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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 
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HOŞGELDİNİZ 
Sevgili öğretmenler, 

21. yüzyıl, eğitim alanında büyük bir değişimin yaşandığı bir dönemdir. Çoğumuz, değişimleri 
kolayca kabul etmiyoruz ve çok daha fazla günlük eğlimli alışkanlıklarımızın rahatlığında 
ağırlanırız. Ancak değişiklikler, işimizi daha meydan okuyucu ve ilginç hale getirerek, her zaman 
bir adım önümüzde duran ve ne yenilikler getireceğimizi meraklı gözlerle bakan öğrencilerimiz 
için yeni fırsatlar getirmektedir. 

Kosova'nın yeni müfredatı, öğretimi yaşadığımız çağa mümkün olduğunca uygun hale getirmek 
için izlenmesi gereken ilkeler, yönergeler ve öneriler sunmaktadır. Bu nedenle, bu el kitabı aynı 
zamanda, farklı konuların ve öğrenme alanlarının bütünleştirildiği proje bazlı öğretime 
odaklanarak, öğretmenlerin öğrencileri 21. yüzyılın gerektirdiği şekilde yaşama ve çalışmaya 
hazırlamalarına yardımcı olmayı da amaçlamaktadır. İşbu yöntemle öğrenciler sadece teorik 
bilgileri ve pratikteki uygulamalarını değil, aynı zamanda grup veya bireysel öğrenme etkinlikleri 
sırasında davranış, tutum ve değerlerle ifade edilebilecek yumuşak becerileri de geliştireceklerdir. 
Kişiliklerini tam olarak geliştirmek için, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, farkındalık, azim, 
problem çözme, takım çalışması, iletişim, duygusal zekâ, araştırma, girişimcilik gibi vb. yumuşak 
becerileri (yaşam ve iş becerileri) geliştirmeleri ve takdir etmeleri önemlidir.  

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. 

El kitabı, kazanılan bilgileri hatırlamak için Proje Bazlı Öğretim eğitimini tamamlayan öğretmenlere 
ve bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm yeni öğretmenlere hizmet edecektir. Kılavuz, 
Proje Bazlı Öğretimin organizasyonu, farklı çalışma biçimleri ve farklı okullardan öğretmenler 
tarafından uygulanan bazı proje örnekleri ile ilgili pratik talimatlar içermektedir. 

Başarılar!  
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KISALTMALAR TABLOSU 
 

ASSET After School Support for Teens (Ergenler için Okul Sonrası Destek) 
BEM Belediye Eğitim Müdürlükleri 
EBTYB Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı 
FHI360 Family Health International 
İY İdari Yönerge 
KEC Kosova Eğitim Merkezi 
ÖMG Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi 
PBÖ Proje Bazlı Öğretim 
USAID United States Agency for International Development 

 

 

 
Yakova'daki 'Hajdar Dushi' lise öğrencileri öğretim projesi sırasında etkinlik yapmakta 
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BU EL KİTABI SİZELERE NASIL DESTEK 
OLABİLİR? 
Bu el kitabı, öğretmenlerin konuları/öğrenme alanlarını nasıl entegre edeceklerini, bir öğrenme 
projesini nasıl planlayacaklarını ve sınıfta öğrenciler için bunu mümkün olduğunca 
kolaylaştıracaklarını bilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. El kitabı, öğrencilerin 
kendilerine yeni fikirleri alması ve kabul etmesi, başkalarının görüşlerini dinlemesi, bilgi ve 
deneyimleri karşılaştırması ve yüzleşmesi için beklendiği, öğretme ve öğrenmeye yönelik 
yargılamayı ve kendi sonuçlarına varmaları gibi yeni bir yaklaşım için temel kavram ve teoridiler 
sunmaktadır.  

Yeni Kosova Müfredatının amaç ve ilkeleri, okullarda öğretimin kalitesini ve etkinliğini arttırmayı, 
öğretmenlerin sürekli faaliyetler yoluyla öğrencilerinde ilgili becerileri geliştirmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu nedenle, proje bazlı öğretimin amacı, müfredata uygun olarak, öğretmenlerin 
ve öğrencilerin, harekete geçme ve geleneksel öğretme ve öğrenme yönteminde değişiklik yapma 
konusunda öğrenme yetkinlikleri oluşturma gelişimine katkıda bulunmaktır.   

