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1. Hoşgeldiniz

Bu kılavuz teknoloji dersi öğretmenleri için tasarlanmıştır. Kılavuz, fizik gibi diğer konularda 
öğretmenler için yeni fikirler içerebilir. Ayrıca, yetkinliklere dayalı yeni Kosova müfredatına 
uyumludur. 

Kosova okullarında teknoloji dersi öğretimi pratik ekipman eksikliği nedeniyle sınırlıdır. Yeni 
teknolojiyi anlamak için aynısını kullanmaları gerekir. Çocukların (ve yetişkin) çoğu faaliyeti pratik 
olarak geliştirilmeleri imkânları varsa daha kolay öğrenirler. Bir Çin atasözü, bunu açıkça gösterir: 

Duyarım  ... Unuturum
Görürüm ... Hatırlarım
Yaparım  ... Anlarım
Kosova’nın bazı okullarında bu kılavuzda sunulan yeni yaklaşımın tanıtımı yapılmıştır. Bu okullar 
pratik öğrenimi sağlayan uygun ekipmanlarla donatılmıştır. 

Bu kılavuz, tasarım konusundaki bilgilerinizi ve anlayışınızı geliştirmek, 21. yüzyılın ekipmanlarının 
kullanımı ve aynı zamanda ders sırasında yeni teknolojilerin uygulanmasında yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Uygulamalı etkinliklere örnekler de olacaktır. 

Kılavuz size yeni stratejiler sunacaktır. Sunulan stratejiler arasında: öğrencilere, ders hedeflerini 
anlamlı bir şekilde sunmak, başarı için net kriterler sağlayabilmek, yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, 
tasarım sorunları, grup çalışması ve etkili iletişim, arkadaş desteği, somut örnekler, yapıcı eleştiri 
ve aynı zamanda öğrenim değerlendirmesi ve planlamasını yapmaktır. Bu yaklaşımın etkili olma 
temel sebebi, öğrencilerin anlayış geliştirmelerine yardımcı olmasıdır. 
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2. Kısaltmalar tablosu
 

MASHT Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

USAID ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı

FHI 360 Family Health International - Aile Sağlığı Uluslararası 

BEP Basic Education Program - Temel Eğitim Programı

DKA Eğitim Belediye Başkanlığı

KKK Kosova Müfredat Çerçevesi

MSH Okul Yönetimi

VpN Öğrenmek için Değerlendirme

ViN Öğrenme Değerlendirilmesi

ZHPM Öğretmen Mesleki Gelişim

KDSH Okul Yönetim Kurulu

PC Kişisel Bilgisayarlar

PLC Kontrol bilgisayar cihazı

Pratik öğrenme ve tasarım 

hedefları öğrencilerin teknoloji 

kullanımı sırasında ortaya 

çıkan güncel konular hakkında 

konuşmak için teşvik ediyoruz. 

Bu konuşmaları anlamaya 

yardımcı olurlar. 
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3.  Kılavuz, nasıl  
yardımcı olabilir?

3.1 Kılavuz, yeni yöntemlerin  
kullanımına, öğretmenlere yardımcı olur.

Bu kılavuz çeşitlidir öğretmenlerin bu 
yöntemleri kullanmak için mevcut ders 
kitapları ve fırsatlar ile yenilikçi öğretim 
yöntemleri kullanmanıza yardımcı olacaktır. 
Bu teknoloji yenilikçi öğretim yöntemler 
kullanılabilir ki içinde mevcut kitap halinde 
öğrenme bir durumda gösterilmektedir. 
Bu kılavuz öğretmenlerin uygulamakta ve 
yeni öğrenme uygulanmasına yardımcı 
olmaktadır.

Tasarım hedeflerin süreci

Bu kılavuzun kullanımı yoluyla elde etmeye çalıştıkları Öğrenme sonuçları şunlardır:

 y Yeni metodolojiler yanı sıra hazırlama 21. yüzyılın öğrencilerin uygulanması (Etkili 
iletişimciler, yaratıcı düşünürler, sorumlu vatandaş, öğrencinin başarılı ve sağlıklı).

 y Mevcut teknolojileri kullanarak (PC, dizüstü bilgisayar) ve yeni (Kontrol Kutusu, Robotik Kol, 
Elektronik Laboratuvarı, vb.) eğitim sürecinin kalitesini artırmak amacıyla; 

 y Yeni deneyimler öğrencilere zenginleştirmek için online kaynaklar kullanın.

Konseptualizim Inşaat

Bilgi

Bu durumda yeni bir yöntem olarak, yukarıda 
mevcut ve kitap örnekleme görüşeceğini, 
“Tasarim hedeflarin süreci” alacak. Tasarımı 
hedeflar aşağıdaki unsurlardan oluşur:

-Konseptualizim,

-Inşaat, ve 

-Bilgi.

Bu şekilde öğrenme bilim lamine eşsiz ve 
yaratıcı yeni çözümler bulmak için öğrencilere 
alanı sunuyor. Bu konu hakkinda daha fazla 
yeni yaklaşımda devaminda konuşalacak.
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4. Kılavuzu nasıl kullanalım?

Teknoloji konusunda 21. yüzyılda öğretme 
kılavuzu, teknoloji konu öğretmenleri yanı 
sıra eğitim alanında başkaları için bir kaynak 
olarak hizmet vermektedir. Aşağıda, bu 
kılavuzda nelerin yer aldigni anlatack.

•	 Başlangıçta, bu kılavuz  kime adanmıştır, bu 
kılavuzun amacı nedir, bu yeni yöntemlerin 
kullanımında rehber öğretmenlerinin 
nasıl yardımcı olabileceğini, kılavuzu nasıl 
kullanılacağız, vb, ilk dört bölümde, kısaca 
anlatmaya çalıştık.

•	 Görsel olarak sonrasında 21’inci yüzyıl 
becerileri, Kosova’da eğitim sisteminde 
anahtar yetkinlikler açıklanmıştır.

•	 Beşinci bölümde , yeni öğrencilere öğretecek 
becerilere ve nasıl günlük hayatın teknoloji 
ve toplum dersinde öğrenilen konular ile ilgili 
konusulur.

•	 Altinci bölüm farklılaştırılmış öğrenme 
(İngilizce dili tarafindan) için ayrılmıştır: 
“Farklılaştırılmış öğrenme” (“differentiated 
learning”), yaklaşımı grup çalışması ve 
yaratıcılığı teşvik etmek için daha esnektir. 
Burada yeni teknoloji (lego, robot, onay 
kutusu, vb.) ve her teknoloji sınıfı olmalıdır 
mekanik araç ile çok kısaca anlatılır.

•	 Bölüm yedi, tasarım zor paylaşım hedefları ve 
aralarındaki fark kavramı ile ilgisi yoktur.

•	 Bölüm  sekiz, değerlendirmesi ve hangi 
kullanılan yöntemler ve ana değerlendirme 
araçları olmasına rağmen, genel olarak, 
öz-değerlendirme ve teknoloji öğrenme 
değerlendirilmesi öğrenim için değerlendirme 
üzerine konuşulur.

•	 Bölüm dokuzda, küçük hedeflar ve büyük 
hedeflarin hedeflarına odaklanarak geliştirme 
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faaliyetlerini açıklar. Burada hedeflar örnekler 
ve nasıl bunları uygulamak gerekiyor, nasıl 
kriterleri belirlemek ve bunların nasıl vlerësojni 
için bulabilirsiniz.

•	 Onuncu bölümde özellikle teknolojik 
donanımları gibi açıklanirlar: Bilgisayar 
cihazı, LEGO robot, robotik kol ve Elektronik 
Laboratuvarı Kontrolu. 

•	 Iyi uygulamalar onbirinci bölümde sunulan 
modellerdir. Bilimin tam merkezi ve bilim 
merkezinde yer alabilir faaliyetleri ile tasarım, 
21. yüzyılın öğrenme, yardımcı olmak için 
toplum katılımı, merkezinde paylaşım sınıfı, 
öğrenme yoluyla yeni bir yöntem hakkında 
konuşulur.

•	 Onikinci bölümde bir klasör içeren klasörü, 
delil (kanıt) nedir ve dosyaları çeşitli şekillerde 
ne olduğunu açıklar.

•	 Onüçüncü bölümde ek edebiyatı hakkında 
bilgi içerir ve bittikten sonra yapacağımız 
katalog teknolojisi eklenmiştir. 

Bu kılavuzun okuyucuları çalışmalarını kolaylaştırmak için özel bilgiler içeren farklı renkleri ile 
eğriler ve şekiller kullanılır.

4.1 Efsane

Örnekler veya okul hikayeleri

Sınıfta faaliyetler

Büyük önem ile

Farklı bağlantılar: örneğin x sayfaya bakiniz, 
web sitelerine referans, vb.
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Lego robot ve kontrol kutusunun 
iş sunum örnekleri
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5. Öğrenci hangi yeni  
becerileri öğrenecek?

Tanıtmak istediğiniz hakkında becerileri belirlemek üzere bir çalışma grubu tarafından daha önce 
geliştirilen Tablo 21. yüzyıl becerileri.Aşağıdaki kaynaklara dayanmaktadır: 

“Hayat boyu öğrenme için Anahtar Yeterlilikler: Avrupa Referans Çerçevesi”, Avrupa Komisyonu 
Başkanlığı, Eğitim ve Kültür Merkezi, Kasım 2004. “21. yüzyılın öğrenme için Çerçeve,” 21’inci yüzyıl 
becerilerini, Tucson, ABD, 2004 İçin Ortaklık. 

“21’inci Yüzyılda Öğrenme: eğitim reformu 21. yüzyılda öğrenme desteği ve liderlik” El Houcine 
Haichour, Jonathan Metzger, ve Mary Joy Pigozzi, CISCO Corporation, 2008.

Yeni program öğrencilerin yaşam ve çalışma için gerekli becerileri kazanmaları yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Öğrenciler en ileri teknolojik ekipman ile bunların pratik yönü ile tanımak, 
aynı zamanda modern teknolojik süreçlerin teorik yönü gibi kavrayabilen kontrol kutusu 
(sayfa 15). 

Bu kılavuz öğrencilerin çevreye ölçme yeteneği teşvik etmek ve kendimizi ifade etme ve iletişim, 
araç ve ekipman kullanımı edebilmek için yardımcı kullanın. Öğrenciler, birbirlerini dinlemesi 
dikkatle gözlemlemek ve onların algılarını kelimeleri özetlemek için öğrenirler. 

Pratik faaliyetler aracılığıyla öğrencilerin aşağıdaki pozisyonları gelişebilir:

 y Açık bir zihin var
 y  ‘Tek bir çözüm’ (birden fazla doğru cevabı vardır) var
 y  Daha iddialı olmak - sabır, soru sormak, set olacak
 y  İşbirlikçi becerileri - iletişim (dinleme ve konuşma dahil), uzlaşma, ortaklık, yansıma
 y  Organize düşünme becerileri - sentez, değerlendirme, analiz, kritik stratejileri / yansıtıcı 

hipotetizimi
 y  Ayrıca işbirliği becerilerini geliştirmeye yardımcı olan bir pratik faaliyet göstermiştir.
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6. Sınıfta Modern Teknoloji

Sınıfta yeni teknoloji kullanımı daha esnek bir yaklaşım gerektirir. Öğrenci aynı anda her çalışamaz. 
Bu nedenle öğrenci grupları farklı etkinlikler üzerinde çalışmak yeni bir organizasyon, bir ihtiyaç 
vardır. Bu diferansiyel öğrenim (İngilizce’den  “farklılaştırılmış öğrenme” – “differentiated learning”) 
olarak da bilinir.

