konunun öğrenme sonuçları:

Gerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 33:

3.1.3.
3.1.4.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Tarih: .......................
Sınıf: X

Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne yapabilecekleri" hakkında bilgilenirler.
Kariyer hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini açıklarlar.
Kariyer rehberliği fırsatlarını keşfetmek için teknolojik ekipmanı kullanırlar.
8 ders saati
Kişisel portföyün güncellenmesi hakkında bilgi verirler.
CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanırlar, doğru CV formunu seçip içeriğini
oluştururlar.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 34 (të synuara me përmes temës):
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK-in ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
IV.3 Sahip olduğu bilgi ve becerileri başarılı bir şekilde kullanarak, başarılı ileri eğitim seçenekleri veya mesleki eğitim ve kariyer danışmanlığı için
mevcut olan ilgili fırsatları araştırır ve kullanır.
V.1 Kişisel güçlü ve zayıf yönleri analiz eder, güçlü yönlerinde kişisel gelişimi desteklemeyi amaçladığı önlemleri ve kişisel zayıflıkları geliştirmeyi
amaçladığı önlemleri belirler.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 35 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik
3.1. Gelecekteki kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.
Konu için öğrenme sonuçları 36 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne yapabilecekleri" hakkında bilgilenirler.
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
34 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
35 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
36 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
32
33
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- Kariyer gelişim hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini açıklarlar.
- Kariyer rehberliği fırsatlarını keşfetmek için teknolojik ekipmanı kullanırlar.

Öğrenim ünitesi: Busulla.com’da potansiyel test (

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
1 ders saati)

37

Anahtar Kelimeler: Busulla.com; Potansiyel Test,
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları

Öğrenme dersi için öğrenci başarı kriterleri:

Dersin sonunda öğrenci:
● Busulla.com’da potansiyel test hizmetini faydalarını anlar;
● Busulla.com’da potansiyel test uygulama yolunu açlıklar;
● Kariyer rehberliği için Potansiyel Testin önemini argümanlar;

1. Busulla.com portalin oluşturur;
2. Busulla.com portalinde potansiyel testi uygular;
3. Potansiyel Testi tamamladıktan sonra elde edilen
sonuçları analiz eder

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar odası, internet, video projektör.
Bağlantı: https://busulla.com/
Not: İnternet yoksa bu birim gerçekleşmez. Öğretmen, zaman kaybetmemek için dersten önce internet erişimini ayarladığından emin olmalıdır.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Testlerin gerçekleştirilmesi, busulla.com/ adresinde bir hesabın veya bir e-postanın bulundurulmasını gerektirir.
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Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz.
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: “Kişisel / Karşılıklı / Kamu ”(KKK)
Tartışma soruları:
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama
stratejileri
Hanginiz online testlere girdiniz?
Kendini tanıma kariyer testleri hakkında bilgin var mı?
“Kişisel / Karşılıklı / Kamu ”(KKK) tekniği
Öğrencinin cevabı topluluk önünde söylemeden önce
arkadaşıyla tartışıp son olarak da tüm sınıfa anlatması
için kullanılan ÖiD tekniği uygulanır.

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi: Demonstrim; Hulumtim; Punë individuale dhe në grup
Tartışma soruları:
Akran değerlendirme ve
Kanıtların toplanması:
Geri bildirim
Portalda Potansiyel Testi gerçekleştirmek
değerlendirmesi stratejileri
sağlama
için hangi adımlar izlenmelidir?
Öğrenciler, Busulla.com portalında stratejileri
Busulla.com?
araştırma yapar, IVAP kariyer
Devam eden bireysel ve grup
Pratik etkinlik
testleri gerçekleştirir.
değerlendirmesi
Başarı kriterlerinin
Adımları takip et:
Testler yapıldıktan sonra profil
Bir soru- birçok cevap
gerçekleştirilmesin
H1: Busulla.com portalına giriniz.
seviyesinin %50'den %100'e
(Öğrenciler
potansiyel
Test
/
de kontrol listesi
tamamlanması sağlanır.
https://busulla.com/busullaime
Arnavutça; İngilizce, Matematik;
analizi yapılır.
Mantıksal Ödevler;) alarak bilgisayar
Geliştirilmesi
H2: Kariyer Testleri-Potansiyel Test
gereken yerlerde
paneline tıklayınız.
açıklayıcı /
oryantasyon geri
bildirimi yapılır.
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başında oturuyorlar.

H3: Testlerin içeriğindeki soruları
yanıtlayarak Potansiyel Testini
gerçekleştiriniz: Arnavutça dili; İngilizce dili;
Matematik; Mantıksal Ödevler;

Potansiyel Testini tamamladıktan
sonra sonuçları analiz ediniz.
Verilen cevaplara göre önerilen
mesleklerden gelecekte devam
edecekleriniz mesleği seçiniz..

Testlerin gerçekleştirilmesindeki
ilerleme veya sorunlarla ilgili
doğrulama soruları.
Gerekli seviyeyi ve bulundukları
seviyeyi karşılaştırırlar.

H4: Tamamlandıktan sonra sonuçları analiz

edin

Cevaplarınıza göre önerilen meslekler.
Tamamlama oranınız %100'dür.
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SONUÇ

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi: Ortak tartışma; yansıma

Toparlama soruları:

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler

Potansiyel Testi tamamlamanın zorlukları nelerdi?
Testlerden hangisi en çok ilginizi çekti?
Cevaplarınıza göre önerilen mesleklerin önemi nedir?

Öğrenciler, aldıkları bilgilere dayanarak derinlemesine
düşünür ve Potansiyel Testinin gerçekleştirildiğini
pratikte gerçekleştirerek bilgiyi pekiştirir.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Portföy
Konuyla ilgili tüm ödevler portföyde saklanır.
Portföydeki bu birim için aşağıdakilere karar verilir:
Potansiyel Testin Gerçekleştirilmesi (bir belgede / sunumda screenshot kanıtı çekiniz).
● Potansiyel Testi sorularına verilen cevaplardan yola çıkarak geleceğin mesleğinin yazılı analizi.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
• Potansiyel Testin Gerçekleştirilmesi.
• Potansiyel Testin gerçekleştirildiğinin screenshot kanıtı ile testlerin öneminin değerlendirilmesi yapılır.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Sınıftaki öğrenci sayısına ve mevcut donanıma bağlı olarak Potansiyel Testi yapılabilir. Öğrencilerin e-postaları yoksa veya şifrelerini
unuttularsa sınavların tamamlanması gecikebilir. Bu nedenle ödev olarak, öğrencilerin kendisine ayrılan dakikalar içerisinde işlemi
tamamlamamış olmaları durumunda kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Portalın bileşenleri hakkındaki tartışma kısa olabilir, ancak
öğrenciler Potansiyel Testi tamamlamayı başardıkça ödevi bireysel olarak tamamladıktan sonra sonuçları analiz edebilirler.
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Öğrenciler tarafından tamamlanan ödev örnekleri:
Kiropraktör Mesleği.

Potansiyel testlerin gerçekleştirilmesinden sonraki analizEvet, Arnavut dili konusunda, seçilen meslek için gerekli
seviyenin 3 olduğunu görüyoruz. Ancak İngilizce ‘de bir üst
seviyeye ulaştım, yani gerekenden 3 seviyeye yükseldim.
Matematikteyken gerekli seviyedeyim. Mantıksal görevlerde
gerekli seviyedeyim, yani seviye 3, Fakat en üst seviyeye
ulaştım, bu yüzden bu mesleğe hazır olduğumu anlamamı
sağlıyor! (Orijinal yazıda çok yazı hatası var!)
Profesioni Radiolog/e
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Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami

DERS PLANLAMASI
Belediye: Priştine
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V

Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Konu 38: Wifi'nin insan sağlığı üzerindeki etkisi
Gerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 39:
3 ders saati

Tarih: .......................

Sınıf: X

Konunun öğrenme sonuçları:
Bilgi teknolojisi ekipmanlarının insan sağlığındaki önemini göstermek
Günlük yaşamdan vakalar halinde verileri analiz eder ve teknolojiyi kullanarak verileri
grafiksel olarak sunar.

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 40 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I.3. Öğrenme, sosyal veya günlük yaşamla ilgili konularda akranları ve yetişkinlerle yapıcı bir şekilde (ana dilde ve/veya yabancı dilde) tartışır,
sorular sorar, önemli bilgileri yanıtlar ve vurgular.
I.9. Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da dahil olmak üzere günlük yaşamda başkalarıyla iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak
için TİK'i etkili bir şekilde kullanır.
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK-in ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
VI.9 İnterneti ve belirli konulardaki bilgileri sorumlu bir şekilde kullanma olasılığını (sözlü veya yazılı olarak) tanımlar ve adil kullanım ihtiyacını
savunur.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları

41

(konu aracılığıyla hedeflenen):

AÖS: 9. Doğanın ve çevrenin korunması ve muhafazası
9.1. Çalışma ortamına özen gösterir ve teknolojinin çevreyi korumadaki rolünü doğrular.
Konu için öğrenme sonuçları 42 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Veri kaynaklarını tanımlar ve WIFI bilgilerini toplar
Akranlarıyla WIFI'nin öğrenci sağlığı üzerindeki etkisini tartışır
WIFI kullanmanın tehlikelerini açıklar
Bilgi teknolojisi ekipmanlarının insan sağlığındaki önemini gösterir
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
40 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
41 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
42 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
38
39
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Konu için bir anket hazırlar.
Negatif etkiler için araştırmalar yapar.
Araştırma bulgularını etkili bir şekilde haklı çıkarır
Güvenilir bilgiyi güvenilmez olanlardan ayırt eder

Günlük yaşamdan vakalar halinde verileri analiz eder ve teknolojiyi kullanarak verileri grafiksel olarak sunar.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: WiFi'nin topluluğumuzun sağlığı üzerindeki etkisi ( 433 ders saati)
Anahtar Kelimeler: WiFi, Wireless, WLAN
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları

Ders ünitesi için başarı kriterleri:

Dersin sonunda öğrenci:
1. Wifi'nin insan sağlığı üzerindeki bilimsel etkilerini araştırır
● WiFI'nin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar.
2. WIFI'nin öğrencilerin sağlığı üzerindeki etkisi hakkında akranlarıyla
● Farkındalık ve WiFi'nin kontrolsüz kullanımından kaynaklanan
tartışır
tehlikelerden kendilerini ve arkadaşlarını koruma konusunda
3. Olumlu ve olumsuz etkileri açıklar;
aktiftir.
4. Akranlarına ve diğerlerine teknolojik ekipmanları güvenli bir şekilde
● Gençlerin Wi-Fi kullanımından haberdar olmaları için yeni bir
nasıl kullanacaklarını önerir.
fikir oluşturmak için fikirleri birleştirir
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar odası, telefon, internet, video projektör.

Proje için birçok çekici ve kullanışlı fotoğraf göstermek için kamera, tarayıcı veya dijital kamera kullanır.
İnternet Kaynakları:
Effect of WiFi on Seeds?
Busulla.com

https://www.youtube.com/watch?v=Oi-mXf-uufk
Dirt Cheap DIY EMF Protection for Your Cell Phone

https://www.youtube.com/watch?v=AJwK_npUpbk

Wireless Radiation and DC Voltage Exposure Effects on Plants and Humans

https://www.youtube.com/watch?v=RLBu-o5DYZU
Are there dangers in sleeping next to a Wi-Fi router

https://www.youtube.com/watch?v=DCMZLRGBwEY etj.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Dil ve iletişim, Matematik, Fen bilgileri: Fizik, Psikoloji vb..
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Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz.
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GİRİŞ
Tartışma soruları:

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri

Öğrencilerden cep telefonlarını, akıllı telefonlarını, kaç tanesinin WiFi
Tartışmadan öğrencilerin Wifi'nin olumsuz etkileri hakkında
üzerinden internete bağlı olduğunu göstermeleri istenir. Teşvik sorusuyla
bildikleri ve bilmedikleri hakkında geri bildirim almayı başardık.
devam edilir:
Wifi sağlığımıza ne kadar zarar veriyor?
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi: Uygulama, araştırma, çiftler halinde çalışın
Akran
Kanıtların toplanması:
Geri bildirim sağlama stratejileri
Tartışma soruları:
değerlendirme
Yeni bilgi oluşturulması. (gözlem-analizÖğrenciler ikili gruplar halinde
ve
Araştırma / Çiftler halinde
tartışma)
çalışmalarını bir arkadaşıyla
değerlendirme
çalışma
Kısa bir video gösterilir… (01.50 saniye)
paylaşır Arkadaşının yaptığı işi
si stratejileri
Kısa bir video gösterilir… (01.50 saniye)
Öğrenciler, WiFi kullanımına analiz ettikten sonra karşılıklı
Are there dangers in sleeping next to a Wi-Fi
ilişkin kişisel deneyimlerine değerlendirme gerçekleştirir.
router
Öğrenciler
dayanarak, ders sırasında Karşılıklı değerlendirme dosyası,
https://www.youtube.com/watch?v=DCMZLRGB kitaptan literatür yapmayı
başardıkları değerlendiren arkadaşa ve
okuyor, Wifi'nin
wEY
araştırmalardan yola çıkarak öğretmene e-posta ile iletilir.
insan sağlığı
WiFi kullanımının olumlu ve
üzerindeki
Videoyu izledikten sonra WiFi'nin olumlu ve olumsuz
olumsuz
yönleri
olarak
bilimsel etkileri
etkileri hakkında tartışma açılır.
gördükleri
bazı
noktaları
hakkında online yerleştirdikleri bir Venn şeması
araştırma
oluştururlar.
yapıyor.