Proje bazlı öğrenme, öğrenmeyi mümkün olduğunca gerçek hayatla ilişkilendirmek için teorik 
öğrenmenin somutlaştırılması ve farklı öğrenme alanlarının / konuların birbirine bağlanması için 
özel olarak tasarlanmış eğitim reformunun önerdiği öğretim yöntemlerinden biridir. Bu el 
kitabındaki materyal, özellikle tüm öğrenme alanlarından lise öğretmenleri için hazırlanmıştır, 
ancak burada sunulan stratejiler, diğer okul yönergeleri ve seviyeleri için de örnek teşkil edebilir. 
Bu programın kazanılmasıyla, öğretmenlerin öğrencilerine öğrenme yeterliklerini kazanmalarında 
yardımcı olabilecekleri ve özellikle eleştirel düşünme, takım çalışması, farkındalık ve azim, 
problem çözme, yaratıcılık, araştırma ve girişimcilik becerileri gibi yumuşak beceriler geliştirmeleri 
beklenmektedir. Bu beceriler, tüm müfredat alanlarındaki öğretmenlerin öğrenmeyi birbirine 
bağlamasına ve onu her yaştan çocuk için en çekici hale getirmesine yardımcı olmasını 
sağlamaktır. Bu yöntemin uygulanmasının bir kısmı, proje bazlı öğretimin temel unsurları, işbirlikçi 
bir ortam oluşturma, etkili projeler tasarlama ve bunları okulda yönetmesıne dayanmaktadır. 
Ayrıca, bu program öğretmenlerin öğrencilerini sürekli gözlem yoluyla değerlendirmelerini ve 
kendilerini geliştirmeleri için geri bildirim vermelerini sağlamaktadır. 

El kitabının başlangıçta eğitim gören öğretmenler tarafından PBÖ ile ilgili bilgileri hatırlamak için 
kullanılması amaçlanmıştır, ancak bu eğitim fırsatını kaçırmış ve bu konuda daha fazla bilgi 
edinmek isteyen hevesli öğretmenlere de bu el kitabı hizmet edebilecektir. 

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. Ancakö 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 
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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. 

 
PBÖ 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. Proje Bazlı Öğretim (PBÖ);  
2. Öğrenme için Değerlendirme (ÖiD);  
3. Danışmanlık ve kariyer rehberliği;  
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4. Girişimcilik ve finansal eğitimi;  
5. Teknoloji kulüpleri; ve  
6. 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.  

ASSET programlarında öğretmen sertifika tablosu 

# Programın adı # lisans için 
puan 

# sertifikalı 
F M 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. Başarılı bir PBÖ elde etmek için kullanılması gereken stratejileri tanımaya ve 
öğrencilerin yumuşak becerilerini değerlendirmeye yardımcı olacaktır. 

Birinci bölümde proje bazlı öğretime ilişkin temel kavramlar ve ana bileşenleri ile okulda işbirlikçi 
bir ortamın oluşturulmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Bu bölümde, bir öğrenme projesini 
planlarken ve uygularken öğretmenlerin ve öğrencilerin rol ve sorumluluklarını bulacaksınız. 
Ayrıca bu bölümün sonunda bir öğrenme projesi düzenlerken okul yönetiminin görev ve 
sorumluluklarını bulabilirsiniz. 

İkinci bölümde, etkili bir projenin nasıl planlanacağı, PBÖ'nin ne olduğu, iyi bir teşvik edici 
sorusunun nasıl formüle edileceği ve PBÖ'i değerlendirirken nelere odaklanmanız gerektiği 
hakkında bilgi bulacaksınız. 

Üçüncü bölüm, sosyal becerilerin değerlendirilmesine ve bunların değerlendirilmesine yönelik 
araçlara odaklanmaktadır. Sosyal becerilerin anlamının ve bunların müfredatın temel yetkinlikleri 
ile ilişkisinin bir özeti olmaktadır. Bu bölümde, kişisel ihtiyaçlarınız için açmak ve indirmek için 
tıklayabileceğiniz dosyalar (word olarak elektronik dosyalar) bulacaksınız: Yumuşak becerilerin 
tanımlayıcısı ve göstergeleri; Not değerlendirme kılavuzu; Özet değerlendirme tablosu. Bölümün 
sonunda, görevi değerlendirmek için başarı kriterlerine ilişkin kısa açıklamalar bulabilirsiniz. 

