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Ne/Nasıl Başladı? Neler Hazırlandı?
Nasıl 

Tamamlanacak?



Etkili bir programı için...

• İhtiyaç analizi gerçekleştirmek

• Yetişkin eğitimi olduğunu hatırlamak

• Öğrenme amaçları geliştirmek 

• Eğitim materyalini tasarlamak

• Eğitim materyalini geliştirmek

• Eğitimi gerçekleştirmek

• Eğitimi değerlendirmek

• Cilalamak 



Ne/Nasıl Yapıldı?

• Odak grup tartışmaları
– İki grupla gerçekleştirildi

• İhtiyaç analizi
– 3 hedef konuda profesyonellerin ihtiyaçlarını 

belirlemek için gerçekleştirildi

• Yüz yüze görüşmeler
– 10 öğretmene sorular yöneltildi

• Yeterlikler üzerine anket çalışması
– 50 kadar öğretmenden talep ettikleri yeterliklere dair 

veri toplandı



Modül Geliştirme

• Sahadan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi

• Alanyazının değerlendirilmesi 

• Profesyonel görüşler 



Sahadan Gelen Veriler

• Nicel veri kısmında ortaya çıkan konular; 

– Tecrübe (çeşitli bakımlardan)

– Eğitim alanı dışından olmak 

– Hizmetiçi eğitim düzeyi farklılaşması

– Profilin çok dağınık olmasıdır. 



Alanyazın Etkisi

• Tükenmişlik 

• Hizmetiçi eğitimlerin özellikleri 

• Yeni ya da gündem katılan yaklaşımlar



Profesyonel Görüşler

• Öğretmen yetiştirme tecrübesi 

• Sertifika programı 

• Mesleki geçmişler 



Neler Hazırlandı?



Veri Analizinden Sonra
Modüller için Alınan Temel Kararlar

• Geliştirilen modülün konu başlıklarının yeterlik 
kavramının “beceri” vurgusuna odaklanması, 

• Beceri geliştirmek için saha uygulaması öncesi 
hayal ettirici gerçek saha örnekleriyle 
desteklenmesi,

• Bilgi konusunda terminolojiye boğulmayan 
ama ortak dilin öne çıkarılması,

• Basit, sade, anlaşılabilir bir anlatım içermesi 
gerektiğidir.



Nasıl bir 
eğitimci?

Rolleri 
nedir?

Kişisel 
özellikleri?

Yapabildikleri 
nedir?

Tanımı 
nedir?



• Modüllerin geliştirilmesinde özel eğitim 
öğretmenleri için geliştirilen ve sahadaki 
bireyler tarafından da bir bakıma onaylanan 
yeterlikler hedef alındı ve içerik ona göre 
geliştirildi. 



Yeterlikler-İçerik 

Bu modülü tamamladığınızda

1.Davranış Yönetiminin amacını ve tekniklerini 
açıklamanız ve örneklendirmeniz,

2.Edimsel davranışı açıklayıp 
örneklendirmeniz,

3.Davranış ilkelerinden pekiştirmeyi 
tanımlamanız, türlerini örneklendirmeniz,

4.Davranış ilkelerinden cezayı tanımlamanız, 
türlerini örneklendirmeniz,

5.Uygun olmayan davranışları azaltmada 
ayrımlı pekiştirme ve türlerine örnekler 
oluşturmanız,

6.İletişimi engelleyen yetişkin dönütlerine 
örnekler oluşturmanız beklenmektedir.



Bu modülü tamamladığınızda

• Öğrencilere  kazandırılacak olan davranışların 
işlevsel olması, kazandırılacak olan davranışlarda 
ön koşulların belirlenmesi ve öğrencilerin işlevde 
bulunma düzeylerinin belirlenmesi

• Öğretimin yapılacağı fiziksel ortamı düzenleme

• Öğretimin yapılacağı öğretim ortamını 
düzenleme

• Kullanılacak araç-gereçler ve materyallerin 
seçimi

• Öğretim süresinin belirlenmesi

• Etkili öğretim yöntemine karar verme

• Öğrenci tepkilerine ne şekilde tepkide 
bulunulacağını belirleme (yanlışların  
düzeltilmesi, dönüt verme ve pekiştirme) 

• Sınıf Yönetimi

• Değerlendirme

• Öğrenilenlerin kalıcılığını,akıcılığını ve 
genellenebilirliğini sağlama konularında bilgi 
sahibi olacaktır. 



• İçerik örneği; 
– Öğrenme ortamlarında 

öğrenciler ile sözel veya sözel 
olmayan biçimde iletişim 
kurmamız gerektiğinde, 
öğretmenin öğrenciye 
yönelteceği ifadelerini, 
öğrencinin bulunduğu dil 
dönemine göre ayarlaması, 
öğrenci ile karşılıklı iletişim 
kurabilmesi, mesajını en 
uygun biçimde aktarabilmesi 
ve dilin kullanımına model 
olması açısından oldukça 
önemlidir.



• Doğrudan öğretim, okuma-yazma, 
matematik, hayat bilgisi gibi derslerin 
öğretiminde kullanılan etkili bir 
yöntemdir. Doğrudan öğretim, 
öğretimi yapılacak içeriğin ardışık 
şekilde sıralanması, öğrencinin tam 
katılımı, öğretmenin düzeltici 
dönütler vermesi, ipuçlarının 
düzenlenmesi, ipuçlarının 
uygulanması ve geri çekilmesi 
anlamına gelir (Rosenshine, 1986). 
Temelde davranışçı yaklaşıma dayalı 
olan doğrudan öğretim yönteminin 
amacı, öğretimi yapılan içerikte 
ipuçlarının aşamalı olarak geri 
çekilmesiyle öğrenciyi bağımsız hale 
getirmektir. 



MODÜL KULLANIMI

• Portal 3 tip kullanıcı için 
hazırlandı. 

– Superuser(genel 
yönetim)

– Öğretmen (Dersi 
yöneten)

– Öğrenci 
(öğretmenler/profesyon
eller)



• Superuser sol sütunda 
yer alan butonlarla 
profil yönetimi, kurs 
listesi, soru yazımı, sınav 
oluşturma, kullanıcı-
ders işlemleri, 
rapor/sertifika çıkartımı 
konularında etkin 
kullanım 
sergileyebilmektedir.  



Portal Görüntü Örneği
Dil ve İletişim Becerilerinin Öğretimi



Portal Görüntü Örneği
Dil ve İletişim Becerilerinin Öğretimi



Nasıl Tamamlanacak?



• Öncelikli olarak 
profesyoneller bilgisayar 
ortamında çalışmalarını 
gerçekleştirecek. 



• Ardından profesyoneller 
bir araya gelerek 
çalıştıkları konular 
üzerine grup çalışması 
gerçekleştirecek. 



• Sınıfta öğretmenlerle 
birlikte bulunarak, aktif 
geri bildirim sağlanacak. 