SONUÇ

Süre: 15 dk

Öğretmen bu diyagramı yeni
bilgilerle tamamlar.
Çalışma yöntemi: yansıma
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Toparlama soruları:
•
•
•

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler

• WiFi'nin avantaj ve dezavantajlarını ne kadar
tanımlayabilirsiniz?
• Kontrolsüz WiFi kullanımı tehlikeli midir?
• WiFi kullanımı konusunda gençleri bilinçlendirmek için yeni
fikirleriniz var mı?

Öğrenciler WiFi'nin insan sağlığına etkisini yansıtır, olumlu ve
olumsuz etkilerini açıklar. Arkadaş için yapılan değerlendirmeyi
sınıfla paylaşılır ve yaptıkları değerlendirme tartışılır.
Teknolojik ekipmanın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair
önerilerde bulunulur.

Ödevler ve bağımsız çalışma:
● Öğretmen, alıştırmaların, eleştirel düşünmenin, hayal gücünün ve işbirliğinin gereksinimlerine verilen her cevabı dikkate alarak her
zaman değerlendirir.
● Karşılıklı değerlendirme
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:

Wifi'nin insan sağlığı üzerindeki bilimsel etkilerini araştırır,
Anketi elektronik ortamda derler,
İki okul (AOÖO, YOÖO) için istatistikleri analiz eder,
Konu uzmanları ile görüşmeler yapılır,
Broşür oluşturma,
Film sekansları oluşturma (Video)
İzleyici sunumu (Prezi, PowerPoint),
İnternette yayınlar (okul web sitesi, youtube…).

Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Güçlü Yönler- Öğrenciler, WIFI'ın insan sağlığı üzerindeki etkisini öğrenir ve online kaynaklar, çeşitli çalışmalar, yazılım programları ve bilgi,
tutum ve beceriler geliştirdikleri diğer veriler aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma için bir farkındalık kampanyası yürütür. Bu öğretim ünitesinin
güçlü yanı teknolojinin kontrollü bir şekilde kullanılmasıdır. WiFi'nin topluluğumuz üzerindeki etkisinin videoları, fotoğrafları sınıf tartışmasını ve
evde daha fazla bilgi aramayı teşvik edebilir.
Zayıf Yönler -Sınıf, videoları yayınlamak için iyi bir internete ve hoparlöre sahip olmalıdır.
Bir bilgilendirme kampanyası ile öğrenciler WIFI kullanımı, interneti ve bilgiyi sorumlu bir şekilde kullanma olasılığı hakkında bilgi sahibi
olacaklar ve doğru kullanım ve internet kullanım süresinin azaltılması gereğini tartışacaklar.
Sağlığı ve esenliği çeşitli tehlikelerden, elektromanyetik dalgalara aşırı maruz kalmaktan korumak için bilgilere ve adil deneyimlere dayalı
çözümler üretin.
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Öğrenci çalışmalarından örnekler

Ödevlerin tamamlanması ve öğrencilerin bağımsız çalışması
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Projenin gerçekleştirilmesinden elde edilen nihai ürünler

Öğrenciler tarafından çeşitli alanlarda uzman kişilerle yapılan

görüşmeler
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İzleyici sunumu (Prezi, PowerPoint) -

Ndikimi i Wifi-së,
Prezantimi.pptx

Broşür Oluşturma -

Skeç kısım: WiFi'nin topluluğumuzun sağlığı üzerindeki etkisi
"WiFi'nin toplumumuzun sağlığı üzerindeki etkisi" projesi okul düzeyinde ortaya çıktıç Katılımcılar: okul yönetimi, öğretmenler,
öğrenciler, veliler.
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Elektronik İletişim
Okul: “Gjon Buzuku” Lisesi
Öğretmen: Lamir Shkurti
Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Konu

44:

Elektronik iletişim

Belediye: Prizren

Tarih: .......................

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI

Ders: TİK

Müfredat seviyesi: V

Sınıf: XI

Konunun öğrenme çıktıları:
• Farklı bilgi teknolojilerini ve farklı uygulamaları kullanarak elektronik iletişimin sunduğu
Gerçekleşmesi için gereken Saatler / Birimler
yeni fırsatları, mesajların oluşturulmasında, yönetilmesinde ve başkalarıyla değiş
45:
tokuşunda uygular.
4 ders saati
• Elektronik iletişimde bilgiyi organize etme ve yönetme becerilerini gösterir.
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 46 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I.1 Yüksek Ortaöğretimde akademik hazırlığın boyutlarını yansıtan belirli bir konuda görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya başka herhangi bir
ifade biçimiyle (semboller, kodlar, işaretler ve diğer sanatsal ifadelerle) kendi ifadesini belirler.
I.9. Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da dahil olmak üzere günlük yaşamda başkalarıyla iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak
için TİK'i etkili bir şekilde kullanır.
III.6. Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
VI.9 İnterneti ve bilgiyi belirli konularda sorumlu bir şekilde kullanma olasılığını (sözlü veya yazılı olarak) açıklar ve adil kullanımın gerekliliğini
savunur.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 47 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Yaşam ve iş için kişisel niteliklerin iyileştirilmesi
2.1 Kişisel, mesleki gelişimin yanı sıra çeşitli öğrenme fırsatları için temel sağlamak için gerekli becerileri gösterir.
3. Danışmanlık ve kariyer rehberliği
3.1 Kişisel bilgi ve becerileri işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla ilişkilendirin.
4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini ilerletmek için TİK kullanımı
4.1. Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz eder.
4.2 Uygulamaları ve web hizmetlerini kullanma becerilerini gösterir.
Konu için öğrenme sonuçları 48 (konu aracılığıyla hedeflenen):
- Mesaj oluşturma, yönetme ve başkalarıyla paylaşma konusunda farklı uygulamalar kullanır.
- Elektronik iletişimde bilgileri organize etme ve yönetme becerilerini gösterir.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
46 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
47 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
48 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
44
45
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Öğrenim ünitesi: E-postaları yönetin (E-postaları başlatın, yapılandırın, Okuyun, yanıtlayın ve iletin) (2 ders saati)
Anahtar Kelimeler: Outlook, e-mail, reply, forward.
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
Dersin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir:
Dersin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir:
● Çeşitli bilgi teknolojilerini ve Outlook uygulamasını kullanarak elektronik
● Outlook'u başlatır, kapatır ve yapılandırır
iletişimin sunduğu yeni fırsatları uygular.
● Outlook penceresinin öğelerini tanımlar
● Ana Outlook penceresini açıklar.
● Pratik olarak mesajları okur ve oluşturur.
● Pratik olarak başkalarıyla mesaj alışverişinde bulunur
● Okuma, mesaj oluşturma ve bunları yönetme becerilerini gösterir.
● Başkalarıyla mesaj alışverişinde (yanıtlama ve iletme) becerilerini
gösterir.
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, bilgisayar, video projektörü.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
Müfredat Bağlantısı: İngilizce
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi
Tartışma
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Nxënësit diskutojnë dhe japin përgjigje.

Öğretmen Outlook programını
kullanma amacını belirtir.
Öğrencilerin açıklanacak şeyler
hakkında önceden bilgi sahibi
olduğu ve önceki öğrenme
dersinde daha önce üzerinde
çalışılanlara çok benzer olduğu
varsayıldığından, Öğretmen projektör aracılığıyla öğrencilerin önüne gelen 2 veya
3 olayı (örneğin fotoğraflar ve metinler) sunar. Sınıf sırayla anlaştıktan sonra,
öğretmen metinde sıranın öğrencilerin yaptıklarıyla aynı olup olmadığını görmek
için metni okumalarını ister.
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1. Başlık şeritti
2. Menü şeritti- Ribon
3. Durum şeritti
4. Dosya Kaydı
5. Hızlı erişim için Araç şeritti
6. Windows 7 işletim sistemi tuşları
7. Belgenin görünümünü kontrol etmek için tuşları
8. Zoom aletleri
9. Naviğasyon alan paneli
10. Mesaj listesi
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Öğrenciler, bilgisayarda uygulayarak
tahminlerinin doğru olup olmadığını
gösteren kanıtları çıkarmak için,
öğretmenin belirlediği anlara kadar
metni sessizce okuyacaklardır. Bu
eylemler metin bitene kadar tekrarlanır.
E-postanın konfigürasyon kısmı, epostanın gönderilmesi ve iletilmesi, slayt
sunumu üzerinden ve pratik bir şekilde
anlatılacaktır.

SONUÇ

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi

Akran değerlendirme ve
değerlendirmesi stratejileri
Devam eden grup ve bireysel
değerlendirme.
Bir soru - bir sürü cevap (öğrenciler
bilgisayarın önünde oturuyor ve epostaları yapılandırmaya, göndermeye
ve iletmeye çalışıyor).
E-postaları yapılandırma, gönderme
ve iletme konusundaki ilerleme veya
sorunlar için doğrulama soruları.

Kanıtların toplanması:
Öğrenciler öğretmen tarafından
verilen alıştırmayı tamamlarlar.
Kontrol listesi: başarı kriterleri ile
çalışma sayfası

Geri bildirim
sağlama stratejileri
Başarı kriterlerinin
gerçekleştirilmesinde
kontrol listesi analizi
yapılır. Düzeltilmesi
gereken yerlerde
açıklayıcı /
oryantasyon geri
bildirimi verilir.

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:
Öğrenciler çiftler halinde katılır ve öğrenme dersinin bir özeti olarak soruların
pratikte nasıl gerçekleştiğini diğerlerinin önünde gösterirler.
1. Microsoft Outlook'un kullanım amacını açıklar
2. Outlook programı nasıl başlatılır ve kapatılır
3. Outlook penceresinin ana unsurlarını açıklar
4. Pratik olarak Outlook'ta bir e-postanın nasıl yapılandırılacağını açıklar.
5. Nasıl okunduklarını, gönderildiklerini, yanıtlandıklarını ve iletildiğini pratik
olarak gösterin email-at.
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Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Öğrenciler edindikleri bilgilerle derinlemesine düşünürler.
Öğretmenin verdiği alıştırmaları uygulamalı olarak
gerçekleştirerek bilgiyi pekiştirirler.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
• Portföy
• Konuyla ilgili tüm görevler usb'de saklanır.
• Çalışma kitabı tamamlanır
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Ödev:
•
•
•
•

Çalışma kitabından alıştırmalar
Outlook ve gmail kullanarak bir e-posta yazınız,
utlook yazılımını gmail veya hotmail ile karşılaştırınız.
Kontrol listesi: Tamamlanmış çalışma kitabı ve ödevleri usb veya e-posta ile tamamlama.

Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Başlangıçta kabine internet ile donatılmış olmalı ve öğrencilerin bir gmail veya Outlook hesabı olması gerekir. Sınıftaki öğrenci sayısına ve mevcut
bilgisayarlara bağlı olarak, öğrenme dersi tüm öğrencilerin öğretmenin verdiği alıştırmaları yapma fırsatına sahip olacak şekilde gerçekleştirilebilir,
ancak yeterli bilgisayarımız yoksa öğrenciler alıştırmayı takip eder. Öğrenciler video projektörü aracılığıyla ve sadece bazı öğrenciler bilgisayar
önünde görünme fırsatına sahip olacaklar.
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Proje: Veri tabanı -Fakülte
Okul: “Xhevdet Doda” Lisesi

Belediye: Priştine

Tarih: .......................