Dördüncü bölüm, ders veya projenin sınıfta planlanması ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu, 
planlama sürecindeki önemli anları açıklar ve öğretmenler bir derse veya projeye başlamadan 
önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini, uygulama sürecinde ne yapmaları gerektiğini ve bir ders 
veya projeden sonra ne yapmaları gerektiğini öğrenebilirler. Ayrıca, bu bölümde, her aşamada 
atılması gereken belirli adımlar, başarının çeşitli unsurları ve iyi bir planlama için kontrol listesi de 
dahil olmak üzere proje bazlı öğretimi organize etme sürecinin tamamını açıklamaya önem 
verilmektedir. Hatta bir önceki bölümde olduğu gibi bu bölümde de tek tıkla indirebileceğiniz 
dosyayı (word olarak elektronik dosya) bulabilir ve bu şekilde kullanabilir veya planlama 
ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz: PBÖ planlama formu. 

Beşinci bölüm ve bu elkitabının son bölümü, farklı okullardan öğretim projelerinin bazı örneklerini 
içermektedir. Örneklerden bazıları eğitim sürecinde planlanır ve uygulanır, bazıları ise normal 
öğretim sürecinde. Öğrencilerle birlikte online pandemi döneminde hayata geçirilen projelerden 
örnekler de bulunmaktadır. Örnekler, her proje başlığının yanındaki dosya (elektronik dosya) 
tıklayarak ilgilendiğinizi seçebileceğiniz bir tabloda listelenir ve ihtiyacınıza göre okumanız veya 
indirmeniz için belge açılmaktadır. 
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'Hajdar Dushi' okulunun öğrencileri öğretim projeleri üzerinde çalışırken 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
PROJE BAZLI ÖĞRETİM- temel 
kavramlar 
Proje bazlı öğretim nedir? 
Proje bazlı öğretim (PBÖ), öğrenme süreci boyunca işbirlikçi bir çalışma yöntemidir. Öğretme ve 
öğrenme için çekicidir ve öğrencileri yaşam için yeterlilikler kazanmaya ve daha uzun bir araştırma 
ve yaratıcı süreç yoluyla çalışmaya dahil eden, otantik zorluklar ve sorular temelinde inşa edilmiş, 
hedeflere ulaşılmasına yol açan öğretim yöntemlerinden biridir. 

Proje bazlı öğretim, projelerin uygulanması sırasında pratik çalışmanın bir parçası olarak Kosova 
Müfredat belgesinde belirtilen öğrenme yeterliliklerini ve ilkeleri elde etmek için öğrenme 
çıktılarının elde edilmesini kolaylaştıran etkili bir stratejidir. Proje bazlı öğretim yoluyla öğrenciler, 
işbirliği yapmak, yönetmek, liderlik etmek, analiz etmek, iletişim kurmak ve yansıtmak için 
akademik bilgi ve becerileri geliştirmek için projeler planlayabilecek ve uygulayabilecektir. Proje 
bazlı öğretimin temel unsurları, işbirlikçi bir ortamın oluşturulması, etkili projelerin tasarlanması ve 
projelerin okulda uygulanmasıdır. 

PBÖ'nün bileşenleri nelerdir? 
Birkaç temel bileşenden oluşan herhangi bir yeni öğretim stratejisi gibi, proje bazlı öğretim de 
öğrenme sürecini iyileştirmedeki etkiyi sağlayan, tamamlayan ve artıran unsurlardan 
oluşmaktadır. 
 