Modern teknoloji ile donatılmış derslik, çeşitli cihazlar vardır. Öğrenciler, küçük çalışma 
grupları bölünecek ve çeşitli ekipman bekleme kuyruğu ile çalışacaktır.

Aşağıdaki öğretim sürecinde kullanılabilecek 21. yüzyılda teknolojik cihazların bazıları 
bulunmaktadır.

Farklılaştırılmış öğrenme öğrenme için daha ekonomik değil, sadece bir yaklaşım, aynı zamanda 
grup çalışması ve yaratıcılığı teşvik eder. Geleneksel öncelikle ders kitapları dayalı teknolojinin 
öğretim ve öğrenciler aynı anda aynı faaliyeti birlikte tüm çalışma. Etkinlikler öğretmenler değil, 
öğrenciler tarafından işletiliyor.

Lego robot belirli bir yolu takip etmek 
üzere programlanmıştı. Programlama 
yöntemi ile, lego robot farklı pozisyonlarda 
ve şekillerde hareket edecektir.Robot bir 
engele sensörü bulur kez programlama 
sırasında dönüş için tarihler koyacaktır. 
Sensörler herhangi bir giriş noktasına 
bağlanabilir.Lego robotu döndürmek 
zaman örneğin açısı belirli bir süre içinde 
yapılan ve olup olmadığını 60 derece 
sonra belirtilen süre içinde planlandığı gibi 
dönecektir.

Bilgisayar onay kutusu veya aygıt kontrol 
(PLC), bir sistemde nerede çalıştığını 
teknik süreç içinde bir veya daha fazla etki 
boyutları.

Giriş / çıkış analog, konumlandırma 
elemanları, iletişim, vb: Bu alan gibi diğer 
elemanları ile birlikte çalışır.

Güvenlik tekniği, gemi inşa, madencilik, vb 
kullanılan özel kutusunda.
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Elektronik Laboratuvarı Kılavuzunda 
sağlanan örnekler verilen şeması 
yardımıyla, dijital ve serigrafi anahtarları 
bir bağlantı yaparak belirli numaraları 
göndermek için, gerektirir. Göreviniz dijital 
ekranı açmak için elektronik bileşenler 
taşıyıcı verilen düzeni esas alınmaktadır. 
Elektronik Laboratuvarı kullanmanın 
amacı, dirençler ve gerekli ekipmanları 
kullanarak bağlantılar ve örnekleri 
oluşturma becerilerini geliştirmektir.

Robotik kol etkinleştirmek için ilk yazılım 
geliştirme faaliyetlerini analiz etmelidir. 
Robotik kol başka bir yerden şeyleri 
aktarmak için yan yana gelen hareket. 
Robot kolu tüm motorlar ve zımbalı 
görünümünde olmalıdır kılan bir etkinlik 
programlamak için. Robotik kol ayrıca 
kullanım kılavuzu ile birlikte çalışabilir.

Kapak kamera kullanımı sayesinde, daha 
sonra kaydedilebilir çeşitli görüntüleri 
yapabilirsiniz. Kapak kamera kayıtları 
aktarma USB kullanılarak yapılabilir. Basarak 
ADD VİDEOLAR VE FOTOĞRAFLAR video ve 
resim klibi iş eklenebilir. ADD MÜZİK basarak 
müzik klipleri iş eklenebilir. Bilgisayarlar ile 
yapabilirdi müzik ses kayıtları ortalama. 
Bunlar ve diğer kişisel veri dosyası içinde 
yerleştirilebilir öğrenci tarafından yapılan 
işin kanıt olarak kaydedilebilir.



17

TEKNOLOJİ DERSINDE 21. YÜZYIL BECERILERIN GELIŞTIRILMESI

Geleneksel öğretim teknolojisi Bugün teknolojinin öğretilmesi

Teorik Pratik

Geleneksel el sanatları becerilerini öğrenin Yeni beceriler Oluşumu: yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, problem çözme, vb.

Görevleri sadece çalışan, ayrı ayrı yürütülen Ikili grup çalışması ya da iş teşvik edilmesi

Öğrenciler aynı ürün tekrarlayın Söz konusu ürünün performans kriterlerini 
uygulayarak bir ürün için farklı çözümler izin

Nihai ürünün kalitesini vurgulanması Dikkat düşünme kalitesi ve yaratıcılık

Daha fazla yardım için:

Ana teknoloji elektrik devresi, vb bina çeşitli mekanik araçlar, farklı yapıları ile çalışmayı içerir.

Internet sayfasi     http://bep-ks.org/about/

Tasarım ve Teknoloji Derneği   http://www.data.org.uk/

Teknoloji Öğrenci     http://www.technologystudent.com/

DKA       http://www.k12lab.com/
       http://www.kdc.nsw.edu.au/
       http://www.roboticslearning.com/

Biliyor muydunuz?
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7. Yeni yaklaşım

Pratik faaliyetler vasıtasıyla öğretim yeni yaklaşım öğrencilere yaşam ve iş becerilerini geliştirmeye 
yardımcı olur.Yeni bir yaklaşım bir formunda nihai ürünün şekline belirtmeden, farklı ürünler elde 
etmek için öğrenci pratik faaliyetlerde, üzerinden tasarım sorunları vardır.Tasarım meydan okuma 
ile yeni yaklaşım fikirlerin sunumu gelen aktivite başında belirlenen kriterlere göre nihai ürünün 
gerçekleşmesine kadar, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek için olanak sağlar.

7.1 Tasarım zorluğu kavramı

“Tasarım Yarışması yoluyla öğrenme destekler teorisi yapıcı öğrenme kuramı türetilmiştir. 
Bir tasarımcı ya da geliştirici aktif rolü üzerine yerleştirildiği zaman insanların en iyi öğrendiği 
yapılandırmacılık devletler. Çözümü, bireysel ya da bireyler muhtemelen gruplar için gerçek 
bir sorun sunulan zaman mevcut bilgileri uygulamak ve başkalarının önünde sunulacak pratik 
çözümler oluşturmak için yeni bilgi yararlanmak gerekir. “ www.thetech.org

Bu şekilde tasarım işlemi gösterilmiştir. Öğrenci çalışma grubu tarafından solüsyonuna problem 
kabul edildiği işlem doğrusal bir yol ile, fakat dalga ile gelen ve giden konceptualizmit, 
konsktruktimit ve test, hem de beceri ve yenilikçi yetenek uygulanması yoluyla bilgi sağlamak 
suretiyle karakterize edilir.

Başlangıç: meydan 
Sunulması (sorun)

Sonuç olarak: 
Test

Konseptualizm Dizayn

Bilgi
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Tasarım meydan sürecinin öğeleri içerir:

Konseptualizm
 y  Sorunun belirlenmesi ve gerekli malzeme bulma
 y  Grubunda fikirlerin tartışılması
 y  Olası çözümler tartışma

İnşaat ve test
 y  Bir çözeltisi (nihai ürün) daha iyi seçilmesi
 y  Tasarlama ve inşa
 y  Prototip
 y  Redesign veya değişiklik
 y  Tekrar test edilmesi

Bilgi vermek

 y Araştırma
 y Başkaları ile problem çözme ayrılması
 y Yansıma ve tartışma 

Notlar:

Bu, gerçek bir sorun ve bir çözüm için ihtiyaç olduğu yerde öğrencileri orijinal 
bağlamında çalışmasına izin sorular örneğin:

 y Biz turizm sektörü geliştirmek gerekir. Biz insanları ziyaret etmek isteyeceğiniz bir nesne ya 
da konuma çekici olmasını istiyorsanız. Londra ‘London Eye’ vardır; sizce biz nelere sahip 
olabileceğimizi düşünüyorsunuz?

 y Nasıl daha fazla kişi plastik şişeleri geri dönüşüme teşvik edebilir? Nasil bir çözüm 
önerebilirsiniz? (yaratıcı çözümler ve eğlence  için www. thefuntheory. com a bakınız) 

 y Nasıl su tasarruf edebilirsiniz? Biz atık su sorunlarıni nasıl çözebiliriz?

 y Nasıl biz insanlar daha fazla egzersiz yapmaya teşvik edebilir?
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7.2 Hedefler, ayırma ve aralarındaki farkı
Etkinlikler öğrencilerin pratik iş yapmaya yardımcı olur.Öğrencilerin meydan verilir ve fikirlerini 
sorun için bir çözüm yönünde çalışmaya oluşturmak için malzeme ortaya konulmuştur.

Etkinlikler şunlardır:

 y  Öğrenciler tarafından çözülmesi gereken sorun ya da meydan Sunumu
 y  Kaba tasarım geliştirin: set çözünürlük kriterleri
 y  Araştırma: bilgi bulma hipotezleri test, üretim teknikleri test
 y  Çözümü tasarlamak
 y  Gerektiğinde alternatif çözüm belirlenmesi
 y  Bina modelleri ve prototipleri
 y  Ölçme ve değerlendirme
 y  Üretim.

Tasarım meydan inşa olasılığı seçenekleri vererek tartışmak üzere ileri tasarım meydan 
katılımcıların fikir tasarım faaliyetinin başında.Tartışmadan son en iyi çözüme geliniyor. Grubu 
ile ne kadar uygun oldugnu, bu taslak ya da çizimde gösterilen tahterevalli şekline bakacağız. 
Grafik tahterevalli için görev başlangıcında verilen tüm kriterler göz önünde bulundurun. Ekleyen 
skeçler grubun gelecekteki çalışmaları için rehber olarak hizmet 
vermektedir.Grubun Çizim çalışmalarının bir parçası delil olarak kalır.

Bir taslak veya çizim 
fikirleri tartışmak ve 
sunmak için ön tasarım 
meydan katılımcılar 
tasarımı için her 
faaliyetin başında.
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Etkinlikler öğretmenler öğrencileri ile ders aracılığıyla bir öğrenme tasarım yaklaşımı uygulamak 
yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Etkinlikler programı (bilirsiniz, anlamak ve öğrencilere yapabilmek 
için ne gerek), yeni eğitim programı ve pratik beceriler (hakkında) gerekli tespit yetkinlikleri 
beklenen o hangi dayanmaktadır. 

Okul kitapları bu tür aktiviteler için birçok fırsat tespit edilmiş ve öğretmenler sınıfta uygun 
teknoloji kullanımı olabileceğini hedefların her iki tip de kullanılabilir.

 y  Küçük zorlurklar - bu belirli bir eğitim birimi (veya bölüm) öğretim başlatmak için, ya da 
verilen bölümün sonunda gerçekleşen nasıl değerlendirmek için kullanılabilecek küçük 
görevler örneğin kaldıraç görevi: ön bilgileri değerlendirmek.

 y  Büyük hedeflar - daha fazla zaman varken üstlenmiş, birkaç gün veya hafta içinde yani. En 
büyük hedeflardan sayesinde öğrenciler için, bilgi / beceri ve gerekli uygulama öğrencilerin 
yetenek bağlıdır hangi bir görev, başarılı bir çözüm taahhüt yeni bilgi yararlanmak için fırsat 
var kurmak ve onların fikir ve çözümleri şekillendirmek. 