Öğretmen: Violina Asllani
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK

Konu: Shfrytëzimi i aplikacionit-baza e të dhënave

Müfredat seviyesi: V

Sınıf:
XI

Konunun öğrenme sonuçları:
• Elektronik formların her form alanıyla ilgisi hakkında
bilgi vererek doldurulduğunu gösterir.
• Kişisel gelişimlerini göz önünde bulundurarak
internetin olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt eder.
• İnternetteki farklı virüsleri risklerine göre tanımlar ve
verilerin virüslerden korunması için çözümler sunar.
• Dijital imza yönteminin nasıl çalıştığını proje
çalışmasıyla gösterir.
• Farklı bilgi teknolojilerini ve farklı uygulamaları
kullanarak elektronik iletişimin sunduğu yeni
fırsatları, mesajların oluşturulmasında,
yönetilmesinde ve başkalarıyla değiş tokuşunda
uygular.
• Elektronik iletişimde bilgiyi organize etme ve
yönetme becerilerini gösterir.
• Temel işlemleri belirleyerek veri tabanlarını açıklar,
oluşturur ve planlar.
• Bir tablonun yapımını gösterir ve tabloda farklı veri
türlerini kullanır ve belirli alanlardaki önemini ve
kullanımını belirleyerek farklı veri türlerini ayırt eder.
• Birincil anahtarı kullanmanın ve tablolara
yerleştirmenin önemini gösterir.
• Her iki seçeneği de sunarak Sırala ve Filtrele
seçeneğinin kullanımını gösterir.
• Farklı tablolar arasında bağlantılar oluşturmayı
gösterir.
• Sorgulayıcılar içindeki hesaplama olanaklarını
açıklar.

Gerçekleşmesi için gereken Saatler / Birimler: 17 saat
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•
•
•
•
•

Formların yapımını açıklar ve farklı form tiplerini
birbirinden ayırarak tasarımını gösterir.
Önemleri ve formdaki düzenlemeleri hakkında bilgi
vererek kontrol nesnelerini tanımlar.
Kontrol nesnelerinin yerleşimini gösterir.
Etiketlerin ve kontrol damgalarının özelliklerini
açıklar.
Raporların tasarımını iki şekilde gösterir: sihirbaz ve
kontrol öğelerinden geçen yolu kullanma.

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları (konu aracılığıyla hedeflenen):
I İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili iletişimci
I.1 Yüksek Ortaöğretimde akademik hazırlığın boyutlarını yansıtan belirli bir konuda görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya başka herhangi bir
ifade biçimiyle (semboller, kodlar, işaretler ve diğer sanatsal ifadelerle) kendi ifadesini belirler.
I.2 Bir metni anadilinde ve/veya İngilizce veya başka bir yabancı dilde, farklı konularda akıcı bir şekilde okur ve okunan metnin bağlamı, öğrenilen
dersler ve başkalarının önünde sunma/yorumlama şekli hakkında sorulan soruları yanıtlar.
I.3 Akranlar ve yetişkinlerle öğrenme, sosyal veya günlük yaşamda, soru sorma, cevaplama ve önemli bilgileri vurgulama ile ilgili konularda yapıcı
bir şekilde (anadilde ve/veya yabancı dilde) tartışır.
II Düşünme Yetkinliği- Yaratıcı Düşünür
II.1 Farklı öğrenme alanları veya belirli bir konu için bilgi toplama, seçme ve sınıflandırma yolunu tanıtır, ilgili konuyla ilgili güncel gelişmeler için
argümanlar sunar (örn. bilim, kültür, sanat, spor, sağlık, toplum, çevre vb.).
III Öğrenme yetkinliği- Başarılı öğrenci
III.2 Günlük yaşamda farklı durumları çözerken veya belirli bir öğrenme alanındaki bir görevi, etkinliği gerçekleştirirken önceki deneyimlerini etkili
bir şekilde kullanır, yeni bilgilere ulaşmada önceki deneyimlerini kullanmanın en pratik yolları hakkında deneyimlerini başkalarıyla tartışır ve
paylaşır.
III.6 Belirli bir sorunu veya görevi çözmek için materyal toplamak için bilgi teknolojisini ve diğer bilgi kaynaklarını bağımsız ve etkili bir şekilde
kullanır, daha sonra analiz eder, sınıflandırır ve TİK ve diğer herhangi bir ifade biçimi aracılığıyla başkalarına sunar.
Konu için öğrenme sonuçları (konu aracılığıyla hedeflenen):
1.2. Okulda bireysel ve gruplar halinde proje çalışması tasarlamak ve uygulamak için bilgi ve deneyimini kullanır.
2.1. Kişisel ve mesleki gelişimin yanı sıra çeşitli öğrenme fırsatları için temel sağlamak için gereken becerileri gösterir.
4.1. Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz eder
8.1. Çeşitli görev ve projelerin uygulanması hakkında bilgi almak için multimedya kullanır.
Konu için öğrenme sonuçları (konu aracılığıyla hedeflenen):
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17.
Temel işlemleri belirleyerek veri tabanlarını açıklar, kurar ve planlar.
18.
Bir tablonun yapımını gösterir ve tabloda farklı veri türlerini kullanır ve belirli alanlardaki önemini ve kullanımını belirleyerek farklı veri
türlerini ayırt eder.
19.
Birincil anahtarı kullanmanın ve tablolara yerleştirmenin önemini belirtir.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Veritabanı planlama, oluşturma ve depolama
Anahtar Kelimeler: Veri kümeleme, tablolar, bağlantılar, birincil anahtar
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
Office paketinin (Excell with Access)
sunduğu farklılıkları karşılaştırır.
İlk veritabanını oluşturma konusunu
tanımlar.
Bilgiye erişim için veri tabanları
oluşturmanın önemini analiz eder.
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Projektör, öğretmen tarafından toplanan materyaller, öğrencilerin geçen yıl kariyer
rehberliğinde bireysel projeler çerçevesinde hazırladıkları materyaller, kişisel bilgisayarlar
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
İngilizce/ Ofis paket proğramını kullanırken (Acces),
Arnavutça/ İlgili veri tablolarının seçimleri
Hayati durum / Veritabanına entegre edilmiş gerçek bilgiler

Dersin sonunda öğrenci:
Veri yönetiminin önemini kavrar.
Diğer popüler uygulamalara kıyasla Access kullanmanın önemini vurgular.
İlk veritabanını planlar.

GİRİŞ

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
Süre: 10 dk
Çalışma yöntemi

Tartışma soruları:
Demostrim
Ders, öğrencilerin kariyer rehberliği ve bilgiye erişim çerçevesinde geçen yıl boyunca topladıkları tüm
materyallerin sunumu ile başlar. Proje, Excel'i kullanmayı, çeşitli verileri farklı tablolarda yönetmeyi ve toplamayı
ve ayrıca Kosova'da faaliyet gösteren üniversiteler hakkında araştırma yapmayı amaçladı. Son olarak,
öğrenciler bir üniversiteyi bilgi doldurması için seçtiler. O üniversitenin tüm yönlerini, ders veren hocaları ve
akademik seviyelerini buldular. Öğretmenin yardımıyla bu veriler tablolara yerleştirilir.
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Öğrencilere
açıklayıcı
geri
bildirim sağlama
stratejileri

Bireysel
değerlendirme
Öğrenciler,
öğretmen
gösterdikten sonra
verileri tablolarda

sunmaya devam
etmeleri için
değerlendirilir.
Öğretmenin tahtada
öğrencilerin yaptığı
çalışmalar hakkında
geri bildirim vermesi
sağlanır ve zaman
zaman
öğrencilerden
herhangi birinin
tahtaların sunumunu
yapmaması
durumunda öğret
imsel
müdahalelerde
bulunur.
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ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Tartışma soruları :

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi

Bir Profesorun üniversiteye her girdiğinde adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri,
akademik düzeyi, diplomaları, aldığı eğitimlerle başlayarak tüm kişisel bilgilerini vermesi
sizce pratik olur mu? Belki de günde iki üç kez üniversiteye gelmeli ve her zaman tüm
detaylarını açıklamalı!
Öğretmen birincil anahtarın önemini açıklar.
-Profesorler tablosunda onların ders verdiği üniversitelerin adresini öğrenmek istesek
nasıl yapardık sence?
Alacağımız cevaplar kesinlikle öğrencilerin Excel'de filtreleme ile ilgili bilgilerinden
olacaktır. Burada öğretmen tabloların bağlantılarını inceler ve bunları göstererek açıklar.
- Priştine'de çalışan tüm profesörlerin bulmanın zor olacağını düşünüyor musunuz?
Beklenen cevap, Excel'den gelen bilgi ve Excel'de HAYIR olan filtreleme ile
gelebilir.
- Bilmek istersek, Priştine'de çalışan tüm hocaların akademik başarıları Dr. ve ayrıca 40
yaşın üzerinde olup olmadıklarını bilebilermiyiz?
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Akran
değerlendirme ve
değerlendirmesi
stratejileri
Tartışma:
Öğretmen,
öğrencilerin
görüşlerinin yanı
sıra tartışmada
söylediklerinin
gerekçelerini de
değerlendirerek
yöneltilen
sorulardan aldığı
cevaplardan ilgili
değerlendirmeleri
yapar.

Kanıtların
toplanması:

Tartışma:
Kanıtların
toplanması,
sorulan sorular
ve Office
paketindeki
bilginin
uygunluğu
hakkında
tartışma yoluyla
yapılır.

Geri bildirim
sağlama
stratejileri
Açıklama ve
gösteri
Öğrencilerin,
öğretmenin
ana hatlarını
çizdiği soruları
Excell
programıyla
ilişkilendirmele
ri
beklendiğinde
n, öğrencilerin
dersten
beklenen
sonuçları
alabilmeleri
için öğretmen
uygun
açıklayıcı ve
gösteri sel
müdahalelerde
bulunur.

SONUÇ

Süre: 15 dk

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:

Toparlama geri bildirimi
sağlamak için stratejiler

Uygulama/ Pratik çalışma
Öğrencilere Access tarafından sağlanan anketlerin önemi anlatılır
Öğrenciler dönem boyunca oluşturmayı planladıkları ve önceden önerilen veri tabanını öğretmenin yardımıyla
işletmeler, kütüphaneler veya herhangi bir yönetim dalı olarak adlandırırlar.
Tabloları ve içeriklerini planlayın.
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Pratik çalışma
Öğretmen, öğrencilerin
çalışmalarını tablolarla kontrol
ederek ilgili değerlendirmeleri
yapar ve bugün anlatılanları
öğrencilerle birlikte özetler,
böylece ders için belirlenen
kriterlerin karşılanıp
karşılanmadığını görür.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Dersin başlangıcından bireysel çalışmaya kadar sürekli değerlendirme
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Tabloları hakkında bilgi toplamak
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
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Girişimci fikirleri
Okul: “Xhavit Ahmeti” Fen Lisesi
Öğretmen: Pajtim Rashiti

Belediye: Gilan

Tarih: 10.03.2021

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: VI
Sınıf: 12
Konunun öğrenme sonuçları:
● Takım içinde yaratıcı stratejiler geliştirir
Gerçekleşmesi için gereken Saatler /
● Grup çalışmasını teşvik eder
Birimler 50: 2
● İş birlikçi ve yaratıcı
● Çatışmaları odaklı bir şekilde çözer
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 51 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 18-19):
* İletişim ve ifade yetkinliği (Etkili iletişimci),
* Düşünme yeterliliği (yaratıcı düşünür (yaratıcı ve eleştirel),
* Öğrenme yetkinliği (başarılı öğrenci),
* Yaşam, iş ve çevre için yeterlilik (üretken- katkıda bulunan).
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 52 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 84-86):
1. Evde, okulda ve toplumda pratik yapmak,
2.Yaşam ve iş için kişisel niteliklerin arttırılması,
4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini geliştirmek için TİK kullanımı,
5. Girişimcilik geliştirme çalışması,
6. Güvenli yaşam koşullarının teşvik edilmesi.
Konu için öğrenme sonuçları 53 (konu aracılığıyla hedeflenen):
(Çekirdek Müfredat s: 84-86)
1.1 Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları hakkında araştırma yapar, etkin bir şekilde organize eder ve bilgi sunar,
2.1 Kişisel ve mesleki becerilerin yanı sıra, farklı ilgi alanlarına göre belirlenen başarıları, gelecekteki kariyer seçimleri üzerindeki etkilerini de
dikkate alarak, belirli hedeflere göre kendini geliştirmeye yönelik değerlendirir,
4.1 Programlama dilleri ve uygulama programları aracılığıyla projeler, araştırma çalışmaları ile etkinlikler geliştirir,
5.1 Gerçekleştirilmesinin somut adımlarını uygulayan bir iş planı taslağı hazırlar,
6.1 Okulda ve toplumda çeşitli etkinlikler sırasında koruma ve güvenlik kurallarını uygular ve yönetir,
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Konu 49: Yeni bir iş kurma

Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
51 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
52 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
53 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
49
50
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Öğrenim ünitesi: Köprü inşaatı
Anahtar Kelimeler: Oyun, tasarım, malzeme, yaratıcılık, köprü
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
● Piyasadaki ve toplumdaki sorunları çözen ve fırsatları farklılaştıran
Fikirleri geliştirilir.
● Fikirler gruplanır ve yenilikçi fikirlerle bir deftere kaydedilir veya
saklanır
● Fikirler tanıtılır ve günlük yaşamdaki riskleri belirleyebilir ve
bunlardan nasıl kaçınılacağını düşünebilir.