Proje tabanlı öğretimin temel unsurları şunlardır: 

- Okulda işbirlikçi ruh; 
- Beklenen öğrenme içeriği / sonuçları; 
- Konular / öğrenme alanları arasındaki korelasyon; 
- Projedeki teşvik edici soru; 
- Bireysel çalışma planlaması, öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliği ve aralarında net 
bir iş bölümü; 
- Aktif rol / ses ve öğrenci seçimi; 
- Yaşam ve iş becerilerinin gelişimi; 
- Araştırma / İnovasyon; 
- Öğrenme proje ürünlerini ve sunumları; 
- Öğrencilerin yumuşak becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. 
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Okulda işbirliğine dayalı bir ortam nasıl oluşturulur?  
Proje bazlı öğretimin temel bileşenlerinden birinin öğretmenlerin kendi aralarında, öğretmenler ve 
öğrenciler arasında ve öğrencilerin kendi aralarında işbirliği olduğu düşünüldüğünde, işbirliğine 
dayalı bir ortam oluşturmak için uygun yöntemleri seçerken çok dikkatli olmalıyız. 

İşbirliği ortamı oluşturmak için izlenecek adımlardan bazıları şunlardır: 

- Öğretim kadrosunun işbirliği;  
- Öğrencilerle işbirliği ortamı; 
- Uygun çalışma alanı (temiz, havadar, optimum sıcaklık ve ekip için yeterli yüzey);  
- Tüm öğrencilerle öğrenme beklentilerinin gerçekleştirilmesi; 
- Etkili geri bildirim verme ve alma vede gözden geçirme ihtiyacı; 
- Öğretmenler arasındaki iş bölümü (farklı dersler);  
- Sınıftaki tüm öğrencileri eşit olarak dahil edilmesi; 
- Öğrencilerin takım çalışmasını ve bireysel çalışmalarını planlamak (öğrencilerin cinsiyet, 

bilgi, sosyal statü vb. açısından dengeli gruplara ayrılması);  
- Projelerin uygulanması sırasında öğrencilerin sürekli ve özet olarak değerlendirilmesi; 
- Öğrencilerde işbirliğe dayalı becerilerin geliştirilmesi- grup ve bireysel çalışma 

sonuçlarının değişimi. 

 
Öğretim projesi sırasında Suhareka'daki 'Jeta e re' okulunun öğrencileri 
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Öğretmenin rolü 
Proje bazlı öğretim yönteminin düzgün işleyişinin anahtarı öğretmendir. Bu nedenle, 
öğretmenlerin kaliteli bir şekilde hazırlanmasından sonra, ders düzenleme sürecinin tamamı 
boyunca görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır. Daha spesifik olarak, öğretmenler 
şunları yapmalıdırlar: 

-  Diğer okul meslektaşlarıyla ortak bir proje üzerinde çalışmak için bireysel ve grup 

sorumluluklarını üstlenirler; 

- Öğrencilerle belirli öğrenme projeleri yoluyla bunları başarmak için müfredatın altı ana 

yeterliliğinin kademeli olarak başarısını her zaman hesaba katarak kendi konularından / 

öğrenme alanlarından beklenen öğrenme çıktılarını analiz eder ve seçerler; 

- Ortak bir öğrenme projesine dahil edilebilecek ortak öğrenme sonuçları noktalarını bulmak 

için diğer meslektaşlarla, konularının ait olduğu çalışma alanındaki öğretmenlerle ve aynı 

zamanda diğer alanlardaki öğretmenlerle işbirliği yaparlar. Ayrıca, çeşitli konuların / 

öğrenme alanlarının entegre edilebileceği öğrenme projeleri için fikirler önerirler; 

- Projede yer alan diğer meslektaşlar ve okul yönetimi ile birlikte, öğrenme sürecinde 

projenin gerçekleştirilmesi için aşağıdakiler gibi en uygun fırsatları planlayın: 

Proje için mevcut saat fonunu belirler; dersler sırasında çalışmalarını iki veya daha fazla 

öğretmenden oluşan bir ekip tanımlar; projenin gerçekleştirecekleri bölümleri ayrı ayrı 

belirler; tüm öğrencilerin sınıfa dahil edilmesini planlar; proje uygulamasının özelliklerine 

göre okuldaki çalışma saatlerini önerir, vb. 