Başlıca hedeflar faaliyetleri aşağıdaki konularda küçük hedeflar faaliyetlerinden farklıdır:
 y  Grup etkinliği uğraşan kişilerin sayısı

 y  Toplumsal faaliyetlere katılımı

 y  Proje uygulama süresi

 y  Çalışma malzeme ihtiyaçları
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8. Değerlendirme

8.1 Öğrenim Değerlendirmesi (VPN)
Öğrencilerin Değerlendirilmesi eğitim sürecinin önemli ve sürekli bir parçasıdır. Değerlendirme 
tür çiftleri öz - değerlendirme, değerlendirme, grup değerlendirme, vb gibi çeşitli formlar 
aracılığıyla yapılan yenilikçi öğretim yöntemlerime dayalı. Değerlendirme sonuçları öğrenme ve 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim yöntemleri adapte geliştirmek için faaliyetlerde 
bulunmak için yardımcı olur.

“Bir öncelik olarak öğrenciler tarafından öğrenme teşviki var herhangi bir 
değerlendirme, genellikle informal öğrenme ve öğretme tüm yönleriyle genişletilmiş 
ve her öğretmenin benzersiz bir tarzın bir parçası olarak farklı öğretmenler 
tarafından kullanılır.”

Black, Harrison, Lee, Marshall and Wiliam (2003).

Öğrenme için değerlendirme sürekli bir süreçtir ve öğretmen yapmalıdır:

 y  Öğrencilerin öğrenme sürecinde olabileceğini duyguları, becerileri dikkate öğrenci 
odaklanır ve engelleri anlamak

 y  Öğrencilerin öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya teşvik edilmesi

 y  Öğrencilerin öğrendiklerinin farkında olmasını sağlamak ve öğrendiklerini neden 
öğrendiklerini anlamak.

Bu şekilde öğrenme 
ve öğretme 
bağlantısının
yanı sıra öğrenme 
değerlendirmesi
sunulmuştur. 
Değerlendirme 
öğrenime
geliştirmemize 
yardımcı olarak ve
sonra ki alınan 
eylemlere 
bu rakam görüldü.
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Öz - degerlendirme
Etkinlikler yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak, nasıl çalıştıklarını ve nasıl verilir sorunu çözmek 
mümkün oldugnu oğrencileri  değerlendirmek için teşvik edilmektedir. Öz - değerlendirme, 
öğrenme sürecinde öğrencilerin ilerlemesi için çok önemlidir. Güçlerini ve onların çalışma ve 
kendi grubunda zayıflıkları belirlemek için öğrencinin yeteneği, modern işgücü arasında önemli 
bir beceri olacaktır. Öz değerlendirme etkinlik başında önceden belirlenmiş kriterlere dayalı 
olarak çeşitli şekillerde aracılığıyla yapılır.
 

Tatil Köyü - öğrenme için değerlendirme

Arkadaş / arkadaşlar arasındaki karşılıklı takdir (grupta çift ölçme ve değerlendirme)

Öğrencilerin öğrenme kriterler temelinde genç / arkadaşlarının performansını değerlendirmek 
zaman ikili ya da gruplar halinde değerlendirme oluşur. Bu süreçte öğrencilere yardımcı olmak ve 
rehberlik etmek için çeşitli teknikler vardır, bunlar gibi:

 y  Başarı kriterleri ile kontrol edin.

 y  Tartışma ve kalite karşılaştırması.

 y  Nitelikli başarıya aç, öğrenme hedefleri kullanın.

Bu şekilde tesisi büyük bir mücadele için değerlendirme sayfası sunulmuştur. 

Bu meydan okuma, katılımcıların ve meydan başında belirtilen kriterlere en yakın arkadaşı 
tarafından değerlendirildi. Sonra, onlar değerlendirilmesi tartışmak ve öz-değerlendirme 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz ve eşi / arkadaşına alınan yapabilirsiniz. 
Katılımcıların anlamlı öğrenmeyi sağlamak için yardımcı olacaktır.

Öğrenciler  bunlari yapmati 
mümkün olacaklar

Öz – degerlendirme - 
düzgün bir şekilde bilgileri 
uyguladınız mi?

Çift Değerlendirilmesi - 
Eğer aktiviteye katılımı 
konusunda arkadaşınız / 
arkadaşınız ne düşünüyor. Iş 
arkadaşlarınızdan herhangi 
birini sorun.

Devre dirençleri ve LED 
diyotlar kullanın

Sistem kategorilerde ayarlama

Pratik faaliyet paralel devrenin 
uygulaması

Tasarım ve sorununa çözümü 
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Teknoloji öğrenme için Değerlendirmesi (VPN)

Teknolojilerinin değerlendirilmesi durumunda öğrencilerin faaliyetlerinin uygulanması 
için değerlendirme formları / öz - değerlendirme yoluyla teknoloji grup aktiviteleri kendini 
değerlendirmek veya değerlendirmek için fırsat var yardımcı olur. 

Öğrenciler etkinlik öncesi iş kriterlerine aşina ve ayni zamanda eğer bir çalışma modeli seçmekte 
özgürseler, ve bu önemlidir. Faaliyetin başında belirtilen kriterleri sayesinde, öğrenciler 
kendilerini veya meslektaşlarıni daha fazla kolaylık ve doğruluk ile değerlendirebilirler. Ayrıca, 
değerlendirmenin daha sonraki öğrenme planlamak ve geliştirmek için bir temel olarak hizmet 
etmelidir

Teknoloji Öğrenimin Değerlendirilmesi (VIN)

Değerlendirme Öğrenme - bölüm, yarıyıl veya öğretim yılının belirli bir görevin sonunda 
performans belirler. Bu değerlendirme formunda öğrencilerin değerlendirme ve belgelendirme ile 
ilişkilidir. Öğrenmenin değerlendirilmesi de öğretim veya programının etkinliğini değerlendirmek 
için kullanılır. Öğrenmeyi değerlendirme elde sonuçtan geleceği (kariyer) öğrencileri etkileyebilir. 
Değerlendirmenin bu formu güvenilir ve korumalı olması önemlidir.

Öğrenme Değerlendirme öğretmenlerin rolü (VIN) 

Bu değerlendirmenin sonuçları çok daha kapsamlı ve ciddiye öğrencilerin gelecekteki 
(kariyer) etkiler için VIN öğretmenlerin rolü yeterince büyüktur. Öğretmenler uygulama 
anlaşmazlıkları çeşitli mesleki öğrenme süreclerine dayalı ve onlari elde etmek için 
sorumludur.

Değerlendirme Öğrenme öğretmenler sağlamak gerekir:

 y  öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin amacı hakkında net bir açıklama

 y  Belirli bir konu için özel bir değerlendirmeyi üstlenen

 y  yeterlilik göstermek için, öğrenciler için elde edilen fırsatlar yaratmak (pratik becerileri 
demonstrasyon yoluyla) 

 y  aynı sonuçları değerlendirmek için araçlar çeşitli kullanarak 

 y  referans noktası üzerindeki yansıması ve yargılanmasi

 y  yorumlanması ve şeffaf bir yaklaşım

 y  değerlendirme sürecinin tanımı (performans kriterleri öğrenciler tarafından)

 y  değerlendirme kararları ile ilgili bir anlaşmazlık durumunda geliştirme stratejileri

Öğretmenlerinin yardımı ile, öğrencilerin öğrenme derinlik ve genişlik alışmaları amacıyla 
değerlendirilmesi konusunda önceden haberdar edilmelidir.
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Neden öğrenci degerlendirilmesi kullanılır?

Değerlendirmenin genel amacı (öğrenci) kararlarında yardımcı olacak bilgileri sağlamaktır. 

Temel araçlar ve değerlendirme yöntemleri nelerdir?

Mümkün öğrencilerin öğrenme sonuçlarının yerine getirilme derecesini değerlendirmek yapmak 
için bu konuda yapılandırılmış bilgileri toplamak için gereklidir. Bu tür bilgileri toplamak için ve 
bu fırsatlari yaratmak icin  basit ve karmaşık birçok yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır: Sorular 
ve cevaplar (sözlü ve yazılı) tutum izlenmesi görevleri incelenmesi, (davranış), süreçleri, kontrol 
ve ölçüm ürünleri, gözlenmesi vb. Bu yöntemler çerçevesinde değerlendirme kriterlerinin yerine 
getirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi veren ölçme araçları onlarca geliştirilmiştir. Bu değerlendirme 
araçların bilgilerine, becerilerine ve tutumlarina odaklanmıştır.

Şekilde aşağıda teknoloji tasarım sorunları uygulanması faaliyetlerinde kullanılabilecek 
değerlendirme sayfası sunulmuştur.

GELİŞTİRME AKTİVİTESİ - KÜÇÜK HEDEFLAR VE BÜYÜK HEDEFLAR

Hareket Bitirmek icin ne 
gerekir

Başarı Kriteri 
(sizin başarılı 
oldugnuzu nasıl 
bilecekler?)

Bitirme tarihi Gerekli 
kaynaklar

Örnek:

Eğer 
öğrencileriniz 
nasıl basit 
makineler 
hareketin 
yönünü 
eğiştirebildignizi 
anlamak icin 
değerlendirmek 
icin kucuk bir 
pratik faaliyet 
tanıtın.

Malzemeleri 
hazırlayın

Eğitimi düzenleyin  
– görev ne kadar 
surecek

Görevi ile ilgili 
olarak öğrencilerin 
öz saygı 
performans  
yaprak hazırlayın

Öğrenciler 
başarıyla 
görevlerini 
mamlamışlardır.

Ne kadar iyi 
onlar görev 
tamamlamislar 
ve bu 
zorluğa nasil 
yaklaşıtiklarini 
değerlendirmek 
için layik midirler

İnce karton geri 
dönüşüme

Patentler

Makas

Delici kalemler

Blu-tack
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9. Faliyetin geliştirilmesi - küçük hedefler 
ve büyük hedefler
Faaliyetlerin uygulanması sırasında öğretmen mevcut ders kitapları esas hedeflar ve öğrenme 
çıktılarını ortaya koyan bu küçük ya da büyük hedefler olabilir.Hedefleri karşılamak için öğrencilerin 
yeterli çalışma araçları ve malzemeleri ile sağlanan önemlidir.

 

       

Öğrenci ne olduğunu, bu faaliyetin sonunda öğrenme 
sonuçlarını netleştirin:

 y Oluşturmak ...
 y Anlamak ...
 y Bağlanmak ..
 y Test etmek ...

Olay sırasında Öğrenme çıktıları:Hedef:

Olay sırasında 
Öğrenme  
çıktıları:

Öğretmenler için notlar:

Kayıtlar arasında Öğretmen 
daha başarı ile faaliyet yürütmek 
için başarısız. Kriterleri çalışma 
öğrencilerin bilgilendirilmesi 
ve bilgi ile öğrencilere uygun 
meydan olması gerektiği  icin 
notları oğretmenleri yardım eder.

Onlara malzeme ve iş için 
gerekli araçları önceden 

sahip projenin  
öğrenciler için.

Malzemeler ve etkinliğin gelişmesi 
için gerekli araçları: Öncesinde  etkinlik
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     Anduena, teknoloji öğretmeni

  

 

   

Pratik çalışma öğrenciler arasında
 ilgi uyandırdı ve hepsi meşgul olmuşlardir.

Grup oluşturma nihai modeli olmayan ürünleri, ve değerlendirme 
öğrenciler için cazip yeni bir okuma meydani olmuştur.

Öğretmenler için notlar:

Öğrencilerin öğrenme çıktılarını elde etmelerinden öğretmen 
dikkat eder. Ayrıca, bu bir sonraki etkinlikte yardımcı  oldugu 
icin aktivite sonrası notu malzeme, alet ve ekipmanın 
organizasyonu olabilir.

Ben, tasarım  meydan okuma ile değil, aynı
 zamanda meslektaşları ile işbirliği yoluyla öğrenmeye daha 

iyi anlamayi basardim. Arkadaşlar için çok ilginç 
değerlendirmesi vardı ve arkadaşlar tarafindan

 çok ilginç değerlendirmesi vardı.