Ders ünitesi için başarı kriterleri:
● Problemleri çözen ve amaçlanan ağırlıkları koruyan fikirler
geliştirin
● Grup fikirleri
● Belirli bir köprü veya yapı seçiniz
● Yenilikçi fikirleler bir not defterine kaydediniz.
● Fikirleri başkalarına tanıtın. Köprüyü olabildiğince güçlü
olacak şekilde tasarlayınız
● Günlük yaşamdaki riskleri fark ediniz ve bunlardan nasıl
kaçınabileceğinizi düşününüz.
● Gruplarla çalışınız
● Yaratıcılığı yansıtın ve iletişimsel olunuz

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Kaynaklar:
● Entrepreneurship Learning Toolkit
● Al-biz
Araçlar:
2 sandalye, kitap, 100 sayfa klileri, Flipchart, 100 tane pipet, Flipchart, 3 adet parlak formlu şerit,
Diğer konular, müfredatlar arası konular ve yaşam durumları ile ilişkisi:
Ekonomi, Matematik, Girişimcilik Yetkinlikleri için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi bağlantısı.
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 10 dk
Çalışma yöntemi: sorular, tartışma
Tartışma soruları:
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Öğretmen öğrencilere ders sırasında köprü oluşturma ile ilgili yaratıcı bir
Gruplar oluşturulur, materyaller dağıtılır ve koşullar netleştirilir
oyun oynayacaklarını açıklar. Daha sonra öğrencilere çalışma gruplarına
Köprü inşaatı:
ayrılmaları gerektiğini bildirir ve öğrencilere çalışma materyallerini anlatır.
• Köprü yalnızca listelenen tüm malzemelerle inşa edilecektir.
Hangi köprüyü inşa edeceklerini sorunuz.
• Köprünün ortasında en az bir kitap olmalıdır.
• Takımlar ayrı sektörlerde çalışmalı ve birbirlerini görmelerine
(dolaylı iletişim kurmalarına) izin verilmemelidir.
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ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Tartışma soruları:
Öğrenci gruplarının bölünmesi
başlar ve gruplar fikri, köprünün
bileşimi için ana malzeme
türünü, şeklini tanımlar ve
köprünün yapımına başlar.
Gruplar fikri, köprünün bileşimi
için ana malzeme türünü, şeklini
belirler ve inşa eder.
Öğretmen öğrencilerle tartışır:
● Etkinlikler
● Bilgi ve beceriler
● Gereklidir
● Çalışma koşulları
● İş araçları
SONUÇ

Süre: 60 dk
Çalışma yöntemi: grup çalışması
Akran değerlendirme ve
Kanıtların toplanması:
Öğrenciler araştırır, analiz eder,
değerlendirmesi stratejileri
Köprüyü inşa edin, köprüyü inşa etmek
için bileşenlerin listesini sunun,
Yansıma formları (Geri bildirim) Devam
beğendikleri köprüyü veya inşaatı seçin.
eden grup ve bireysel değerlendirme
Çeşitli köprülerin ve çalışma
malzemelerinin gücünü ve tasarımını
Öğrenciler hangi köprüyü kuracaklarını
araştırın.
keşfeder, araştırmanın önerdiği
Gruplar halinde öğrenciler, tablonun
köprüleri analiz eder.
gerekliliklerine göre araştırma
sonuçlarını toplayacaklardır.
Köprü inşaatı.
Öğrenci
Malzeme: Ağırlık:

Süre: 45 dk

Geri bildirim
sağlama stratejileri
Gruplar, oluşturulan
ürünü, fikri ve yapım
şeklini açıklayarak
sunarlar.
Oyun lideri, kaliteyi bir
kapasite testi ile
kontrol eder (önce bir
kitapla ve sonra
numaralarını
ekleyerek) ve ayrıca
her grubun orijinalliğini
tartışır.

Çalışma yöntemi: Sunum

Toparlama soruları:
Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Gruplar, köprü üzerinde çalıştıktan sonra oluşturulan ürünü, fikri ve yapım
Sonuç olarak, her ekip üyesi, yansıtma formunda verilen soruları
şeklini açıklayarak sunarlar. Öğretmen yetenek testi ile kaliteyi kontrol eder
bireysel olarak yanıtlamalıdır. Ekip daha sonra grubun özetini
(önce bir kitapla ve sonra numaralarını ekleyerek) ve ayrıca her grubun
flipchart üzerinde derler. Sonuçlar birlikte tartışılır.
özgünlüğünü tartışır.
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Değerlendirme kriterleri şunlardır:
● Orijinallik,
● İşlevsellik,
● Doğruluk.
● Kararlılık.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
● 5-8 kişilik Pet Grupları oluşturulur.
● Her grubun görevi sadece verilen malzemelerle bir köprü kurmaktır.
● Her grup 1,5 metre uzunluğunda bir köprü inşa etme görevine sahiptir (verilen sicim ile köprünün uzunluğunu doğrulayın).
● Köprü arasında en az bir kitap olmalıdır (mümkünse daha fazla kitap).
● Gruplar ayrı sektörlerde çalışmalı ve birbirlerini görmelerine (dolaylı iletişim kurmalarına) izin verilmemelidir.
● En sağlam köprüyü yapan (en fazla ağırlık taşıyan) grup oyunu kazanır.
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●

Köprü ayaklarının bağlı olduğu sandalyeler arası mesafe (köprü boyu kadar) birbirinden 1,5 metre olmalıdır.

Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:

Aşağıda öğrencilerle çalışma örneğini sunuyoruz
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FELSEFE LİSESİ "EQREM ÇABEJ" PRIŞTINE
DERS PLANLAMASI, Eğitim Yılı 2018-2019,
Öğretmen: Shpresa Hoxha

Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Tema: Benim kariyerim

/

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: V
/

Sınıf: XI

Konunun öğrenme sonuçları:
Öğrenci:






"Yapabileceklerimi" kariyer hedefleri ve planları
hakkında anlatırlar
Kariyer
geliştirme
hedeflerine
nasıl
ulaşabileceklerini açıklarlar.
Kariyer rehberliği fırsatlarını keşfetmek için
teknolojik ekipmanı kullanırlar.
Kişisel portföyün güncellenmesi / güncellenmesi
hakkında bilgi verirler
CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanırlar,
doğru CV formunu seçip içeriğini oluştururlar.

İnternetin tehlikelerini anlatırlar.

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları (hedeflenen):

YetkinlikRNK
Öğrenme Sonuçları:

I.4,9; III.6; IV.1,3;

kompetencat për
njesin Krijimi i Cv-is.d

Müfredat alan sonuçları (hedeflenen):
RNF: 1.3 Veri tablolarının ve diyagramlarının yorumlarını gerçekleştirir

Alan Öğrenme Sonuçları: 3. Danışmanlık ve kariyer rehberliği
3.1. Gelecekteki kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.
3.2. işi sel bilgi ve becerileri işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla ilişkilendirin.
ROKK- 4.1 İş arama
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ

Öğrenim dersi: CV’nin oluşumu (Özgeçmiş Oluşumu)

Anahtar Kelimeler: Curriculum Vitae (kısaca CV = “hayat yazımı” veya “biyografi”)
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:

•
•
•

İş portalları aracılığıyla istihdam fırsatlarının (örn. yaz tatillerinde, yarı zamanlı, vb.)
belirlenmesi,
CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanırlar
Hedef iş için etkili özgeçmiş derlemesi oluşturulur.

Yumuşak beceriler
Shkathtësit e
buta.docx
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Başarı kriterleri:

1.
2.
3.
4.

Word uygulamasında (Excel, PDF) etkili bir CV oluşturur.
Ayarlanan kronolojiye göre sıralar
Ana başlıklar için italik ve büyük harf kullanır
Yazı net olmalı, bir sayfa yeterlidir.

5. Üç online iş portalını analiz edip özgeçmişlerini yüklerler.
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Kitap, Bilgisayar, Projektör, MS Office 2016, İnternet bağlantısı, online CV oluşturucu, Örnek-CV
www.interpersonnel.al/docs/Europass_Shqip.doc;
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
Diller ve iletişim, Matematik

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ

Aşağıdakileri içeren dersin organizasyonu:
Öğrenme dersini öğrencilerin ön bilgileriyle ilişkilendirmek;
Yeni bilgi oluşturmak;
Elde edilen sonuçların sunumu ve gösterilmesi vb.
Birinci Adım - Tartışma Ağı (Konuşma)
"CV Oluşturma" dersinin gerçekleştirilmesi için, aşağıdaki gibi tartışmaya açık olan yönlendirici soruyla
başlıyoruz…
Hayatı nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Kerkimi për punë
part-time.pptx

İkinci adım:
Yeni kavramların tanıtılması
• Özgeçmiş (CV) nedir
Çështë CV-ja.docx

•

Özgeçmişi doğru yazmanın temel kuralları nelerdir?
Udhëzime të
përgjithshme për sh

Europass_Shqip.do
c

• CV oluşturmanın gösterilmesi.
Üçüncü adım:
Bağımsız çalışma- Öğrenciler literatüre, önceden hazırlanmış sunuma, videolara ve uygulama
alıştırmalarına güvenir. Öğrencilerden CV oluşturmak için farklı uygulamalar kullanmalarını
istenecektir.
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ
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Derecelendirme: Portföy, Arkadaş değerlendirmesi, Kontrol Listesi
Yönlendirilmiş çalışma- Dersin ilk bölümünde tarafımızca sunulan ve öğrenciler tarafından oluşturulan
özgeçmişler ölçülebilir değere sahip olmaktadırlar.
Kontrol listesi:
Yüksek seviye: Öğrenci, CV oluşturmak için uygulamaları (Word, Excel) kullanma konusunda tam
bağımsızlık gösterdiğinde işbu seviyeyle değerlendirilir (+).
Orta seviye: Öğrencinin özgeçmiş oluşturma konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu, ancak bunları
bağımsız olarak tamamlayamadığı için işbu seviyeyle değerlendirilir (˔).
Düşük seviye: Öğrenci, CV oluşturmak için herhangi bir uygulamayı kullanmayı taahhüt etmediğinde
işbu seviyeyle değerlendirilir (-).
ÖDEVLER VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Çeşitli uygulamaları kullanarak bir CV oluşturun, e-posta ile gönderin.
Öğrenciler tarafından oluşturulan özgeçmişler:
Öğrenci 1,

Öğrenci 2,

Öğrenci 3,

B.Gashi CV X4.docx

B.U CV.docx

CV , X4.doc

Öğrenci 4,

ÖĞRETMENİN DERSİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YANSIMASI

Öz değerlendirme- Tutulan saatin analizi: a) Tamamen memnunum b) Memnunum c) Memnun
değilim.
Memnun değilseniz, nedenlerini belirtiniz.1.______________________________ 2. __________________________
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Java’ya giriş
Okul: “Xhevdet Doda” Lisesi

Belediye: Priştine

Tarih: .......................