- Öğrencileri karmaşık projelere katılmaları için cesaretlendirin ve motive eder, böylece 

onlar da derslerinin tasarımına katılmalarını sağlar ve onları sadece görev kabul eden 

pasif bir role sahip olmamalarını sağlarlar; 

- Öğrencilerin araştırmaya dahil olmalarını ve farklı konulardan içerik entegre etmelerini ve 

ilgili tüm konulardan beklenen sonuçların yanı sıra projenin uygulanması sırasında 

geliştirilen yumuşak becerilerin değerlendirilmesini sağlarlar; 

- Okul yönetimini ve velileri öğretim sürecinin yeni yolu hakkında bilgilendirir ve öğrencilerin 

elde edilen (veya edilemiyen) öğrenme çıktıları hakkında sürekli olarak bilgilndirme 

yaparlar; 

- Öğrenme sürecinde kolaylaştırıcı ve mentor olarak hareket ederler. 

Öğrencinin rolü  
PBÖ yöntemiyle çalışırken, öğrenciler dersi düzenleme sürecinde aktif katılımcılardır. Bu 
durumda sınıfta gerçekleştirilecek öğretim çalışmasının planlamasına bir öğretim projesinin ilk 
adımlarından itibaren öğrenciler katılırlar. Bu şekilde, öğrenciler yalnızca sunulan bilginin alıcısı 
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değil, öğrenme sürecinin merkezinde olacaklardır. Bir öğrenme projesinin planlama sürecinde 
öğrenciler: 

- Kendi öğrenmeleri için aktif olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alırlar; 

- Projenin uygulanması sırasında tüm proje, tamamlanıncaya kadar, normal dersler içinde 

veya dışında ek ders olarak düzenli bir şekilde projenin gidişatını takip ederler. 

- Kendileri için anlamlı olan ve öğrenme projesiyle ilgili olan gerçek hayattan çeşitli 

problemleri çözmekle meşgul olurlar; 

- Yeni çalışma alışkanlıkları kazanmak, bireysel ve grup sorumluluklarını üstlenmek, 

projede yer alan konulardan beklenen öğrenme çıktılarını karşılamaya çalışmak ve bunun 

için ne kadar başarıldığını değerlendirmelerini yaparlar; 

- Araştırma, iletişim, planlama becerileri, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, 

takım çalışması, girişimci ruh, azim, farkındalık vb. gibi yumuşak becerileri geliştirmek, 

uygulamak ve değerlendirmek, bunların altı temel müfredatın başarısını tamamladığını 

fark ederek üniversite öncesi eğitimlerinden beklenen yetkinlikleri kazanırlar; 

- Këndi aralarında işbirliği içinde çalışırken, başkalarıyla ekip çalışması kültürü geliştirirken 

kişilerarası becerileri uygulrlar; 

- Projeler üzerinde çalışırken farklı müfredat ve bağlamlardan alınan öğrenme çıktılarıyla 

ilgili ve belirli içerikteki bilgileri uygulrlar ve öz değerlendirme yaparlar.  

Okul yönetiminin rolü 
Okul yönetiminin (müdür, kalite koordinatörü) öğretmenleri eğitimin kalitesini yükselten eğitimlere 
katılmaları ve özellikle müfredatın uygulanmasıyla ilgili gereksinimlere göre eğitim önceliklerini 
farklılaştırması ve belirlemesi konusunda teşvik etmeleri fazlasıyla önemlidir. Okul yönetimi, bir 
okulun eğitimden edindiği bilgileri uygulayıp uygulamamasında ve bunu okul müfredatıyla 
ilişkilendirmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle sınıf öğretmenlerini sürekli olarak 
izlemeli ve desteklemeli, sınıf içinde öğretim kalitesini iyileştirmenin yönleri hakkında ortak 
görüşmeler yapmalılardır. Yönetim, izleme raporlarına dayanarak, öğretim kadrosunun mesleki 
gelişimi için yeni ihtiyaçları belirlemeli ve sürekli okul temelli eğitim sağlamak için fırsatlar 
aramalıdır. 