Albani, Öğrenci

Faaliyetten sonra
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9.1 Küçük Hedefler

Elektrik devrelerinde bağlantı kurulması

Etkinlikten sonra ki değerlendirme formları, öğrencilere, değerlendiril açmak için, birbirlerini 
değerlendirmek veya grup değerlendirmeye yardimci olur.

Ne öğrendiniz?

Ne öğrendiniz?

Aktivite sırasında hedeflar nelerdi ve bunları nasıl çözdünüz?

En ilginç neydi? Nedenini açıklayın.

Hedef 1:

Bir motor, bir transmisyon kayışı 
güçünu hareket ettirir. Motor 
belirlenen kriterlere göre ters yönde 
dönecek şekilde mümkün olmalıdır. 
Bunu etkinleştirmek için bir geçiş 
yapabilir misiniz?

Hedef 2:

Işıgi yakmasini  sağlayan bir geçiş 
yapabilir misiniz? Kaç tane geçiş 
biliyorsunuz ve ve kaç tanesinin 
yapabilirsiniz?
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Etkinlik için gerekli malzemeler:     Faaliyeti için gerekli araçlar:

Bu etkinlik öğrencilerin sonuç kısmında mümkün olacaktır:
 y  Basit anahtarlar oluşturmak
 y  pil elektrik motoru bağlamak
 y Elektrik motoru hareketin yönünü anlamak
 y  pil ile LED diyodu bağlamak
 y  anlamak ve elektrik anahtarları işlevselliğini sınamak
 y  iki durumu ve iki süreçleri ile geçiş oluşturmak.

Öğrenme çıktıları:

Kağit icin ataç karton

Kağıtlar icin sabitleme

Teller

LED diyot ve tutucu

Harekete olmadığını 
görmek için

Mavi kauçuk yapıştırıcı 
baskı için

Makas

Sondaj aletleri delik

tahta calışma

Kesicinin çalıştığını

görmek için motor

Öğretmenler için notlar:

Bu aktivite özellikle öğrenciler için tasarım hedeflarını kullanılabilir bazı 
anahtarları yapmak için yapım teknikleri öğretimi (bina) ile ilgilidir.  Bu teknikleri 
gösteren ya da bir araştırma faaliyeti olarak muhafaza ederek yapılabilir. 
Faaliyetin başlangıcı projenin gerçekleştirilmesi için, öğrenciler ile öğretmenler 
kriterleri belirlemek için birlikte calismalari gerekir.

Aktiviteden once
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Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı yeterlilikler şunlardır:

 y Iletişim ve ifade Güçleri düşünme yetkinlikleri, öğrenme yeterlilikleri, yaşama, çalışma ve çevre 
(üretken katılımcı), kişisel yetkinlikler (birey) ile ilgili yeterlikleri.

Öğrencilerin bu etkinlikten gelistirecekleri beceriler şunlardır:
 y Yaratıcılık ve eleştirel düşünmesi

Faaliyetten sonra

Set resim teknolojinin uygulanması 
sırasında kullanılacak gerekli 
malzemeleri sundu. Bu malzemelerin ve 
başkalarının kullanımına öğretmenler için 
kolaylaştırmak ve öğrencilerin yetkinlikleri 
bir dizi geliştirmek için yardımcı olacaktır. 
Böyle bir destek örnekleri öğrencileri 21. 
yüzyılın hazırlamak için eğitim kalitesini 
yükseltmek yardım etmek istenebilir ve 
farklı partiler (topluluk dahil) gelebilir.

Pratik gösteri ekipmanları Kosova’da 

okullarda dağıtılır. Böyle bir 

kılavuz olarak bulunan görüntü 

gösterilmiştir. Bu cihazlar öğrenci 

merkezli öğretim, geleneksel öğretim 

taşımaya yardım eder.

Öğretmenler için notlar:

Derleme ve malzeme, alet ve ekipman düzenlemek.Işi bittiği zaman, araçlar 
ve diğer öğeleri olmuş olan yerde olması gerektiğini vurgulayın. Onlar kendi 
işlerini organize edebilir, böylece malzeme ve öğrenciler için mevcut olan aletleri 
düzenleyin.
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Değerlendirme formları

Ne öğrendiniz?

Bağlayıcı bir görev için değerlendirme sayfası

Sizin mekanizma şu özelliklere sahip olmalıdır:  
Kriterleri ne kadar uyguladığnızı değerlendirin.

Kriterler Karşılamaz Kısmen  
karşılar Karşılar

1. LED diyotlar (veya 
motor) iki yönde 
hareket ederler

2. Çözünürlüğünü 
elde etmek için 
geri dönüşümlü 
malzemeler kullanıldı

3. Diğerlerine, bu 
mekanizma nasıl 
çalıştığını göstermek 
mümkündür.

Ne öğrendiniz?

Faaliyetlerin uygulanması sırasında, zorluklar 
nelerdi ve bunları nasıl çözdünüz?

En ilginç kısım neydi? 
Nedenini açıklayın.

Bunlar, yapmak için kriterler olarak adlandırılır.



32

TEKNOLOJİ DERSINDE 21. YÜZYIL BECERILERIN GELIŞTIRILMESI

9.2  Kumanda kolları ve manivela  
kullanarak yön nasıl değiştirilir?

        

             

Öğrenim sonuçları:

         Etkinlik için gerekli malzemeler:               Faaliyeti için gerekli araçlar:

 

Notlar:

Hedef 1: 

Gelismis kaslariniz yoktur 
ama belli bir ağırlık taşımak 
zorunda kaldiniz. Taşımayı 
nasıl yapabilirsiniz?

Hedef 2:

Sorunu çözmek için  hareketin yönünü 
değiştirmek basit mekanizmaları oluşturun.

Bu faaliyetin sonunda, öğrenciler bunlari yapmak mümkün olacaktır:

 y Kollari ve manivela kullanarak mekanik sistemlerin anlaşılması 

Karton (kullanılmış, geri 
dönüştürülmüş kağıt, 

kağıt para ...)

Maksimum uzunluğu 2 
cm kağıt klip

Kalemler ve kağıt

Makas

Delgeç aracı,

Sondaj yardımcı 
karton tutkal 

yerleştirile
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Faaliyetten önce

Öğretmenler için notlar:

Bu aktivite için size zarar vermeden karton ve yapıştırıcı delici alet delik kırmak 
için nasıl göstermek gerekir.

Eşit çiftler halinde çalışmaları için her iki cinsiyeti de dahil edeceklerdir.

Kriterler etkinlik başında öğrencilere açıkça belirtilmelidir.

Öğrenciler ders kitapları esas pratikte çalışmak için teşvik edilmelidir.

.
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Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı yeterlilikler şunlardır:

 y Iletişim ve ifade yetkileri (etkili iletişim), düşünme güçlerini (eleştirel düşünür), öğrenme 
yeterlilikleri (öğrenci başarısı), yaşama, çalışma ve çevre (üretken katılımcı), kişisel yetkinlikler 
(birey) ile ilgili yeterlikler.

Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı beceriler şunlardır:

 y Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme

Aktiviteden sonra

Öğretmenler için notlar:

Öğrenciler öğrenilen bilgi ve becerilerin temelinde kararlar alarak sorunu çözecektir. 
Zorluk sonunda, seçtikleri işlevselliği uzerine, cift ler ile is nasil gittigi uzerine, ve bu 
mücadelede sırasında öğrenilen olanların - hangi yaklaşımların daha fazla yardımcı 
olan ve iş yerinde engellemiş olabilir - hangi bilgi, beceri ve anlayış yaklaşımı 
kullanılan iş koydular ve bunlar icin öğrencilerden (geribildirim) kendi görüşleri 
istendi. 

Derleme ve malzeme, alet ve ekipman düzenlemek. Işi bittiği zaman, araçlar ve 
diğer öğeleri olmuştur yere iade edilmesi gerektiğini vurgulayın.

Onlar kendi işlerini organize edebilir, böylece malzeme ve öğrenciler için mevcut 
olan aletleri düzenleyin.
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Öğrenciden ne beklenilebilir?

Öğrencilerin çoğunluğu:  Onlar basit bir sorunu çözmek için kolları manivela  var bilgi ve 
anlayış üzerinde de durulacaktır; bazı hassas, zımbalanmış kağıt (geri dönüşümlü), dahil 
olmak üzere araç, gereç, malzeme ve bileşenler, çeşitli çalışacaktır; dayali olacak ve onların 
bilgi ve bağlantı eklemleri ve kollar gibi hareket mekanizmaları, kullanır; test etmek ve onların 
tasarım çalışacakları durumu anlamak olduğunu gösteren, onların çözümü değerlendirmek; 
bu malzemeleri birleştirmek ve bir çift bir parçası olarak çalışma yeteneği yansıtmak için 
planlandığı gibi sorunu çözmek için nasıl göstermek için tam bir kopyasını üretir.

Bazı öğrenciler aynı oranda gelişti olmayacak, böylece: bağlayan düğümleri ve kolları da 
dahil olmak üzere mekanik bileşenleri, birlikte çalışacağım; geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanıyor ki; iyi ne çalışır ve gerektiği gibi işe yaramazsa açıktır ki sahip verme zorluğa bir 
çözüm üretecektir.

Bazı öğrenciler böylece daha hızlı ilerledi ve var olacaktır:   etkili bir şekilde yüksek kalitede 
komple çözümler üretmek için malzeme ve teknikleri kullanır; altında çalışmak için onların 
yaklaşımı değiştirerek başlangıç meydan ötesine geçecek; iyi, verimli ve yenilikçi hale getirmek 
için bir çözüm üretecektir.

Öğrenci 
mümkün 
olacaktır:

Öz - 
degerlendirme
-  ne ölçüde size 
mekanizmaları 
uygulamaya 
bilginizi var? 
Ortaginiz ile 
çalışma nasil 
gitti?

Karşılıklı 
değerlendirme 
- Eğer takım 
görev de katılım 
konusunda ne 
düşünüyorsunuz?
Ekip üyelerinden 
biri değildir

Ben sorunu 
çözmek için 
bilgi ve krank 
manivelasi 
uygulanır

Bir örnek 
oluşturmak için

Güvenlik 
şartlarına 
uygun araçlar 
çalışın

Değerlendirme formları

Manivela görevi Manivela görevinin değerlendirme formu

Sizin mekanizması şu özelliklere sahip olmalıdır:
Eğer kriterlere uygun olarak

Kriterler 1 2 3 4 5

1. Verilen bir yönde hareket 
yönünü değiştirerek

2. Çözümü için geri 
dönüşümlü malzeme 
kullanılması

3. Onu mekanizmasının 
nasıl çalıştığını başkalarına 
göstermek mümkündür

Çiftler ile 
çalışmaniz nasil 
gitti?

Çiftleri çalışmanın 
olumlu yönlerini 
açıklar.

Bir ortakla çalışmaya 
gelen herhangi bir 
sorunu tartışın.

Bu sorunu nasil 
çözdugnüzu 
açıklayın.
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9.3 300de 1 iki sayı elektronik laboratuvar aracılığıyla 
dijital ekranda nasıl sunulur  

               
 

 

Öğrenim sonuçları:

Faaliyet için gerekli malzemeler

Hedef 1:

Iki sayı için dijital ekran anahtarları nasıl açılir? 
Kılavuzun sayfa 25 te ki  23 örneğ göz önunde bulundurulsun. 
Söz konusu örnekte verilen şeması yardımıyla, dijital ve serigrafi anahtarları 
numaraları 3 ve 8 sunmak, gerektirir. Ödevin elektrik devre çizmek ve  kilavuz 
Elektronik Lab 300 te 1 verilenlerden farklı iki sayı dijital ekranı açmak için 
elektronik bileşenleri bağlamak içindir.