Öğretmen: Njomza Selimi
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK

Konu 54: Java’ya giriş
Gerçekleşmesi için gereken Saatler / Birimler 55: 10 saat

Müfredat
seviyesi:
VI

Sınıf: XII

Konunun öğrenme sonuçları:
4.1.6 Uygulamayı yaşına uygun ve güncel İşletim Sistemlerine
yüklemeler gerçekleştirir.
4.1.7 Uygulamanın ilk görünümünü açıklar ve uygulamaya yönetir.
4.1.8 Yeni bir projenin açılışını gösterir ve nesneler oluşturur. Ayrıca
sınıfları ve nesneleri derler ve derleme sırasında hataları kontrol eder.
4.1.9 Objeleri denetler ve iç durumlarını kontrol eder.
4.1.10 Bağımsız uygulamalar oluşturur ve diğer işlemleri kullanır.
4.1.11 Geliştirme aşamalarını dikkate alarak uygulamalar oluşturur:
uygulamanın planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi.

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 56 (konu aracılığıyla hedeflenen):
I İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili iletişimci
I.2 Bir metni anadilinde ve/veya İngilizce veya başka bir yabancı dilde, farklı konularda akıcı bir şekilde okur ve okunan metnin bağlamı,
öğrenilen dersler ve başkalarının önünde sunma/yorumlama şekli hakkında sorulan soruları yanıtlar.
I.9 Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da dahil olmak üzere günlük yaşamda başkalarıyla iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak
için TİK'i etkili bir şekilde kullanır.
II Düşünme Yetkinliği- Yaratıcı Düşünür
III.1 Farklı öğrenme alanları veya belirli bir konu için bilgi toplama, seçme ve sınıflandırma yolunu tanıtır, ilgili konuyla ilgili güncel gelişmeler için
argümanlar sunar (örn. bilim, kültür, sanat, spor, sağlık, toplum, çevre vb.).
IV Yaşam, iş ve çevre için yeterlilikler - Üretken katkı

Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
56 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
54
55
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IV.6 Verilerin hesaplanması, gözden geçirilmesi, yorumlanması ve gerekli bilgilerle (örneğin bir iş ortamının) sunulması için yazılım
programlarını kullanır, kuruluş veya dernek ihtiyaç ve önceliklerine göre bir sıralama yapar.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 57 (konu aracılığıyla hedeflenen):
4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini geliştirmek için TİK kullanımı.
4.1 Programlama dilleri ve uygulama programları aracılığıyla proje faaliyetleri ve araştırma çalışmaları geliştirir.
Konu için öğrenme sonuçları 58 (konu aracılığıyla hedeflenen):
4.1.10 Bağımsız uygulamalar oluşturur ve diğer işlemleri kullanır.
4.1.11 Geliştirme aşamalarını dikkate alarak uygulamalar oluşturur: uygulamanın planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Değişkenlerin beyanı
Anahtar Kelimeler: değişken, giriş birimi, hesaplama, string vb.
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
Dersin sonunda öğrenci:
Algoritmayı kurar ve bilgisayarda izlemeyi yapar.
Farklı değişkenler bildiriminde bulunur ve bunları kod oluşturma için giriş birimlerinden uygular.
Özel gereksinimlere ek olarak kod içinde değişiklikler yapar.

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Bilgisayar, projektör, internet (online programlama) / önceden indirilmiş program vb.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:
Matematik / Farklı geometrik şekillerin çevrelerini ve yüzeylerini hesaplamak için bir program oluşturması
Bireysel sorumluluk / Kod testine farklı girişler için birbirlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

57
58

KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
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Ders ünitesi
kriterleri:

için

başarı

Bir dikdörtgenin çevresini ve
alanını doğru bir şekilde
hesaplamak için algoritmayı
oluşturur.
Kod yapımı için değişkenleri
analiz eder
Koddaki belirli değişkenlik için
değişken bildirimini uygular.

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 15 dk
Çalışma yöntemi
Tartışma soruları:
Öğrencilere açıklayıcı geri
Bir dikdörtgenin çevresini hesaplama hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir?
bildirim sağlama stratejileri
Yüzeyinin yüzey alanını hesaplamak için ne bilmemiz gerekiyor?
Önceki derslerde öğrencilere algoritmaların grafiksel gösterimi tanıtıldığından, çemberin çevresini ve alanını Tartışma:
Öğrencilerin cevaplarından bir
dikdörtgenin çevresini ve alanını
hesaplamaya ilişkin temel bilgiler
hakkında ilk bilgiler alınır.
Öğrencilerin bağımsız
çalışmasıyla algoritma yapımının
kontrolü.
hesaplamak için bir algoritma oluşturmaları istenir.
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Tartışma soruları:
Kodu nasıl oluşturacağız? (Algoritmanın bilgisayar
tarafından anlaşılan bir dile çevirisi)
Uygulama
Öğretmen, Java programlama dilinde online programlama
web sitesini açar ve bağlantıyı öğrencilere dağıtır.
(https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler)
Öğrencilerin daha önce bir programlama dili olmadığı ve
girdi ünitesinin yanı sıra değişkenlerin bildirilmesinin de
işlendiği ilk ders olduğu için öğretmen projektör aracılığıyla
bu iki kavramı gösterir ve açıklar.
Öğretmen ilk bölüme göstererek, yani dikdörtgenin çevresini
hesaplama kısmını gerçekleştirerek girer.
Daha sonra öğrencilerden programa bırakılan bir yorum
aracılığıyla, kalan kısmın kodunu oluşturmaları, yani
dikdörtgenin alanını hesaplamaları ve çalışmalarını yakın bir
arkadaşıyla sunmaları istenir. Sonunda varsa koddaki
hataları düzeltmek ve farklı girdiler için testler yapılır.

Algoritmanın grafiksel gösterimi
Çalışma yöntemi
Akran değerlendirme ve değerlendirmesi
stratejileri
Uygulama/pratik/test
Öğrencilerin kodu tamamladıktan sonra
kodu yakın bir arkadaşına göstermeleri
gerekmektedir.
Birbirlerinin çalışmalarını takdir ederler ve
aynı zamanda kodda hatalar varsa
birbirlerine yardım ederler.
Öğrencilerden farklı girdi değerleri için
kodları test etmeleri istenmiştir.
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Kanıtların
toplanması:
Tartışma ve
pratik çalışma
Değişkenleri
bildirmekle ilgili
tartışmalarla veya
özellikle
örneğimizde, bir
dikdörtgenin
kenarlarını
bildirirken,
öğrenme
kazanımına
ulaşılıp
ulaşılmadığı ve
ders için

Geri
bildirim
sağlama
stratejileri

Öğrencilerin
ders için
başarı
kriterlerine
ulaşmaya
yönelik
pratik
çalışmaları
ve
öğrencilerin
herhangi bir
zorluk

belirlenen kriterler
hakkında bilgi
verilir.
Ayrıca uygulamalı
çalışma ve akran
değerlendirmesi
ile öğretim
dersinin temel
kavramlarının
doğru bir şekilde
öğretilip
öğretilmediğine
dikkat çekilir.
SONUÇ

Süre: 5 dk

yaşadığında
ara sıra
müdahalele
r yapılır.

Çalışma yöntemi

Toparlama soruları:
Talep:
Bir karenin çevresini ve alanını hesaplamak için mevcut kodu değiştirin.

Toparlama geri bildirimi
sağlamak için stratejiler
Pratik
Kodun gerekli bölümündeki tam
değişkenlik, yani değişkenleri
bildirme uygulaması (çevre ve
yüzeyi hesaplamak için "a"
nervürü), öğrenciye ve
öğretmene öğrenme dersinin
etkili olduğunu ve sınıf için
belirlenen tüm kriterleri bildirir.

Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Öğrenciler, doğru algoritma oluşturma ve kod oluşturmada pratik çalışma için değerlendirilir. Özellikle öğrenme biriminin öğrenme bilgilerinin
elde edildiği akran değerlendirmesi sırasında yapılan tartışmalar değerlendirilir.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
Fizik konusundan herhangi bir problem için algoritma ve kod oluşturun.
Kullanabileceğiniz örnekler: Hız, mesafe, süre, yoğunluk, direnç vb. hesaplama.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
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3D yazıcılarla yapılan Ürünlerin Oluşturulması ve Satılması
Okul: “Xhavit Ahmeti” Fen Lisesi
Öğretmen: Pajtim Rashiti
Müfredat alanı: Yaşam ve İş
Konu 59: Girişimci fikirler
Gerçekleşmesi için gereken
Saatler / Birimler 60: 3

Belediye: Gilan

Tarih: 10.03.2021

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: VI
Sınıf: 12
Konunun öğrenme çıktıları:
● Ürünler oluşturmak için TİK ve çeşitli platformları kullanır
● Ürünler oluşturmak için pazarı veya gereksinimleri analiz eder
● Oluşturma, girişimcilik ve satış veya iş yapma arasında ayrım yapar

Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 61 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 18-19):
* İletişim ve ifade yetkinliği (Etkili iletişimci),
* Düşünme yeterliliği (yaratıcı düşünür (yaratıcı ve eleştirel)),
* Öğrenme yetkinliği (başarılı öğrenci),
* Yaşam, iş ve çevre için yeterlilik (üretken- katkıda bulunan).
* Vatandaşlık yeterliliği (sorumlu vatandaş).
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 62 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Çekirdek Müfredat (s: 84-86):
1. Evde, okulda ve toplumda pratik yapmak,
2. Yaşam ve iş için kişisel niteliklerin arttırılması,
4. Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini geliştirmek için TİK kullanımı,
5. Girişimcilik geliştirme çalışması,
6. Güvenli yaşam koşullarının teşvik edilmesi,
7. Profesyonel yaşam ve gelecekteki kariyer için hazırlık.
Konu için öğrenme sonuçları 63 (konu aracılığıyla hedeflenenler):
(Çekirdek Müfredat s: 84-86)
1.1 Uygulamalı bireysel ve grup etkinlikleri hakkında araştırma yapar, etkin bir şekilde organize eder ve bilgi sunar
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
61 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
62 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
63 KB tarafından tanımlanan konunun ÖS'den, konu üzerinden amaçlananlar seçilir.
59
60
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2.1 Kişisel ve mesleki becerilerin yanı sıra farklı ilgi alanlarına göre belirlenen başarıları belirli hedeflere göre değerlendirir.
Gelecekteki kariyer seçimleri üzerindeki etkileri dikkate alarak kendini geliştirir,
4.1 Programlama dilleri ve uygulama programları aracılığıyla projeler, araştırma çalışmaları ile etkinlikler geliştirir,
5.1 Gerçekleştirilmesinin somut adımlarını uygulayan bir iş planı taslağı hazırlar,
6.1 Okulda ve toplumda çeşitli etkinlikler sırasında koruma ve güvenlik kurallarını uygular ve yönetir,
7.1 Çeşitli mesleki faaliyetler için veri işleme için yazılım uygulamalarını kullanır.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: 3D yazıcılarla yapılan Ürünlerin Oluşturulması ve Satılması
Anahtar Kelimeler: 3D, tasarım, tasarım, satış, pazarlama, çevrimiçi platform, girişimci.
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları:
● İş kurma hakkında bilgi edinmek için TİK ve çeşitli
platformları kullanır,
● Yeni iş için pazarı veya gereksinimleri analiz eder,
● Girişimcilik ile diğer meslekleri ayırt eder

Ders ünitesi için başarı kriterleri:
TİK ve MakerSPace cihazlarını kullanın
Farklı platformlar veya Tinkercad kullanın
Bilgisayar ve 3 boyutlu nesnelerle somut eylemler
gösterme
3D yazıcılarla somut eylemleri gösterin
Pazar taleplerini analiz edin ve ürünler yaratın
Öğrenciler genel olarak bilgi ve iletişim teknolojisi
ekipmanlarını tanıyacak ve kullanacak, ayrıca iş için
sorumluluk alma ve insan faaliyetinin çeşitli alanlarındaki
verilerin işlenmesiyle ilgili kişisel becerileri kariyerleriyle
ilişkilendirme konusunda inisiyatif alacaklardır.