Proje bazlı öğretimle ilgili olarak, okul yönetiminin şunları yapması beklenmektedir:  

- PBÖ'in öğrenci öğrenimini bütünleştirmeye yardımcı olan bir çalışma yöntemi olduğunu 

anlamalıları gerkmektedir; 

- PBÖ'in okul gelişim planına, yıllık plana ve farklı öğretim dönemlerine yansıtılan okul 

çalışması metodolojisinin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlalılardır; 

- PBÖ'in tüm sınıflarda benimsenmesi gereken bir öğretim yöntemi olduğu fikrini teşvik 

ederek okulda yeni bir çalışma kültürünü desteklemeliler; 
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- Eğitim yılının sonunda (Haziran, Temmuz) öğretmenleri, gelecek öğretim yılı için olası 

projeleri planlamak hakkında birlikte düşünmeye ve tartışmaya ve okuldaki diğer 

meslektaşları ile birlikte eğitim yılının tamamlamadan önce sunumlarını ve 

değerlendirmelerini yapmaya davet edtmeleri hakkında onları sürekli teşvik etmelilerdir. 

Son olarak, projelerin yeni eğitim yılında (Ağustos'ta) okul başlamadan önce hazır 

olmasına ısrar etmelilerdir; 

- Öğretmenlerden öğretim projelerinin sırasıyla ders planlarına uygun olup olmadığını 

sormalı, bir sonraki öğretim yılı için planlanan öğretim projelerinde farklı konuların 

entegrasyonlarını uyarlayarak ders planlarını gözden geçirmelerini sağlamalılardır; 

- Öğretim projelerinin proje formuna göre (ek 9 bölüm III.1.1'de) proje planlaması 

gereksinimlerine uyulduğundan ve ayrıca değerlendirme için İY'ye göre planlanmış 

öğrenci değerlendirme stratejilerinin olduğundan emin olmalıdır. Projelerin uygulanması 

sırasında yapılan öğrenci değerlendirmeleri, öğrenme projesinin uygulandığı dönem için 

öğrenci değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır; 

- Ders saatlerinin planlanmasına yardımcı olmaları, öğretmenlerin ders saatlerine göre 

normal ders saatleri içinde öğretim projelerinin uygulanmasını sağlamalı, ayrıca uygun 

olduğunda takım halinde öğrenmeyi sağlamalılardır; 

- Öğretim projelerinin uygulanması sırasında eğitim teknolojilerinin kullanımını teşvik etmek 

ve okuldaki yaratıcı alanların öğrenmenin somutlaştırılması için gerekli donanıma sahip 

olmasını sağlamalılardır; 

- Genel olarak, proje tabanlı öğrenme için OLUMLU bir iklimin yaratılmasını ve teorik 

öğrenmenin mümkün olan en fazla somutlaştırılmasını mümkün kılmalılardır. 
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Rahoveç'teki 'Xhelal Hajda Toni' lisesındeki bir öğretim projesinden ürünü 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Etkili bir proje nasıl planlanır ve 
uygulanır? 
Başlangıçta süreç, projeye dahil edilebilecek alanlardan / konulardan beklenen öğrenme 
çıktılarının kapsamlı bir analizine dayanmalı ve her zaman öğrenmenin bir bütün olarak 
entegrasyonunu akılda tutmalıdır. Proje planlaması, öğrenciler tarafından (akılda) önerilen ve 
yönlendirici sorunun oluşturulmasına, proje değerlendirmesine, proje için bir kavram haritasının 
taslağının hazırlanmasına, süreç yönetimine ve uygulamanın döngüsel sürecine yol açan bir 
sonuç ile başlamalıdır.  

Teşvik edici / yönlendirici soru nedir? 
“İyi bir teşvik edici sorusu ... onu ilgi çekici, karmaşık ve sorunlu bir proje haline getirir. … 
Cevaplara ulaşmadan önce birden fazla aktivite ve farklı bilgi türlerinin çapraz referansını 
gerektirir… aslı sorunları ele almalıdır. Teşvik edici bir soru… çekici, açık, müfredatla ilgili 
(öğrenme sonuçlarını teşvik edici) olmalıdır. ” 

 Değerli bir teşvik edici sorusu olması için: 

- Öğrencilere anlamlı olmalıdır; 

- Öğretmenlerin bir projenin farklı bileşenlerini birbirine bağlamasını sağlamalıdır; 

- Öğrencilerin belirli bir süre boyunca entelektüel bir problemle meşgul olmalarına izin 

vermelidir; 

- Içeriği ve süreci birbirine bağlamalıdır;  

- Öğrencilerin öğrendikleri içeriğin gerçek hayatta nasıl ilişkili olduğunu görmelerine 
yardımcı olmalıdır; 

- Disiplinler arası anlayışı geliştiren konuların farklı alanlarını birbirine bağlamalı. 