Bu faaliyetin sonunda, öğrenci bunlari yapmasi mümkün olacaktır:

 y  Elektronik bileşenleri anlama

 y  Dirençler, transistörler rolü ve fonksiyonu açıklamak için

 y  Elektrik devresi çizmek ve açıklamak

Elektronik Laboratuvarı 
300-1

Elektronik Bileşenler

- 300 de 1 Elektronik 
Laboratuvarin

 Bölümleri
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Faaliyet öncesi

Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı yeterlilikler şunlardır:

 y  Iletişim ve ifade Yetkileri (etkili iletişim), düşünme güçlerini (eleştirel düşünür), 
öğrenme yeterlilikleri (öğrenci başarısı), yaşama, çalışma ve çevre (üretken katılımcı), 
kişisel yetkinlikler (birey) ile ilgili yeterlikler

Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı beceriler şunlardır:

 y  Yaratıcılık, eleştirel düşünme, girişimcilik becerileri, liderlik, problem çözme, 
araştırma, benlik saygısı, ekip çalışması.

Faaliyetten sonra

Öğretmenler için notlar:
Bu aktiviteyi geliştirmek için, öğrencilerin ödev hakkında düşünmelerini isteyin 
yapılması gerekenleri analiz edin, ve (2 veya 3 öğrenci) grup çalışması konusunda 
anlaşin.

Elektronik Laboratuvarı örneklerden birini gerçekleştirmek için, akılda olmalıdır:
 y  Aktivitenin başlangıcında verilen kriterlere Is
 y  Elektronik bileşenlerin bağlantısı Elektronik Laboratuvarı 300-1
 y  İşlevsellik.

Düşünmek gerekiyor:
 y  Öğrencilerin elektronik bileşenleri tanımak gibi
 y  Gruplar halinde çalışma olacak gibi
 y  Grupta da eşit katılımı cinsiyet.

Öğretmenler için notlar:

Malzemeleri, araçları  ve cihazların kurulması ve örgütlenmesi. Vurgulayın, işleri 
tamamlandıktan sonra, iş araçları alındığı yere iade edilmelidir.

Onlar işlerini organize etmek öğrenciler için hazır olduğunu böyle bir şekilde 
çalışma malzemeleri ve aletleri düzenlyin.
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9.4 Büyük Hedefler
Kosova’da bir turistik köy nasıl oluşturmak gerekir?

                
 

 

Elektronik laboratuvar görevi için değerlendirme sayfası
Bileşenlerin bağları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kriterler Karşılamaz Kismen karşılar Karşılar

1. Istek üzerine LED ışık 
diyotlari

2. Çözümü gerçekleştirmek 
için kullanılan ilgili 
elektronik bileşenler

3. Ilgili bileşenleri ile nasıl 
elektrik devreleri oldugnu, 
başkalarına göstermek 
mümkündür

Değerlendirme formları

Neler öğrendiniz?

Hangi aktiviteler sırasında zorluklar vardı 
ve bunları nasıl çözdünüz?

En ilgi çekici kisim neydi?
Nedenini açıklayın.

Neler öğrendiniz?

Bunlar yaptığınız kriterler diye adlandirilir.

Hedef 1:
Kosova’nın herhangi bölgelerinde bulunan, cazip bir turistik yer ve  ya luna park 
yapabilir mi?

Düşünmek gerekiyor:
Çekmek istediğiniz ziyaretçilerin Çağı;
Eğer Kosovada eğlenceli park yeri koymak istiyorsaniz en uygun yeri belirlemek lazim 
(öğrenciler iyi bildiğiniz herhangi bir alanda düşünebilirisniz)
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Öğrenim sonuçları:

Interne sitesi Tanım

http://www.technologystudent.com/

Tekerlekler, sistemleri, kategoriler ve 
diğer tasarım sorunları, öğretmenler ve 
öğrenciler için özel bilgiler dersleri bir 
seçim içerir. Diğer bilgi kaynaklarına daha 
yararlı sitelere linkler vardır.

http://www.flying-pig.co.uk/
Mühendislik projeleri kartlar için 
uygulanabilir farklı mekanizmalar 
gösteren bir dizi çizim (animasyon) içerir.

Kriterler:
 y Bir motor ve bir LED diyot içeren bir elektrik devresine paralel
 y Bir kategori mekanizmasi
 y Çekici
 y Başlangıçta pil ve anahtarı ile ve daha sonra kontrol kutusu ile kontrol edilir.

Bu etkinlik öğrencilerin bitiminde kullanmak mümkün olacak:

Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, dijital kameralar, dijital kayıt cihazları ve cep 
telefonları. Bugün, bu cihazların büyük ölçüde öğretim sürecinde yeni yöntemlerin 
uygulanmasına yardımcı olur. Kontrol teknolojisi evlerimizde çamaşır makineleri trafiği 
kontrol etmek ışıklardan yaşamlarımız üzerinde geniş bir etkisi vardır. Katılımcılar, 
bu sistemlerin farklı ürünler bağlamında oluşturulan ve kullanıldığı şekilde anlamak 
verilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler mümkün olacaktır:
 y  Bir ilçe içinde dirençler ve diyotlar kullanmak
 y  Sistemi içinde kategoriye göre iletim dahil ve yavaşlatmak veya dönme hızı (Sınıf 9, 

sayfa 56) artırmak için mümkündür
 y  Elektrik bileşenleri kullanarak bir pratik faaliyet paralel devreler ve bunlari 

uygulayalim
 y  Kategorilerin çapları arasındaki ilişki (Oran, Matematik) anlamak
 y Tasarımı ve verilen görevin bir çözüm inşa.
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Notlar:

Karton (kullanılan kutu, geri dönüşümlü karton, ince karton)

Sıvı yapıştırıcı (PVA)

Polivinil yapıştırıcı

Ahşap kazıklar 5mm

Ahşap Dallar 1cm

Ataç

Uzun maksimum kağıt 2cm tespit

6mm çap ve 5mm delik Ahşap tekerlekli

Pil

Elektrik motoru

Alüminyum folyo (sarıcı)

Kablosuz çok-katmanlı

Vida

Dirençler - LED

Motor için Kategoriler

Etiketlenmesi için Perçinler

Kauçuk kayış

Ping-pong topları

A4 kağıdına

Letërngjitëse (saydam)

Perde kolye

Küçük plastik bardaklar (kahve gibi)

Kalay

Kendiliginden yapılmıs olan kesiciler diyagramı

Kalemler ve kağıt 

Karalama kâğıdı

Küçük Hızar

Kancalar 20x20cm bankalar

Kerpeten

Tel soyucusu

Makas

Cetvel

Delgi

Kafa Matkap

Avi (letkon)

Plastik Erime 

Kutusunu işaretleyin

Faaliyetler için gerekli 
malzemeleri

Faaliyeti için gerekli 
araçlar
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Faaliyet öncesi

Öğretmenler için notlar: 

 y  bir eğlence parkı için fikir üretmek

 y  araştırma çeşitli elektrik devreleri ve devre kesiciler

 y  döner mekanizma tutmak için bir yapının inşaat

 y  kararlar bir ekibin parçası olarak çalışmak ve tasarım meydan tamamlamak için

 y  hareketi ve ışıkları kontrol etmek TIK kullanımı

 y  geri dönüşüm malzemeleri bulmakta toplum katılımı

 y  geliştirme faaliyeti (yaralanmaları önlemek için) güvenli araç ve gereçleri nasıl 
kullanılacağını göstermeleri gerekir

 y  onay kutusunu ve programlama yönü (yazılım) nasıl kullanılacağını bilmek gerekir

 y  öğrencilerin ne analiz etmek, görev hakkında düşünmelerini isteyin, ve (3 - 4 
öğrenci) takım içinde belirli görevler üzerinde uzlaşmış olmalıdır

 y  pratik yapım tekniklerini göstermek

 y bir tasarım meydan okumanın içinde yer almak icin öğrencileri desteklemek 
zorunda oldugnuzu unutmayın; eğer öğrenmeye yönelik öğrencilerin neden 
bunu yaptiklarini sormak icin soruları ortaya atarak yapabilirsiniz, örneğin: Eğer 
gerceklesirse... neler olacak sizce?, Aksi halde....  nasıl yapabilir?, Bu nasıl test 
edebilirim? 

 y  yeniden bizim odaklama gruplara gerekli olabilir - Öğrencilerin kullanmayı 
düşündüğünüz çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek ve olası çözümler veya 
yenilikçi çözümleri tartışmak için herhangi bir büyük sorunlar hakkında öğrencilere 
konuşmak gerekir.

 y  geri dönüşümlü malzeme bulmakta toplulukta yardım isteyebilir miyim

 y  faaliyetin başında öğrenciler kriterler farkında olmalıdır.

Bunlar dikkate alinmalıdır:

 y  materyalleri ve öğrenci kullanacağı araçlar

 y  fikirlerini uygulamak için kullanılacak teknikler

 y jantlar boyutu kategorisinde kullanacak

 y  bir ekip çalışmasında nasıl çalışilir

 y  eşit grupları her iki cinste dahil olmak uzer.
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Uygulamaya (pratige) koyan plan

1. Yapıcı teknikleri gösterilirken - karton ve ahşap ince dallarin kareleri, ve motor 
bloğu ile ilgili olarak üçgenler ile yapılmış ahşap çerçeveli;

2. Onay kutusunu ve yazılım paketini nasıl kullanılacağını gösterin;

3. Her gruptaki öğrencilerden (4-5 öğrenci) sayısına karar;

4. Öğrencilerle Tartışmalar ve çizimler ve eskizler veya farklı malzeme ile üç boyutlu 
modelleme yoluyla fikirlerini tedavi ve kayıt olası tasarım meydan;

5. Tasarlama ve her grup kendi fikirlerini oluşturarak çalışma ve prototip eğlence 
parkı inşa tarzlarını düzenlemek;

6. Meydan sonunda, öğrenciler şunları yapmalıdır:

 y Bulunan çözüm kendi görüşleridir için ve ne kadar iyi çalışır;

 y Gruptaki calisma nasil gidiyor

 y Onlar zorluk operasyon sırasında öğrendiniz nedir (hangi bilgileri, beceriler ve 
anlayış kullandık);

 y Yaklaşım gösterimlerini nasil tanımlarsıniz -  bu yaklaşımlar görev 
geliştirilmesinde daha fazla yardımcı ve hangi erişim ekip engelledi.

Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı yeterlilikler şunlardır:

 y  Iletişim ve ifade yetkileri (etkili iletişim), düşünme güçlerini (eleştirel düşünür), 
öğrenme yeterlilikleri (öğrenci başarısı), yaşama, çalışma ve çevre (üretken 
katılımcı), kişisel yetkinlikler (birey) ile ilgili yeterliklerinin

Öğrenciler bu faaliyetten ortaya çıkacağı beceriler şunlardır:

 y  Yaratıcılık, eleştirel düşünme, girişimcilik becerileri, liderlik, problem çözme, 
araştırma, benlik saygısı, ekip çalışması.

Faaliyetten sonra

Öğretmenler için notlar:

Malzemeleri, araçları (aletleri) ve cihazların kurulması ve örgütlenmesi. 
Vurgulayın, işleri tamamlandıktan sonra, iş araçları alındığı yere iade edilmelidir.