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Kaynaklar:
● https://www.tinkercad.com/
● https://www.youtube.com/channel/UCTXWXbEfezxpOQpDr3Bh7Xw
Araçlar:
Bilgisayar / Dizüstü Bilgisayar, gerekli yazılım uygulamaları veya Tinkercad platformu, internet bağlantısı, 3D yazıcı, projektör,
öğretmen eğitimi, bakım
Diğer konular, müfredatlar arası konular ve yaşam durumları ile ilişkisi:
İktisat, Matematik.
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 10 dk;
Çalışma yöntemi:
● Anlatım, gösteri ve bireysel ve grup çalışması dahil olmak üzere gösteri ve bireysel ve grup çalışması.
● Program içeriğinin sınıfta, dolapta veya MakerSpace'de bilgisayar ve platform üzerinde gösteri yoluyla anlatılması.
Tartışma soruları:
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
ğretmen öğrencilere 3B nesnelerin ne olduğunu ve ön bilgilerinin
Öğretmen öğrencilere hangi nesneleri yaratmak isteyeceklerini
olup olmadığını sorarak tartışmayı başlatır.
sorar ve sonra bu nesnelere sahip olanlar nasıl ticaret
Öğretmen daha sonra öğrencilere 3 boyutlu nesneleri ve 2B'den
yapacaklarını öğrenir ve onları satmaya çalışırlar
farkı açıklar.
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi:
● Bireysel çalışmayı ve fikir ve de beceri alışverişini teşvik etme (etkileşimli çalışma),
● Kazanılan daha fazla bilginin uygulanmasını içeren ödevler aracılığıyla içeriğin tekrarılanması.
Tartışma soruları:
Akran değerlendirme ve
Kanıtların toplanması:
Geri bildirim
Öğretmen, öğrencilere önce
Öğrenciler çalışmalarını, öğrencilerin
değerlendirmesi stratejileri
sağlama stratejileri
www.tinkercad.com
kendileri tarafından seçilen önceki 3B
platformunu ziyaret etmeleri
nesneler seçimine dayalı olarak
Öğrenciler
ve bu platformdaki kayıt
sunarlar.
Devam eden grup ve bireysel
tarafından yapılan
süreciyle tanışmaları,
İlgili hazır nesnelerin tasarımları için
değerlendirme
nihai ürünlerin
ardından 3 Boyutlu nesneler
araştırma.
analizi.
oluşturmaya nasıl başlamaları Öğrenciler Tinkercad portalına
Öğrenciler, tablonun
Başarı kriterlerinin
gerektiği konusunda bilgi verir. giriş yapar, çalışma araçlarını
gereksinimlerinden nesnelerin tasarımı gerçekleştirilmesinde
yoluyla elde ettikleri sonuçları bireysel
keşfeder, 3B nesnelerin
kontrol listesi analizi.
olarak toplayacaklardır.
Oluşturulduktan sonra
şekillerini analiz eder.
Pratik süresince
öğretmen platformda basit bir
Öğrenci:
Nesne
Baskı
Çalışma nesnesini seçiniz.
öğrenci, öğretmen
test nesnesi oluşturur,
3D:
süresi:
tarafından öneri ve
öğrencilere oluşturulan
yardımlarla
dosyayı nasıl indireceklerini /
desteklenir.
çıkaracaklarını ve ardından
Gelişitirilmesi
3D Yazıcıyı tanıyan uygun
gereken yerlerde
formatın ne olduğunu açıklar.
açıklayıcı /
Öğretmen öğrencilere indirilen
oryantasyon geri
dosyayı internetten bir SD
bildirimi.
Karta veya USB'ye nasıl
kopyalayacaklarını /
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taşıyacaklarını söyler,
ardından 3 boyutlu yazıcıya
yerleştirme işlemi ile
tanıştırılır. Öğrencilere 3
boyutlu yazıcının nasıl
kullanılacağı ve platformda
oluşturulan nesnenin nasıl
yazdırılacağı anlatılır ve
nesnenin gösterimi ve
yazdırılması başlar.
SONUÇ
Süre: 10 dk
Çalışma yöntemi:
Okul Kulüplerini kullanarak evde veya normal okuldan sonra grup veya bireysel çalışma, çeşitli şirketlere ziyaretler
(Müfredat dışı).
Toparlama soruları:
Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Tasarım için 3D nesneyi (ürünü) seçmenin zorlukları nelerdi?
Sonuç olarak öğrenciler, tasarımlarını platform üzerinden
Öğrenci tarafından oluşturulan 3D nesneleri ne için kullanabiliriz? getirecek ve çalışmalarını 3D yazıcıda yazdırabilecek ve
ardından bu ürünleri satmaya başlayabilirler. Öğrencilerin
geliştirdikleri çalışmalar, okulun diğer nesilleri için hazır
tasarımlar olarak kullanılabilir, bu ürünleri kullanabilir ve
müşteri ihtiyaçlarına göre sosyal ağlar üzerinden gerçek satış
hatta satış yapabilirler.
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Değerlendirme için kullanılan öğrenci etkinliğinin doğrudan gözlemlenmesine yardımcı olan çeşitli teknikler ve araçlar vardır.
Bunlardan bazıları:
● Öğretim dersinin gerçekleştirilmesi sırasında öğrencinin katılımının değerlendirilmesi,
● Katılım bülteni (Bireysel veya grup çalışmasının değerlendirilmesi),
● Kontrol listesi,
● Öğrenci portföyü,
● Elektronik portföy,
● Tasarım görevi aracılığıyla değerlendirme.
Ödevler ve bağımsız çalışma:
● Seçilecek nesneler (ürününler) seçildikten sonra öğrenciler baskı için nihai nesneleri belirlerler,
● En iyi baskılı nihai ürünler sunulur,
● 3B nesneler oluşturma veya tasarlama ödevi.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
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Kariyerim: Mesleğim
Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami

Belediye: Priştine

Tarih: .......................

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: VI
Sınıf: XII
64
Konu : Kariyerim
Konunun öğrenme sonuçları:
3.1.1. Kişisel ve mesleki gelişim için çeşitli bilgi kaynaklarını araştırır (medya, istihdam büroları, MEMGerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 65:
Mesleki Eğitim Merkezi ve KM-Kariyer Merkezi).
3.1.2. Bir projenin hazırlanması ve sunumu yoluyla kişisel becerileri teşvik eder.
10 ders saati
3.1.4. Kişisel ve profesyonel becerileri değerlendirmek için çeşitli platformlar aracılığıyla test formları
uygular.
3.2.1. Kariyeri için kısa ve orta vadeli planlar geliştirir.
3.2.3. Çeşitli başvuruları online olarak tamamlayan uygulamalar (fakülte, burs, proje için).
3.2.4. Online belge gönderme (CV, Motivasyon Yazısı) yöntemlerini uygular.
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 66 (konu aracılığıyla hedeflenen):
II.2 Belirli bir konu veya görev hakkında farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri bağımsız olarak analiz eder, kalitelerini değerlendirir ve önem ve amaçlarına
göre sıralar (konular, örneğin, Kariyer Yönelimi, Avrupa Entegrasyonları, İklim değişikliği, Konvansiyonel silah riskleri, Nükleer silahlar, Ülkedeki kültürel ve
sanatsal gelişme, Sürdürülebilir kalkınma vb.)
III.7 Kendi gelişimini takip etmek için uyguladığı stratejileri ve ilerlemesini sürekli geliştirmek için uyguladığı önlemleri belirli bir kitleye açıklamak için
dosyasının ana çalışmalarını seçer.
IV.3 Sahip olduğu bilgi ve becerileri başarılı bir şekilde kullanarak, başarılı ileri eğitim seçenekleri veya mesleki eğitim ve kariyer danışmanlığı için mevcut
olan ilgili fırsatları araştırır ve kullanır.
V.1 Günlük yaşamda kendine güven ve kişisel ve kişilerarası beceriler gösterir, zamanla kendisi için olumlu yönleri fark eder ve amaçlanan kişisel sonuçlara
ulaşmak için somut adımlar atar.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 67 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik
3.1. Gelecekteki uzun ve kısa vadeli kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.

Müfredat alanı: Yaşam ve İş

3.2. Mesleki hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kişisel gelişim planı hazırlar.
Konu için öğrenme sonuçları 68 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
66 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
67 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
68 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
64
65
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3.1.4. Kişisel ve profesyonel becerileri değerlendirmek için çeşitli platformlar aracılığıyla test formları uygular.
3.2.1. Kariyeri için kısa ve orta vadeli planlar geliştirir.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
Öğrenim ünitesi: Benim mesleğim ( 692 ders saati)
Anahtar Kelimeler: Busulla.com, Kariyer testleri, meslek, kariyer,
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları

Ders ünitesi için başarı kriterleri:

Dersin sonunda öğrenci:
• Gelecekte düşündükleri meslek için busulla.com kariyer portalını aramak için TİK’i
kullanır.
• Bu mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri sahip olduğunu düşündüğü veya
gelecekte geliştirmesi gerekenler ile karşılaştırır.
• Amacına ulaşmak için alınması gereken önlemleri yansıtır.
• Araştırmadan sonra, analiz ve istatistik verilerinin grafik temsillerini
yapması.
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:

1. Busulla.com portalına giriş yapar ve profil seviyesinin %100
olduğundan emin olur.
2. Verilen cevaplara göre önerilen meslekler arasından
geleceğin mesleğini seçer.
3. Seçtiği mesleğe yönelik, sevdiği mesleğin gerektirdiği
etkinlikler, bilgi, beceri ve yeterlilikleri yansıtır.
4. Sınıf düzeyinde mesleğin maaşları için bir grafik oluşturur.

Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar (dizüstü bilgisayar) bulunan bilgisayar odası, cep telefonu, internet, video projektör.
BAĞLANTI: https://busulla.com/occupations
Kosova'daki farklı meslekler hakkında bilgi almak için bir diğer önemli kaynak da link üzerinden online olarak incelenebilen "Meslekler Kataloğu ’dur.:
http://kpk.rksgov.net/
Not: İnternet yoksa bu birim gerçekleşmez. Öğretmen, zaman kaybetmemek için dersten önce internet erişimini ayarladığından emin olmalıdır
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Diller ve iletişim, Toplum ve çevre, Sağlık ve refah.
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
GİRİŞ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: Tartışma, pratik uygulama
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Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz.
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Tartışma
Tartışma soruları:
Busulla.com portali hakkında X, XI sınıfındaki bilgileri hatırlamaları gerek.
(Öğrenciler Busulla.com portalında kl X, XI'ci sınıftan kayıtlıdır. Portalin bileşenleri hakkında
bilgi sahibidirler ve kariyer testleri önceden gerçekleştirmiştirler)
Geleceğin meslek tercihi?
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Bileşenlerin gösterilmesi

Süre: 25 dk

Busulla.com portalından
mesleklerhttps://busulla.com/occupations

Adım I: Öğretmen, profili %100
tamamlanmış olarak busulla.com
portalına giriş yapar,
Adım II: Öğretmenlik mesleğini seçin:
https://busulla.com/occupations/mesimd
henes-e-i-e-shkolles-se-mesme-te-larte
Adım III: Öğretmenin videosunu tanıtır ve
öğrencilerle tartışın:
• Aktiviteler
• Gerektiren bilgi ve beceriler
• Çalışma koşulları
• İş araçları

• Gerekli eğitim ve öğretim

SONUÇ

Süre: 15 dk

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri
Pratik uygulama
Öğrenciler Busulla.com portalına giriş yaparlar ve profil
seviyesinin %100 tamamlandığından emin olurlar;

Çalışma yöntemi: Uygulama, araştırma, pratik uygulama
Akran değerlendirme ve değerlendirmesi
Kanıtların toplanması:
stratejileri
Araştırma / Bireysel çalışma ve grup
çalışması
Devam eden bireysel ve grup değerlendirmesi.
Öğrenciler araştırır, analiz eder, kariyer
Öğrenciler Busulla.com portalına giriş yapar,
testlerinde elde edilen sonuçları verir,
kariyer sınavlarını tamamladıktan sonra Busulla verilen cevaplara göre önerilen
tarafından önerilen meslekleri araştırır, analiz
mesleklerin listesini sunar, sevdikleri,
eder.
gelecekte devam edecekleri ve ilgi
Geleceğin mesleğini seçerler.
alanlarına uygun olan mesleği seçerler.
Mesleki maaş araştırması.
Gruplar halinde öğrenciler, tablonun
gerekliliklerine göre araştırma
sonuçlarını toplayacaklardır.
Öğrenci:

Meslek:

Maaş:
(€)

Geri bildirim
sağlama
stratejileri
Başarı kriterlerinin
gerçekleştirilmesin
de kontrol listesi
analizi.
Pratik süresince
öğrenci, öğretmen
tarafından öneri
ve yardımlarla
desteklenir.
Geliştirilmesi
gereken yerlerde
açıklayıcı /
oryantasyonel geri
bildirim verilir.