Onlar işlerini organize etmek öğrenciler için hazır olduğunu böyle bir şekilde çalışma 
malzemeleri ve aletleri düzenleyin.
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Değerlendirme formları

Öğrenciler mümkün 
olacaktır:

Öz - degerlendirme- 
size bilginizi ne ölçüde 
uyguladığınız için:

Birbirleriyle karşılıklı 
değerlendirilmesi.
Ekibinizin görev çözme 
katılımınız hakkında ne 
düşünüyordu?
Ekip üyelerinden biri 
değildir.

Bir ilçe içinde dirençler ve 
diyotlar kullanın

Sistemi içinde kategoriye 
göre iletim birleştirme ve 
yavaşlatmak veya dönme 
hızını artırmak mümkün.

Elektrik bileşenleri 
kullanarak bir pratik faaliyet 
paralel devreler uygulayın.

Tekerlek çapları kategoriler 
arasındaki ilişkiyi (Oran, 
Matematik) anlayın

Verme zorluğa bir çözüm 
tasarlamak ve inşa etmek
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10. Teknolojik donanım

Öğretmenler hem de öğrenciler gibi sınıfta kullanılan ekipman, işlevi hakkında temel bilgilere 
sahip olmak için 21. yüzyılın ekipmanları ile uygulamalı faaliyetleri geliştirmek gereklidir: PLC 
kontrol bilgisayar cihaz, robotik kol, lego robot, elektronik laboratuarı 300 de 1, vb.

10.1 Kontrol bilgisayar ekipmanı – PLC
    
Kontrol bilgisayar ekipmani (PLC) Düşük-orta ilköğretim 
okullarında öğrencilerin teknik eğitim sürecinde 
kullanılabilecek bir araçtır.
Kontrol bilgisayar cihazı gelen Seti, altı bölümden 
oluşmaktadır:
1.  Kontrol bilgisayar cihazı
2.  PC ve elektrik kablosu bağlantısı için kablo
3.  Dijital giriş ve çıkış elemanları
4.  Analog giriş ve çıkış elemanları
5.  Cihaz ile çalışmak için doğru program ile CD
6.  Montaj ve çalışma talimatları

10.2 LEGO Robot
Robot oluşturmak için 619 elemanlarının toplam kullanılabilir.
Lego robot bazı parçaları şunlardır:

1. NXT mikrobilgisayar - robotun beyni olarak görev 
yapan

2. Dokunmatik sensörler - robot hissetmek için o oluştur

1 adet ultrasonik sensör - mesafe ölçer

1 renk sensörü - farklı renk ve aydınlatma dikte eder 
ve bir lamba olarak hizmet verebilir

3. Dahil İnteraktif motor dönüş sensörleri

4. Motorları ve NXT sensörleri bağlamak için Yedi 
kablosu

5. Yazılım içeren CD (yazılım) kullanımı kolay, simge 
programlama dili NXT-G olarak adlandırılan

6. Robotlar test için test Pad.
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10.3 Robot kolu
Robotik kol bilgisayar ve el ile hareketlerinin 
kontrolü ile ilgisi yoktur.

Bu cihazın temel işlevleri şunlardır: açılış ve 
kapanış zorlayıcı kuvvet ve hareket ve rotasyon.

Bu cihazın ana parçaları:
1. Beş (5) motorları
2. Beş (5) vites kutusu
3. Beş (5) Denetçilerin
4. Sağlam diş hasarı motorlarının korunması için 
Göstergeler
5. Iş için yazılım içeren CD

10.4 Elektronik laboratuvar Maxitronix 300 te 1
Elektronik laboratuar Maxitronix 300 te 1 ne 
kadar gelişmiş araçlar, vb olmadan projeler inşa 
etmeyi planlıyor, okumak için çeşitli elektronik 
parçalar, öğretir.

Çeşitli elektrik devreleri eğitim düzeyi ile ilgili 
300 örneklerini çalıştırmak için tüm parçaları ve 
talimatları içerir.

Cihaz söz konusu olan seti oluşur: entegre 
hoparlör; LED ekran 7 bölüme ayrılmıştır; 
elektronik cihazlar yerleştirilmiş büyük levha; 
7 entegre devreler; Denetim dolaşım sistemi, 
bu tür dirençler gibi birçok elektronik cihazlar, 
kapasitörler, diyotlar, transistörler, vb.
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11. En iyi uygulama modelleri

Aşağıdaki devlet müfredatın uygulanması hizmetinde araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri, 
kamu okulları ve yeni yaklaşımların uygulanmasında topluluk girdi katılan Amerika Birleşik 
Devletleri, uygulanan bir model ve iyi uygulama sunulan devlet okullarında. Böyle bir sistematik 
ve kapsamlı bir yaklaşım bile yetkinliklere dayalı yeni müfredatın uygulanması tanıtımı vesilesiyle 
Kosova’da uygulanabilir ve mevcut ders kitapları, öğretmenlerin mevcut beceri ve Kosova’daki 
okullarda fiziki koşullar kullanarak entegre edilmiş öğrenimi.

11.1 Tasarım yoluyla öğrenmeye yaklaşim
Amerikan okullarında 21. yüzyıl becerileri öğrenmek için sürücü eğitim liderliği ve öğretmenler 
arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Paydaşların yenilik ve günlük müfredat yaratıcılık 
dahil etme fikrini kabul etmeye eğimli olmasına rağmen, yine de sınıfta pratik uygulamada 
temkinli: değişiklikleri en iyi uygulamak için nasıl emin olabilirsiniz. Gibi tasarım düşünme 
yoluyla olarak yeni yaklaşımlar, farklı şekillerde uygulanabilir, çünkü bu büyük olasılıkla 
olur. Rotman gelen Stanford Üniversiteleri, başarıyoruz bazı erken modelleri sağlanan - ve 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında tasarım yoluyla düşünme kendi müfredatının bir 
parçası haline nasıl keşfetmeye başladık.

Öğrenme Henry Ford (Henry Ford Öğrenme Enstitüsü 
- HFLI) ve Kar amaci olmayan kurum örneklerinden 
biridir. HFLI ve onları topluluklar arasındaki 
bağlantıları oluştururken kolej ve profesyonel 
yaşama hazırlamak, üç r nin (alakalı, rol, skoru) ile 
gerçek dünya becerilerini öğrencilere yakından 
öğretmek kamu okulları ağı geliştirmektedir. HFLI 
ideo ile ortaklık 6 ile 12 tasarımcılar gibi düşünmek 
sınıflarda öğrenciler için temel oluşturmak için 
yapılır.Amaç, geleneksel akademik standartları 
karşılayan ve tasarım düşünme, yaratıcılık, uyum, 
empati ve sentez değerli beceriler dersleri için oda 
bırakır müfredatının geliştirilmesi için bir çerçeve geliştirmektir.

İşbirlikçi çaba sormaya başladı:

Nasıl açıkça kamu okul eğitimde yeniliği teşvik olabilir? Nasıl mevcut paradigma desteklemesi 
(ya da bırakmasi) gerekir? Nasıl öğrenci sistemi yetkisi olabilir? Ideo ve HFLI bu sorulara cevap 
vermek ve ‘yenilikçi’ bir profili temel özelliklerini belirlemek ve bu lisansüstü açığa olacak bir 
okul ortamı düşünmek ülke genelinde uzman bir grup toplandı bu özelliklere sahipler.
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Toplanan bilgilere dayanarak ve ideo HFLI geleneksel akademik standartları karşılayan ama aynı 
zamanda tasarım düşünürü sorunlar için odadan bir çerçeve geliştirmiştir. Daha sonra ideo ve 
hfli onlara tasarım düşünme bitki değerler, bakış açıları, tutumlar ve bilgi ne anlama geldiğini 
tanımlamak yardımcı olmak için, EDC, müfredat gelişimi için ulusal düzeyde tanınmış bir firma 
ile çalıştı tabanlı müfredat.Yeni yapı her tasarım aylık belirli bir meydan okuma düzenler ve 
uygun bilgi sağlamak için bu tasarım meydan “doğrultusunda” disipline dayalı derslerinde 
işlenmektedir akademik içeriğini koyar.

Okul takvim öğrenciler grup projeleri odaklanmak böylece normal saat kesintiye sırasında “Dur, 
bırak, tasarım”, bir gün içerir. Yaşam görevleri ve çözme gerçek dünyadan bir yolculuk sırasında 
notu (yıl) inşa süreci ile ilgili beceriler (iletişim, prototipler, empati (anlayış), işbirliği oluşturarak)) 
tarafından takımlarda gençlik calışmaları. Okul deneyimi sırasında, tasarım daha karmaşık hale 
meydan okuyor. Örneğin, altıncı sınıf öğrencilerinin görev ortağı için daha iyi bir öğrenme alanı 
oluşturulması alabilir. Görev birbirlerini röportaj gerektirir ergonomikën (fiziksel anayasa ile 
ekipman ve mobilya iş adaptasyonu) keşfetmek ve farklı çalışma alanları gözlemlemek. Sonra, 
onlar matematik türetilmiş bilgi, bilimler ve diğer konularda dayalı prototip fikirleri geliştirme ve 
test değişimi süreci, meşgul gerekmektedir.

Öğrenme için bir temel olarak tasarım kullanarak, öğrenciler bakılmaksızın kariyer gelişimi için 
seçtikleri yolun etkili liderler haline yetkisi eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek. Henry Ford 
öğrenme enstitü Chicago çeşitli okullarda, Dearborn (Michigan), Detroit ve San Antonio vardır. 
HFLI yüzden Stanford okulda k-12 laboratuvar ile işbirliği içinde “inovasyon üsleri” başlıklı haftalık 
kurse10 tutarak edildiğini lise öğrencileri (düşük ve yüksek) araçların teknikleri tanımaları için bu 
işbirlikçi yeniliği desteklemek. Kurumun problemlerini çözmek için yaratıcı insanları desteklemek 
ve geliştirmek için ilgilenen okullara bu dersin kullanılabilir hale getirmek için planlıyor.
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11.2 Yeni öğretim Kavramsallaştırmak ve 21. yüzyılın 
öğrenciler için öğrenm

Ideo kuruluşların insan merkezli tasarım yaklaşımı ile ve okula bilgi ve eğitim zorlukları 
yılında uygulamaya başlanması için çeşitli çalıştaylar aracılığıyla rehber öğretmenler başladı. 
Katılımcılar 21. yüzyılın öğrencilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek için analog sistemler 
bakıldığında. Akılda bu profil ile, öğretmenlerin yeni öğrenme deneyimleri gelişimi sırasında 
kullanım için modeller ve araçlar geliştirmeye başladı. Bu da öğrencilerin bilgi arayanlar, ziyade 
bilginin pasif alıcıları olmak için motive yönelik tamamen yönettiği “araştırmacı öğrenme” 
(nh), olarak adlandırılan öğretim yaklaşımını ve felsefesini değiştirmesi. Bu yeni yaklaşım, 
öğretmenlerin planlama ve öğrencileri ile öğrenimi organize edilmesi nasıl düşünmek gerekir.

Ormondale deneyimleri nh oluşturulması birinci yıldan sonra, anne-babalar, öğretmenler ve 
toplum üyeleri kendi ilerleme ve etkilerini karşılaştırarak onları değerlendirilecektir.