Çalışma yöntemi: yansıma

Toparlama soruları:

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler
Öğrenciler edindikleri bilgilerle derinlemesine düşünür ve
geleceğin mesleğini detaylı bir şekilde analiz ederek bilgiyi
pekiştirir.

Geleceğin mesleğini seçmenin zorlukları nelerdi?
Cevaplarınıza göre önerilen mesleklerin önemi nedir?
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
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Portföy
Konuyla ilgili tüm ödevler portföyde saklanır.
Portföydeki bu birim için aşağıdakilere karar verilir:
● %100 tamamlama düzeyi için Prt sc kanıtı,
● Seçilen mesleğin kanıtı
● Seçilen mesleğe yansıma: o meslek için gerekli faaliyetler, bilgi, beceriler.
● Maaşlara göre mesleklerin grafik sunumu
Ödevler ve bağımsız çalışma:
1. Geleceğin mesleği için araştırma yapın.
2. Seçilen meslek için gerekli olan faaliyetleri ve bilgi, beceriyi analiz edin,
3. İlgi alanındaki profesyonellerle görüşmeler yapıp bunları portaldeki verilerle karşılaştırın.
4. Geleceğin mesleğinin verilerine dayanarak, şu temalı bir film sekansı oluşturun: Mesleğim, çeşitli uygulamalar kullanarak, e-posta, online okul
platformu ile gönderim yapın.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Bu ders, sürecin merkezinde öğrencilerin kendilerine fayda sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler çalışmalarında kendilerini özgür ve
bağımsız hissettiler.
Çalışma sırasında öğrencilerin hayal güçlerinin serbest bırakıldığı ve yaratımların çok yaratıcı olduğu ve böylece çeşitli becerilerin ortaya çıkmasını mümkün
kıldığı fark edildi. Öğrenciler için çok verimli ve eğlenceli bir ders oldu.
Öğrenci çalışmalarından örnekler: Öğrencilerin mesleki araştırmalara katılımı
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No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Öğrenci:
A. A.
B. K.
B. B.
E. J.
A. Sh.
E. K.
E. J.
A. B.
A. T.
L. K.
R. S.
V. B.
A. D.
A. R.
A. V.
B. L.
D. U.
E. L.
A. K.
A. D.
B. Sh.
D. K.
Rr. H.
S. S.
A. Z.
E. P.
F. M.
M. J.
P. G.
S. G.
E. S.
E. M.
F. P.

Meslek:
Bilgisayar kontrollü makinelerin operatörü
Müşteri ilişkileri uzmanı
Müşteri ilişkileri uzmanı
Müşteri ilişkileri uzmanı
Matematikçi
Avukat
Avukat
Diş doktoru
Gazeteci
Moda tasarımcısı
Gümrük memuru
Fizikçi
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Polis müfettişliği / Müfettiş
Biyolog
Spor eğitmeni
Spor eğitmeni
Sosyal yardım yöneticisi
Spor eğitmeni
Toptan ve perakende ticareti
Eğitimci
Eğitimci
Müşteri ilişkileri uzmanı
Eğitimci
Toptan ve perakende ticareti
Oto tamircisi
Oto tamircisi
Sosyal aktivite organizatörü
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Maaş: (€)

1000
950
950
950
900
900
900
750
700
700
700
700
650
650
650
650
650
650
638
600
600
600
600
600
450
450
450
450
450
450
350
350
300

1200
1000
800
600

DÜZEYİNDEKİ MESLEK MAAŞI
PAGA ESINIF
PROFESIONIT
TIM NË NIVEL KLASE
1000 950
900 900

400

750 700 700 700 700
650 638 600 600 600 600
550

450 450 450

200

0

SINIF DÜZEYİNDEKİ MESLEĞİM

PROFESIONI IM NË NIVEL KLASE

6
4
2
0

1

3

1

2

1

1

1

1

1

6
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1

1

3

1

1

1

1

3

2

2

1

350 300

Sınıf düzeyinde meslek seçimi
Bilgisayar kontrollü
makinelerin operatörü
Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Matematikçi
Avukat
Diş doktoru
Moda tasarımcısı
Gazeteci
Gümrük memuru
Fizikçi
Psikolog
Polis müfettişliği / Müfettiş
Biyolog
Spor eğitmeni
Bilişim bilimcisi
Sosyal yardım yöneticisi
Ortaokul öğretmeni
Toptan ve perakende ticareti
Eğitimci
Müşteri ilişkileri uzmanı
Oto tamircisi
Sosyal aktivite organizatörü

Maaş

Öğ.No.

1000

1

950

3

900

1

900

2

750

1

700

1

700

1

700

1

700

1

650

6

638

1

600

1

600

3

600

1

600

1

550

1

450

1

450

3

450
350

2
2

300

1
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Bir film dizisi oluşturma örnekleri: "Mesleğim", öğrenci yaratıcılığı
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Kariyerim: Fakülte taraması
Okul: “Eqrem Çabej” Felsefe Lisesi
Öğretmen: Shpresa Hoxha-Behrami
Müfredat alanı: Yaşam ve İş

Belediye: Priştine
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI
Ders: TİK
Müfredat seviyesi: VI

Konu 70: Kariyerim

Tarih: .......................

Sınıf: XII

Konunun öğrenme sonuçları:
3.1.1. Kişisel ve mesleki gelişim için çeşitli bilgi kaynaklarını araştırır (medya, istihdam
Gerçekleşmesi için gereken Saatler/ Birimler 71:
büroları, MEM-Mesleki Eğitim Merkezi ve KM-Kariyer Merkezi).
3.1.2. Bir projenin hazırlanması ve sunumu yoluyla kişisel becerileri teşvik eder.
10 ders saati
3.1.4. Kişisel ve profesyonel becerileri değerlendirmek için çeşitli platformlar aracılığıyla
test formları uygular.
3.2.1. Kariyeri için kısa ve orta vadeli planlar geliştirir.
3.2.3. Çeşitli başvuruları online olarak tamamlayan uygulamalar (fakülte, burs, proje için).
3.2.4. Online belge gönderme (CV, Motivasyon Yazısı) yöntemlerini uygular.
Seviyenin temel yetkinlikleri için öğrenme sonuçları 72 (konu aracılığıyla hedeflenen):
II.2 Belirli bir konu veya görev hakkında farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri bağımsız olarak analiz eder, kalitelerini değerlendirir ve önem ve
amaçlarına göre sıralar (konular, örneğin, Kariyer Yönelimi, Avrupa Entegrasyonları, İklim değişikliği, Konvansiyonel silah riskleri, Nükleer
silahlar, Ülkedeki kültürel ve sanatsal gelişme, Sürdürülebilir kalkınma vb.)
IV.3 Sahip olduğu bilgi ve becerileri başarılı bir şekilde kullanarak, başarılı ileri eğitim seçenekleri veya mesleki eğitim ve kariyer danışmanlığı
için mevcut olan ilgili fırsatları araştırır ve kullanır.
V.1 Günlük yaşamda kendine güven ve kişisel ve kişilerarası beceriler gösterir, zamanla kendisi için olumlu yönleri fark eder ve amaçlanan
kişisel sonuçlara ulaşmak için somut adımlar atar.
Alanın ÖS öğrenme sonuçları 73 (konu aracılığıyla hedeflenen):
3. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik
3.1. Gelecekteki uzun ve kısa vadeli kariyerleriyle ilgili kişisel beceri ve bilgileri değerlendirir.
3.2. Mesleki hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kişisel gelişim planı hazırlar.
Konu için öğrenme sonuçları 74 (konu aracılığıyla hedeflenen):
Kosova'daki fakülteler için busulla.com portalını aramak için TİK’i kullanır.
Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır
Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir
72 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
73 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir
74 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir
70
71
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Fakültelerin sunduğu programlar ile başvurmak için gereken becerileri karşılaştırır.
Piyasadaki en çok iş arayan fakülteyi analiz eder.
Kariyerleri için kişisel bir eylem planı derleyin ve bunu başarmanın yollarını gösterir.
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ
75
Öğrenim ünitesi: Fakülte taraması ( 1 ders saati)
Anahtar Kelimeler: Üniversiteler (Kolejler) / Yüksekokullar, bölümler / fakültelerin bölümleri
Ders üniteden beklenen öğrenme sonuçları
Ders ünitesi için başarı kriterleri:
• Seçilen mesleği sunan fakülte için araştırmalar yapar
• Belirlenen fakülte için konuların yönünü, dönemlerini analiz
Dersin sonunda öğrenci:
eder.
• Bosulla.com kariyer portalında yer alan fakülteleri, Priştine
• Beli fakülte seçimini neden yaptığını açıklar.
Üniversitesi'ni ve avantajlarını araştırmalar
• Fakültelerin piyasa taleplerine göre avantajlarını belirlerler.
• Öğrenciler ve piyasa tarafından en çok neyin talep edildiğini
bulmak için fakülteleri analiz ederler.
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:
Ders kitabı, öğrencilerin konu hakkında sahip olduğu bilgiler, bilgisayar odası, internet, video projektör.
Bağlantılar: https://busulla.com/ , https://uni-pr.edu/
Not: İnternet yoksa bu birim gerçekleşmez. Öğretmen, zaman kaybetmemek için dersten önce internet erişimini ayarladığından emin olmalıdır.
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi
Müfredat bağlantısı:
Müfredatın tüm alanlarındaDiller ve iletişim; Sanat, Matematik; Fen Bilimleri, Toplum ve çevre; Beden eğitimi, spor ve sağlık; Yaşam ve iş.
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ
Süre: 5 dk
Çalışma yöntemi: Brainstorming (Beyin fırtınası)
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri

GİRİŞ
Tartışma
Fikir fırtınası
Öğrencilerden, devam etmeyi düşündükleri fakülte hakkında bilgi
Öğretmen öğrencilerle tartışmayı açar:
almaları.
busulla.com web sitesinden kariyer testlerini tamamladıktan sonra
geleceğin mesleğini belirlemeyi başardınız.
Seçtiğiniz mesleği size sunan fakülte hakkında nasıl bilgi
edinebilirsiniz?
ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME
Süre: 25 dk
Çalışma yöntemi: Uygulama, araştırma /Grup çalışması
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Normal şartlarda 1 ders 45' olarak planlanıyor ancak istisnai durumlarda duruma göre uyum sağlayarak planlanan dakikaları azaltabiliriz..
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Uygulama
Öğretmen fakülteleri busulla.com'da ve Priştine
Üniversitesi'nin web sitesinde tanıtır.
https://busulla.com/school_finder/faculties
https://uni-pr.edu/

Akran
değerlendirme ve
değerlendirmesi
stratejileri
Devam eden
bireysel ve grup
değerlendirmesi.
Öğrenciler, size
seçilen mesleği
sunan fakülteyi
bireysel olarak
araştırırlar.
Öğrenciler
seçtikleri fakülte
için ilan verirler ve
takip edecekleri
fakültelere göre
gruplara ayrılırlar,
yön/dönem/konu
için araştırmalarına
devam ederler...

SONUÇ

Süre: 15 dk

Kanıtların toplanması:
Araştırma / Grup çalışması
Öğrenciler, portal gibi fakülteler hakkında bilgi
sağlamak için web sitelerini araştırır: Busulla.com
,bağlantı:https://busulla.com/school_finder/faculties
Priştine Üniversitesi'nin web sitesi
Bağlantı: https://uni-pr.edu/
Tabloyu tamamlamak: Biliyorum, bilmek istiyorum,
öğrendim. Tablo elektroniktir, tamamlandı
öğretmene e-posta, elektronik platformlar
aracılığıyla gönderilir, ancak öğrenciler tarafından
manuel olarak da yazdırılabilir ve doldurulabilir.

Geri bildirim
sağlama
stratejileri
Grafik analizi:
Biliyorum,
bilmek
istiyorum,
öğrendim,
öğrenciler
tarafından
tamamlandıktan
sonra.
Gelişmesi
gereken
yerlerde
açıklayıcı /
oryantasyonel
geri bildirimi
yapılır.

Çalışma yöntemi: yansıma

Toparlama soruları:

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler

Kariyer rehberliği öğrencisi olarak sizler için https://busulla.com/
portalının ve https://uni-pr.edu/ web sitesinin önemi nedir?
Kısa listede hangi fakülte var?
Neden bu fakülteye gitmeye karar verdiniz? Karar kolay mıydı?

Öğrenciler, edindikleri bilgilere dayalı olarak, Kariyer Yönlendirmede
çevrimiçi web sitelerinin önemini özetleyen sonuç soruları üzerinde
düşünürler.
Artık kendilerini daha iyi tanıyorlar. Artık eğitim yolları hakkında daha
çok şey biliyorlar ve bilgilenmeyi öğrendiler. Bu elbette karar verme

Bu fakülte ile nerede iş bulabilirsin?

Bu fakülte ile ortalama maaş ne kadar olabilir?
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Bu fakültede herkese iş var mı?
için daha fazla güvenlik getiriyor. Toplanan sonuçları kariyer
İstihdam oranı ne olabilir?
rehberliği için bir yardım olarak kullanabilirler.
Öğrenci değerlendirme teknikleri:
Biçimlendirici değerlendirme:
Geri bildirim
Teknik -BİLİYORUM / BİLMEK İSTİYORUM / ÖĞRENDİM
Etkili sorular
Portföy
Ödevler ve bağımsız çalışma:
• Kosova'da bulunan fakülteler için araştırmalar yapar.
• Bu fakültelerin sunduğu yönergeleri analiz eder.
• Maaş ve piyasa taleplerine göre meslek karşılaştırmaları yapar.
• En sevdiği fakülteyi seçer.
• Bu fakülteyi seçme nedenini yazar.
Kanıt içeren tüm çalışmalar öğrencinin elektronik portfolyosuna yerleştirilmelidir.
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:
Bu ders, sürecin merkezinde öğrencilerin kendilerine fayda sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler çalışmalarında kendilerini özgür ve
bağımsız hissettiler. Öğrenciler için çok verimli ve eğlenceli bir ders olmuştur.
Öğrenciler artık okullaşma yolları hakkında daha çok şey biliyorlar ve bilgilenmeyi öğrendiler. Bu elbette karar verme için daha fazla güvenlik
getirmektedir. Toplanan sonuçları kariyer rehberliği için kullanabilirler.
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Öğrenci çalışmalarından örnekler
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Aşağıda, öğrencilerin öğretmenle birlikte yaptıkları çalışmalardan örnekler sunulmuştur.
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Ek 1: Planlama amaçları için AÖS, KÖS ve Öğrenim Birimlerinin analizi
Yıllık Plan
Seviye 5
Sınıf
X
Konsept 74
Saat
TİK

36

AÖS

(Alan Öğrenme Sonuçları)

1. Evde, okulda ve
toplumda pratik
çalışmaları anlamak
ve uygulamak.
1.1. Bireysel ve grup
çalışmaları arasındaki
farkları sırasıyla analiz
eder, proje
çalışmalarının
farklılıklarını ve
benzerliklerini bulur.
1.2. Proje çalışmalarını
okulda bireysel ve
gruplar halinde
tasarlamak ve
uygulamak için kişisel
bilgi ve deneyimini
kullanır
2. Yaşam ve iş için
kişisel niteliklerin
gelişmesi
2.1. Kişisel ve mesleki
gelişimin yanı sıra çeşitli
öğrenme fırsatları için
temel sağlamak için

KÖS

(Konu Öğrenme Sonuçları)

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Önerilen konular

Formüllerle ilgili eylemleri açıklar.
1. Dükkânım Projesi (12
Hücredeki formüllerin yerleşimini bulur.
Aritmetik ifadelerden bahsedir.
saat) (Formüller ve
Örnekler aracılığıyla bazı temel
Fonksiyonlar)
fonksiyonların kullanımını, bunların
eklenmesini (farklı fonksiyonların
(AÖS 1.1.,1.2, 2.1)
kullanımı, toplamın hesaplanması, çıktı,
vb.) gösterir.
(KÖS 4.2.1-4.2.6))
4.2.5. Metin çalışması, finansal işlevler için
işlevleri kullanır ve bunların önemini
Excel'i kullanarak:
açıklar.
4.2.6. Fonksiyonları kullanırken problem
● Makaleleri çalışma
çözmeyi tanımlar.
sayfasına kaydedilir (2
4.2.7. Verileri filtrelemenin yanı sıra artan ve
saat)
azalan sıralamayı açıklar.
4.2.8. Veri yazdırma adımlarını gösterir.
● Hücrelerdeki,
4.2.9. Sayfanın başlangıcını ve sonunu
satırlardaki ve
adlandırır.
sütunlardaki öğeleri
4.2.10. Çalışma sayfasının organizasyonunu
kategorilere ayırma ve
gösterir.
işleme uygulanır (2
4.2.11. Grafik sistemini etkinleştirmek için
saat)
kullanılacak adımları tanıtın (verilen
tablo için bir grafik ekleyin).
● Formülleri kullanarak
8.1.1. Bir PowerPoint sunumu oluştururken
hesaplamalar yapılır (2
metne ek olarak, fotoğraflar, multimedya
saat)
kayıtları, çizimler, animasyonlar vb. gibi
diğer multimedya materyallerini de
● Işlevleri kullanarak
kullanabileceğini gösterir.
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gereken becerileri
gösterir.
4. Öğrenmeyi ve günlük
yaşam kalitesini
ilerletmek için TİK
kullanımı.
4.1. Araştırma projeleri ve
çalışmaları için TİK
kullanmanın bazı avantaj
ve dezavantajlarını analiz
eder.
4.2. Uygulamaları ve web
hizmetlerini kullanma
becerilerini gösterir.
.
8. Yaşam ve iş için
iletişim.
8.1. Çeşitli ödev ve
projelerin
uygulanması
hakkında bilgi almak için
multimedyayı kullanır.

8.1.2. Slaytlarda efektlerin kullanımını gösterir.
8.1.3. Sunumun önemini tartışır.
8.1.4. Yazdırma aşamasındaki adımları
açıklar.
8.1.5. Multimedyanın ilerlemesini ve
avantajlarını gösterir.
8.1.6. Grafiklerin temel unsurlarını, fotoğraf
işlemeyi (görüntüleri) belirtir.
8.1.7. Multimedya dizileri tasarlarken veya
sunarken kullanılan bilgisayarları ayırt
eder.
8.1.8. Bir multimedya materyalinin sunum
kalitesini ayırt eder.
8.1.9. Programları kullanarak multimedya
dizilerinin oluşturulmasını gösterir.
8.1.10. Tasarım, grafik işleme ve tasarım
çalışmalarına dayalı olarak film
sekansları oluşturur ve sunumlarını
yapar.

metin ve finansal
hesaplamalarla çalışır (4
saat)
●

Test (2 saat)

Ürün, satış raporları (Veri
analizi, sayfa düzenleme, baskı
ve grafik) (8 saat)
AÖS (4.1 ve 4.2)
KÖS (4.2.7-4.2.12)
Excel'i kullanarak:
●

Verileri sıralayarak ve
filtreleyerek analiz edilir
(2 saat)

●

Er Verileri sunmak için
grafikler ve tablolar
oluşturulur (2 saat)

●

Rapor yazdırma ve
yazma için grafik
entegrasyonu (Excel ve
Word) kullanılır (2 saat)

●

Test (2 saat)

Dükkân ve ürünlerin tanıtımı
(10 saat) Sunum oluşturma
AÖS 4.2
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KÖS (4.1.13.-4.1.17.)
Power point kullanımı:
●

Dükkân ve ürünleri
metin, fotoğraf,
multimedya
kullanarak tanıtım
yapılır (4 saat)

●

Fikirleri ve ürünleri
çalışmaya katılan
arkadaşlarına iletilir
(4 saat)
Ders sunumları (2
saat)

●

Multimedya, multimedya
sunumu (Multimedya dükkân
reklamcılığı, multimedya dizileri
oluşturma) (6 saat)
AÖS 8
KÖS (8.1.1.-8.1.6)
Moviemaker veya canva
kullanımı:
● Dükkânın ve ürünün
video reklamı (3 saat)
● Dükkân veya ürün
hakkında sosyal
medyada Sociale Post
(2 saat)
● Ders sunumları: 1 saat
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NEF

14

5. Girişimcilik geliştirme
çalışması.
5.1. İşgücü piyasası
analizine dayalı bir iş
yaratmak için yaratıcı
fikirler suna.

5.1.1. Piyasanın rolünü açıklar.
5.1.2. Pazarı araştırır.
5.1.3. Belirli zaman ve yerlerdeki talepler ve
ihtiyaçlarını belirler.
5.1.4. Belirli bir zaman ve mekandaki
gereksinimleri ve ihtiyaçları güç
noktasında sunar.
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3. Kariyer danışmanlığı
ve rehberlik
3.1. Gelecekteki

3.1.1. Kariyer hedeflerini ve planlarını "ne
yapabilecekleri" hakkında bilgi verirler.
3.1.2. Kariyer
hedeflerine
nasıl
ulaşabileceklerini açıklarlar.
3.1.3. Kariyer rehberliği fırsatlarını araştırmak
için teknolojik ekipmanı kullanırlar.
3.1.4. Kişisel portföyün güncellenmesi /
güncellenmesi hakkında bilgi verirler.
3.1.5. CV oluşturmak için çeşitli uygulamaları
kullanırlar, uygun CV formunu seçip
içeriğini oluştururlar.

(Açılımı
belgenin
aslında
verilmemiştir)

OKK
(Açılımı
belgenin
aslında
verilmemiştir)

kariyerleriyle ilgili kişisel
beceri ve bilgileri
değerlendirir.

3.2. Kişisel bilgi ve
becerileri işgücü
piyasasının ihtiyaçlarıyla
ilişkilendirir.
7. Profesyonel hayata ve
gelecekteki kariyere
hazırlanmak.

140

Genç girişimci.
Yeni bir iş yaratmak. Web Sitesi
Geliştiricisi (10 saat)
AÖS 5.1
AÖS 4.1.
KÖS 5.1.1-5.14)
● Girişimci kimdir.
Girişimcinin nitelikleri (2
saat)
● ● Web sitesi geliştirme,
pazar araştırması (2
saat)
● ● iş fikri geliştirilmesi,
canvas modeli (2 saat)
● Basın Word örneği (2
saat) (TİK)
● İş fikrinin ve iş planının
sunumu (2 saat)
Kariyerim
Kariyer Planlama (2 saat)
E-posta Oluşturma (1 saat)
Busulla.com portalına
kaydolmak için öğrencilerin bir
e-posta adresine sahip olmaları
gerekir (tercihen gmail'de bir eposta açarak).
Busulla.com kariyer portalına
kayıt (2 saat)
AÖS 3.2.
KÖS (3.2.1.)
Müfredat bağlantısı:
Bir hesap oluşturmak, e-postayı

7.1. İş piyasası
mevzuatına ve
gereksinimlerine dayalı
olarak kişisel ihtiyaçlar
için belgeleri okur,
yorumlar ve tamamlar.

(tercihen resmi e-posta)
kullanmayı ve şifreyi
oluşturmayı gerektirir.
IVAP Kariyer ve Potansiyel
Testi (4 saat)
AÖS 3.2
KÖS (3.1.1, 3.1.2)
● IVAP Testi
● Potansiyel Testi
Müfredat bağlantısı:
İnternet Kullanımı
Word'de gönderilen görevde
test sonuçlarının dosyalar
olarak sunulması
CV ve kişisel portföy (3 saat)
AÖS 3.2, 7.1
KÖS ( 3.2.2 ve3.2.3)
● CV Oluşturma
● Portföy
Müfredat bağlantısı:
Özgeçmiş (CV) yazma,
Word'de Arnavutça özgeçmiş
işleme,
Pusula portalındaki özgeçmişin
doldurulması.
Portföy oluşturma ve
güncelleme.
Ödev sunumu (2 saat)
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ZHQ
(Açılımı
belgenin
aslında
verilmemiştir)

10

AÖS: 9. Doğanın ve
çevrenin korunması ve
muhafazası.
9.1. Çalışma ortamına
özen gösterir ve
teknolojinin çevreyi
korumadaki rolünü
doğrular.

9.1.1. Enerji maliyetleri ve işlem hızları ile ilgili
karşılaştırmalar yaparak teknolojik
ekipmanları analiz eder.
9.1.2. Bilgi Teknolojileri ekipmanlarının insan
sağlığındaki önemini gösterir.
9.1.3. Siber saldırılarla ilgili bilgileri işler ve
önemini açıklar.
9.1.4. İnternetin tehlikelerini anlatır.
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Akıllı ev
Düşük elektrik tüketimi ile
teknoloji kullanımı.
Wi-Fi'ın insan sağlığına etkisi
Siber saldırılar
Kişisel ve kurumsal bilgilerin
korunması