Bu geri bildirimle, ideo örgütü hedef belirleme konusunda öğretmenleri ile çalışmaya başladı 
ve onların iş uygulamaları, başarı kodlama organize etmek ve okul müfredatı Ormondale 
giderek eğitim ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kamu. Tüm bu çalışmaların sonucunda 
öğretmenlerin öğretim planlarının yanı sıra, böyle bir inceleme, sorumluluk ve deneyimlerin 
sentez yapabilme gibi 21’inci yüzyıl becerilerinin, ilgili standartlar kümesi yansıtmak hangi ile 
bir rehber ve araçlar dahil. Kendi sürecinde bu öğrenme deneyimleri uygulama başlattıktan 
sonra, öğretmenlerin içerik ve eğitim sürecinin etkinliğinin sahipliğini artırmaya devam etmiş 
ve dinamik bir öğrenme deneyimi sunan, müfredat işlenmesi için daha büyük bir bağlılık 
göstermiştir

Ideo organizasyonu ile Okul ortaklık nh-okul müfredatına ve öğrencilerin dikkatini çekmek 
çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ayarlama amacı ile devam etmiştir.

http://www.ideo.com/expertise/education/

http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/mergel/brenda.htm 

http://www.gold.ac.uk/teru/projectinfo/projecttitle,5893,en.php

http://www.lboro.ac.uk/departments/lds/research/groups/design-education/
publications/orange-series.html#learning
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11.3 Bir sınıf ile ilgili topluluk katılımı 
(USAID Temel Eğitim Programı “sınıf Yenileme” nin yayından alınmıştır).

Giriş

Ebeveynlere çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için beklemelrine rağmen, onlar ve pratik 
yollarla okulları desteklemelerini yapabilirsiniz. Ebeveynler ve topluluk üyeleri okul tarafından 
kullanılabilecek farklı beceri ve fırsatlara sahip. Örneğin, bir üst duvar boya ya da bunların bir 
marangoz ve diğer tasarımcısı diğer renk satılmaktadır.

Ve bunun gibi diğer çabalar iyi bir modern ve çekici bir öğrenme ortamı, bir geleneksel sınıf 
dönüşümü için gerekli desteği sağlamak için bir araya gelebilir. Ortaklık Konseyi ayrıca sınıf 
yenileme faaliyetlerinin organizasyonunda yardımcı olabilecek bir organdır.

Sınıflar teknoloji odaklı
Yayın “dersliklerin yenilenmesi” adresinden Sayfalar 48, 49, 50, 51



50

TEKNOLOJİ DERSINDE 21. YÜZYIL BECERILERIN GELIŞTIRILMESI

11.4 Bilim merkezi

Teknoloji kendi öğrencilerin 
gelecekteki istihdam için gerekli 
olacak bilgi, beceri ve anlayış 
kazandırmak sağlamalıdır ve 
bu  son elli yılda okullarda hızla 
değişti

Tasarım sorun erişimi

Pratik binada beceri değil, aynı zamanda geleceğin işyeri 
için gerekli olacak yetkinlikleri ve tutumlarını geliştirmek 
için değil, sadece öğrenme için tasarım edilmiştir.

Teknolojinin geleneksel öğretim ders kitapları ve okul 
içinde pratik faaliyetler genellikle öğretmen önderliğinde 
ve öğrenciler tarafından başlatılana bağlıdır değildir. 
Erişim öğrenen merkezli tasarım sorundur, ve onlar bir 
sorun için bir çözüm geliştirmek ve kendi 3D çözüm 
modeller ve sadece kağıt üzerinde çizimler yapmak 
gerekmiyor.

Geleneksel öğretim teknolojisi Öğretim Tasarım Yardımcıları Erişim

Esas olarak teoriktir Pratik

Geleneksel el sanatları becerilerini öğretir Öğretilen tasarım becerilerini

Bireysel görevler, sadece çalışmak Ekip çalışması teşvik veya çift olarak çalışır

Öğrenciler aynı ürünü tekrarlar Çözümler farklı, ama kriterler veya speciikimet 
karşılamak

Nihai ürünün kalitesini vurgular Düşünme ve yaratıcılık kalitesini vurgular.

Yaklaşım pratik tasarım sorun 
olduğundan, teknoloji odaklı 
çağdaş sınıfları mevcut olan 
aletleri ve malzemeleri ile, bir 
atölye olarak düzenlenmiş 
olması gerekir. Çalışma yüzeyleri 
yeterince büyük bölgelerde, 
mekanizmalar ve pratik yapısı 
olmalıdır.
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Depolama ve görüntüleme öğrenci çalışmaları için 
raflar

Yaklaşım çok pratik tasarım sorundur ve öğretim 
faaliyetlerini birimlerinin bir dizi yönelik devam 
edebilen olduğundan tasarım sürecinde öğrenci 
çalışmalarının depolama için daha fazla alana ihtiyacı 
ile, odak-sınıf teknoloji üzerinde yoğunlaşarak. Uzay da 
tamamlanmasından sonra öğrenci çalışma görüntülemek 
için gerekli olacaktır. Öğretmenler ayrıca gösteri amaçlı 
mekanizmalar ve yapılar sağlayabilir.

Malzeme ve ekipman teknoloji depolama yeri

Her şeyi ve her şeyi yerinde olmalıdır için yer olmalı.

Küçük öğeler açıkça etiketli kutular içinde muhafaza 
edilmelidir. Her Etkinlikten sonra öğrenciler, araç, gereç 
ve ekipmanları teknoloji ülkelerine yerleşmek için emin 
olmalıdır. 

Birlikte çalışmak

Tasarım zor yoluyla öğrenme gibi çift ve gruplar halinde 
faaliyetleri gibi işbirliği faaliyetleri, esas iş ve yaşamımız 
için becerilerin gelişimini destekler. Bu faaliyetler tablolar 
bir sıra halinde düzenlenmiş olan geleneksel bir sınıf içinde 
yapılabilamaz.

Grup faaliyetleri desteklemek için tabloları kurmak ve 
bunlardan biri yuvarlaklaşmış olabilir çeşitli yolları vardır. 
Sınıf alan öğrenciler ve öğretmenler zorlanmadan hareket 
etmesini de bu yüzden kullanılmalıdır.

Temel Eğitim Programı USAID teknoloji öğretmenleri 
için onun eğitim programı aracılığıyla okullara teknoloji 
ekipman sağlıyor.

Cihazlar robotlar ve robot kolları, elektronik devreler ve 
altta yatan teknoloji alet ve malzemeler bir takım vardır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İSTİYORUM?
Web sitemizi ziyaret ediniz: www.bep-ks.org, veya bepinfo@fhi360.org bize yazın.
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11.5 Sınıf etkinlikleri teknolojisine odaklı çalışmalar
Öğrenciler mekanizmaları, yapıları ve ilçe yapmak için basit malzeme ve teknikleri 
kullanabilirsiniz.

Öğrenciler, elektrik telleri, piller, elektromotor, vb gibi temel 
donanımları kullanarak elektrikli cihazlar, yapabilirsiniz.

Bilgisayar öyle ki “Alice” olarak serbest yazılımını kullanarak 
tasarlamak için de kullanılabilir. Sınıfı, bir denetleyicisi olarak 
bilgisayar kullanabilir ve oluşturulmuş cihazları kontrol etmek 
ve izlemek için programlar tasarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, 
periferal cihazları ile oluşturulmuş sensörleri kullanmak için 
bilgisayara bağlı olması gereken cihaz ek bir parça gereklidir.

Bu cihaz, kontrol kutusudur ...

Duvar tasarımı

Öğrenciler tüm grup tarafından tartışılması için tasarım ilk 
bulguları ortaya çıkabilir. Bir kullanılabilir bir projektör ise, 
bu bilgisayar aracılığıyla yapılabilir.

www.technologystudent.com tüm öğrenciler için 
kavramları göstermek için gibi öğretmeni de internet 
kaynakları kullanabilirsiniz.Duvarının bir bölümü projektör 
sunumları dolayı beyaz renklendirilir olmalıdır.

Aşağıda Mitrovica’da düşük-orta ilkokul “Bedri Gjinaj” teknoloji odaklı sınıf fotoğrafları 
vardır.
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Basit bir cihaz için sağlam 
çerçeveleri üçgen şeklinde 
karton yolda ahşap 
yapılabilir.

10mm kare odun kesmek 
ve küçük dairesel tutucu 
kullanarak kolayca 
katılabilirsiniz.

Tekerlekleri kolayca 
kontrplak (dis plakaları) 
dairesel ahşap kullanılarak 
kesilebilir.

Ahşap işaretçilerini eksen 
olarak kullanılır. 20mm x 
5mm dikdörtgen tahta 
çubuk akslar tutmak 
için delinmiş ve kireç ile 
şekillendirilebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTİYORMUSUNUZ?
Temel Eğitim Programı USAID ortaklığı Teknoloji öğretmenleri için kurslar düzenliyor. Daha fazla 
bilgi için, bir bu kitabın sonundaki Ek-e bakın. 

ELEKTRO-MEKANİK EKİPMAN BASİT MATERYALLERDEN YAPMAK İÇİN 
TEKNİKLER
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12. Portföy - öğrencinin dosyasına 

Çka është dosja e nxënësit?

Nxënësit i mbajnë të gjitha detyrat e realizuara, ose dëshminë e të arriturave të tyre, në dosjen 
personale. 

Delil dosyasının yorum öğretmenler, öğrenciler ve / veya başkalarına ayrıntılı öğrencilerin 
başarılarını görmenizi sağlar. Kanıt dosyasının belirli bir alanda bilgi, beceri ve deneyim yararlı bir 
özetini sağlar.

Dosyasının oluşturulması için öngörülen form yoktur. Öğrenciler dosyanın oluşum şekilleri 
seçebilirsiniz. Bir çok durumda, belirli bir alan yönelik gerçekleştirilen delil doğası dosya şeklinde 
belirler. Ancak, çoğu okullarda etkin bir şekilde dosyaları oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerin 
yardım etmek için dosya biçimleri bir dizi sunuyoruz.

Dosya genellikle bir dosya ya da bağlantı halkaları ya da herhangi bir başka müsait ya da bir 
kutu kaydeder ve basılı bir kopya halinde veya elektronik erişim sistemi şeklinde olabilir. Dosyalar 
kağıt üzerinde olması gerekli değildir. Bu modeller, resimler, video kasetler, kasetler, vs kullanmak 
mümkündür. Bu sadece dosya üzerine yerleştirilen fotokopi yazılar, olması gerekli değildir.

Açıkçası öğrenciler tarafından yapılan tüm çalışmalar bir klasör girebilirsiniz değildir. Öğrenciler 
farklı şekillerde bu sorunla başa çıkmak için seçebilirsiniz. Kolaylaştırmak amacıyla kanıt 
öğrencilerin karmaşık parça ekleyebilirsiniz:

 y Kanıtlara ilişkin tepkiler ve sözlü tartışmalar kendi öğretmenleri tarafından yazılı yorumlar 
sağlanan

 y Grup aktiviteleri ve takım toplantılarına katılım ve başarı (farklı fotoğraflar veya videolar 
örneğin yardımı) ilişkin kanıtlar diğerlerinden kanıt

Dosyaları karışık bir delil toplama olabilir gerçektir, bunların bazıları kolayca veya yazılı olarak 
makul bir biçimde tercüme edilemez; değerlendirme nerede bu tür bir kanıt bulmak için size 
gösterecektir yönelik dosya sundu . Bu nedenle, dosya içinde kanıt uygun olarak sevk edilmelidir.

Maddi deliller kolayca fiziksel bir şekilde tedavi edilir bir şekilde sunulması durumunda yararlıdır. 
Anksiyete rain harfleri katlanmış ve iyi düzenlenmiş olarak daha sonra düşmeye kalabalık ve 
iyi seçilmemiş iki klasörleri tanıtır bir öğrenci öğretmen. Bu alırsa sadece bir toplu bütün yere 
düşecek, ya da öğrencinin delil cevapsız parçası dolu bir plastik taşıma çantası sunar!

Bu nedenle, öğrenciler için daha kolay hale getirmek için, genellikle dosya oluşumu için bir 
halka konnektörleri ve rehberlik belgeleri verilmiştir. Dosyanın bazı bölümleri zaten döngüler 

Bu nedenle, bir kişisel klasör kendi yeterlilik göstermek için öğrencilere 
tanıtmak toplam kanıtıdır.
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ile ilgili belgeler dahil, ve dosyanın oluşturulması için rehberlik öğrencilerin portföyünü daha 
erişilebilir sunmak yardımcı olacaktır. Böylece,  öğretmenlerin daha kolay şeyler bulmak böylece 
dosyanın iyi kurulmuş olmalıdır. Bunlar öğrencilerin öğrenme çıktıları yönelik gereksinimleri karşı 
oluşturduğunuz kanıtlar karşılaştırır. Bu nedenle bu kanıtların tüm parçaları ve formlar, listelenen 
başvurulan ve düzgün dosyasında belgelenmiş olması önemlidir. 

Hangi bir klasör içeriyor?

Dosyası dört hedefleri karşılaması gerekir:

 y  Mevcut öğrenci

 y  Yetkinlik örnekleri (ödevinizin) göster

 y  Onlar öğrenme çıktıları nasıl bir araya gösterin

 y  Gösterin kısmi ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmaktadır

Bu nedenle bir klasöre aşağıdaki içermelidir:
1. Bir anlatı bildirimi (öğrenciye verilen)
2. Bir liste şablonu varsa gerekli imzaları
3. Içindekiler listesi; indeksleme; açık kanıtlar adlandırma
4. Değerlendirmenin tüm belgeler
5. Açıkça kanıtlanmış delil sistemi başvuru
6. Kalite kanıtı, değil miktar
7. Bilgi ve anlayış kanıt
8. Öğretmen doğrulanan kanıtlar
9. Gerçek kanıtlar öğrenciyi anlamak olduğunu göstermektedir
10.Dosyayı görmek isteyen herkes için takip etmek kolay olmasını sağlar kanıt

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME UZMANI İLİŞKİN DOSYA BELGESİ

Planlama ve koleksyon aşamasında

Dosya, olması gerekir:
1. Geçerli
2. Güncel

Değerlendirme ve karar aşamasında

Dosya olması gerekir:
1. Gerçek
2. Sabit
3. Yeterli

Öğretme ve değerlendirme yönetiminde bir dosya önemli beceriler oluşturma.Dosya 
öğrencilerin toplamak ve onların tanıklık yönelik yapılandırmak için yardımcı olacaktır.
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Değerlendirdikten sonra:

Dosya olmalıdır:

 y  Belirli yorumlar

 y  Yapıcı tavsiye

 y  Tartışmak için dayanıklılık, basit istekliliği

 y  Kayıtlar, tam, doğru ve okuma için açık

 y  İmzalar ve tarihleri

 y  Kopya aday

 y  Başkalarına sonuçları sunumu

 y  Düzenli ve güvenli muhafaza kayıt

12.1 Delil (kanıt) nedir?
Kanıt görev veya başka bir deyişle, bu görevi gerçekleştirmek ve bilgi ve anlayış uygulama 
yeteneğini kanıtlar, bu görevi / işi yeterlik göstermek üzere öğrenci tarafından gerçekleştirilen 
çalışma süreci veya bir üründür. Kanıt programının gerekleri yansıtmaktadır.

Temelde kanıtların üç tipi vardır:

Monitörün performans kayıtları
Öğrenme sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar kanıt doğal bir kaynağıdır. Diğer etkinlikler sınıfta 
veya bunun dışında simüle edilebilir. Her iki durumda da, öğretmen gözlemler ve performans 
kriterleri karşı değerlendirir.Anket daha sonra gözlem parçası olarak tartışılan bir soru ile 
belgelenmiştir. Bu gözlem kayıt sonra delil olur.

Ürünler
Değerlendirme aracı parçası olarak faaliyetlerini gerçekleştirirken Genellikle öğrenciler bir şey 
yaratmak. Onlar e-postalar, basılı formlar, tam kayıtları, görüşme işçilerin, yazmak vaka çalışmaları, 
grup toplantıları, vb katkıda gönderebilirsiniz. Bu ürünler kanıtların değerli kaynaklarıdır.

Bilgi ve anlayış

Yeterli delil n & k (bilgi ve anlayış) 1 ve 2 elde etmek mümkün değildir, o zaman öğretmen ek delil 
aramak gerekir. Bu test soruları, deneme, sözlü sorular ve tartışma şeklinde yazılabilir.

Çoğu öğrenci yazılı biçimleri, görsel, 3D ve sözlü olmak üzere çeşitli şekillerde, kayıtlar yaratacaktır. 
Bu kategorilerin her birinde size aittir işlerini oranı değerlendirme aracı ve öğretmen tarafından 
tasarlanan değerlendirme faaliyetlerinin gereksinimlerine bağlı olacaktır. Aynı zamanda öğrenci 
takip edilir programının alana bağlı olacaktır, örneğin, bir öğrenci teknoloji muhtemelen işletme 
öğrencisi kesinlikle olan sırasında görsel çalışması oluşturmak için daha başarılı olacaktır yazılı ve 
sözlü fazla kanıt sağlamak.
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Öğrencilerin her bir madde için kanıt sağlamak gerektiğini hatırlamak önemlidir, öğrenme çıktısı 
gereği değerlendirme ve performans kriterleri alet.

Bir örnek bir proje veya görev almak gibi aşağıdaki tabloda, öğrencilerin oluşturabilirsiniz kanıt 
farklı türde sadece bir kaç ifadeden olusur.

YAZILI GÖRSEL 3D SÖZEL

 y  Raporu

 y  Dergi

 y  kitap notları

 y  kompozisyon

 y  hikayeler tablosu

 y  anket

 y  kağıt

 y  notları / taslakları

 y  gazetesi

 y  vaka çalışmaları

 y  P & P

 y  Formlarını

 y  Dakika

 y  Analizi

 y  test kağıdı

 y  kontrol listesi

 y  ekran

 y  harita

 y  oluşturma

 y  tablo hikayeleri

 y  fotoğraf

 y  dekorasyon

 y  grafiği

 y  yazdırılan sürümü

 y  gösteri

 y  çizim

 y  poster

 y  diyagram

 y  film

 y  video

 y  rol sergilerseniz 

 y  simülasyon

 y  akış diyagramı

 y  modeli

 y  heykel

 y  üretim

 y  makale

 y  ürün

 y  devresi

 y  performansı

 y  rol sergilerseniz

 y  simülasyon

 y  tartışma *

 y  konuşma *

 y  röportaj *

 y  tartışma

 y  sunum

 y  Yorum

 y  P & P

* kaydedilmiş

Notlar:
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LİDER OKULLAR TARAFINDAN SEÇİLECEK EŞYALAR LİSTESİ

1. Mikroskop Bilgisayar / Elektronik

2.
‘Maxitronix’
Elektronik Laboratuvarı
1 cihaz 300 eylemler

3. Bilgisayar Kontrol Kutusu

4. Kamera kapagi

5.
‘OWI-MSK610’ 6 da1
Okul Güneş Paketi

6. Sonraki sayfada Ek A’ya bakınız Bilimsel Veri 
Toplama Paketi
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EK A: VERI TOPLAMA PAKETI 
BILIMSEL (MADDE 6)

7. Grafik ile Bilimsel  
hesap makinesi

8.

‘Texas Instrument’

CBL 2 Ölçüm Sistemi

(veri kaydetme Sistemi)

9. Metal termometre

10. Işık sensörü

11. Manyetik Alan Sensörü

12. PH Sensörü

13. Hareket sensörü
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TEKNOLOjIK PAKETLERI (TÜM ÖNDE GELEN OKULLARI IÇIN)

14.
Avi (letkon)
3 parça

15.
LEGO NXT Robot
2 parça

16.
Robotik Kol
1 adet

17.
3V El. Mini-motor
20 adet

18.
Lambası (elektrikli mini-isik), 1.5V + 6V
Elektrik devreleri ışık için
20 adet + 20 adet

19.
LED lamba
ve dirençler (belki)

20.
Pil, AA 1.5V, 4.5V, 9V
30 adet, 10 adet, 10 adet
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21.
AA piller için Pil yuvası
1 AA pil için 10 adet, 2 için 10 adet
AA pil, 4 adet AA pil için 10 adet

22.
Harfleri tespit, 2 cm uzunluğunda 
maksimum
1000 adet

23.
Tel çoklu iplik (ipliklesme)
1 adet

24.
PVA tutkal
6 adet

25.
Silindirik ahşap tornalama 5-milimetrik
(50cm x fi 5mm)
100 adet

26.
Kare ahşap tornalama 1 cm
(50cm x 1cm x 1cm)
100 adet

27.
Kagit ataçi
2 paket
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28.

Düz jantlar Ahşap
(6 cm çapında bir delik 5 mm,  
kalınlığı 3 mm)
100 adet

29.
Alüminyum Mektubu
1 adet

30.
Mengele 

2 adet

31.
Kategoriler icin motor

20 adet

32.

Kategorileri için Tekerlekler

(5mm delikli 60mm)

20 adet

33.
Bağlantı Elemanı pin - hiç plastik parça

2 paket

34. Lastik bantlar
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35.
Cetvel
6 adet

36.
Kağıt yapışkanlı kağıt
5 adet

37.
Küçük kancalar (1.5cm maksimum)
1 paket (kutu)

38.
Ahşap, Esya tutmaci
100 adet

39.
9 voltluk pil konektörü
10 adet

40.
Bağlantı
Devre için elektrik bağlantı kabloları için
20 adet

41.
Çalışma masası (20cm x 20cm)
Kesme sırasında ağaç tutmak için
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42.
Plastik eritme ve gider malzemeleri
2 adet

43.
Dijital Multi Ölçer
1 adet

44.
Bir küçük (50-kenarlı stok) Testere
Ahşap ve ince metal kesme için
6 adet

45.

El matkap ve çeşitli zirveleri  
(4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm çapında)
Ahşap delikler yapmak için
6 adet

46.
Klip kerpeten
Katlanmış ve kesme teli
6 adet

47.
Kesme pensesi
(Elektrik telleri kesmek için)
6 adet

48.
Tel kerpeteni 
Izolatör sıyırma teli için
6 adet
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49.
Çizilme kağıdı (20cm x 20cm min.)
30 adet

50.
Yaylı Bağlantı
20 adet

51.
Tornavidalar
6 adet eksi (-), 6 adet artı (+)

52.
Makas
6 adet

53.

Mengele
Kuruyana kadar bağlı parçaları  
bir arada tutmak için
6 adet

54.
Delme (ahşap)
Ahşap delik için
6 adet

55.
Delgeç (kağıt)
Karton delik açmak için
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56.
Karton üçgenler
(Karton kalınlığı min. 120gr / m²)
1000 adet

57.
Plastik bağlantıları
(Maksimum uzunluk 200mm)
2 paket

58.

Yaklaşık boyutlarında kapaklı  
plastik kutular

•	 11 x 11 x 7 cm

•	 22 x 14 x 9 cm

•	 26 x 17 x 11 cm

•	 34 x 21 x 13 cm

•	 54 x 37 x 25 cm