 Okulda PBÖ'i yönetmek için temel adımlar  
- Öğrencilere gerçek çözümler için fırsatlar sunan sınıfta olumlu bir iklim yaratmak; 
- Öğretmenler talepkar davranarak sınıfta PBÖ'de model olan bir rol oynamalılardır; 
- Öğretmenlerin bütünleşik öğrenmeyi teşvik ederek konuları / öğrenme alanlarını 

bütünleştirmesi sağlamalılardır; 
- Sınıfta öğrencilerde eleştirel ve yaratıcı düşünme atmosferi yaratmalı ve öğrencilerin 

sorularının sınıfta olumlu bir iklime katkıda bulunmaları için ilgiyi teşvik etmelilerdir;  
- Öğretmenler, esneklik, şüphecilik ve açık fikirlilik dahil olmak üzere öğrencilerin duygusal 

davranışlarını model almalı ve yönlendirmelidir. 
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Olumlu bir sınıf iklimi geliştirmeye yönelik proaktif bir yaklaşım, şunlara özen gösterilmesini 
gerektirir: 

1. Öğrenci ve öğretmenler için sınıftaki yaşam kalitesinin artırılması;  

2. Akademik öğrenmenin yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenmeyi de destekleyen bir 

müfredatı takip edilmesi;  

3. Öğretmenlerin geniş bir öğrenci yelpazesinde etkili olabilme becerisine sahıp olması ve   

4. Teşvik, öğrenme ve öğretme için içsel motivasyonun olması. 

Öğrencilerin çalışmaları neden 'eleştirilmelidir'? 
İşbirliğine dayalı çalışmalarda, PBÖ örneğinde olduğu gibi, her zamankinden daha fazla 'eleştirel 
arkadaşlar' ifadesi yer almaktadır. Meslektaş, meslektaşını "eleştirir" ve öğrenci, öğrenciyi iyi 
niyetli bir anlamda "eleştirir", böylece nihai ürün mümkün olduğu kadar iyi oluşur. Bu şekilde 
öğrenciler dil ve iletişim becerilerini geliştirir, eleştiriyi kabul etmenin değerini öğrenir ve 
nihayetinde başkalarının çalışmalarına saygı duymayı öğrenirler.  

'Eleştiri' yazılı veya sözlü yorum verme yöntemidir.  

• Eleştirinin amacı, değerlendirme ve iyileştirme amacıyla çalışmanın yapıcı ve dikkatli 
analizinin yanı sıra liyakat alanlarının belirlenmesi yoluyla bir şeyi iyileştirmektir.  

• Bu, meslektaş değerlendirmesi yanı sıra öğretmen veya uzmanlardan gelen geri 
bildirimleri içerebilir. 

• Meslektaş (akran) geri bildiriminin, öğrenmeyi iyileştirmede ve aşağıdakilere destek 
sağlayarak bir etkisi olduğu gösterilmiştir: 
       - anlayışları açıklığa kavuştur ve yapılandırır, 
       - hedefler belirler, 
       - özerkliği geliştirir, 
       - öğrenmenin kendi kendini düzenlemesini destekler, 
       - sosyal beceriler geliştirir, katılımı ve sahiplenmeyi artırır. 

PBÖ sırasında nasıl değerlendirilir? 
"Öğrenci projeleri, deneyimlerle, farklı öğrenme alanlarını bir ünitede bir araya getirmek için 
tasarlanmış etkinliklerle sonuçlanır. Sonuç etkinlikleri olarak, projeler genellikle bütünleştirici bir 
yaklaşıma sahip üst düzey hedeflerden oluşur." (Ashton D. Trice, A Handbook of Classroom 
Assessment pp.202) 

Öğretmenler neyi değerlendirmeli? 

Öğretmenler, öğrencilerin belirli bir soruna yaklaşırken ve çözümler bulurken kullandıkları süreci 
değerlendirebilirler. Projenin nihai ürününü veya nihai sonucunu değerlendirebilecekleri gibi, 
öğrencilerin öğrenme çıktılarını da değerlendirebilirler. 

Süreç: Bir grup sürecini değerlendirmek, öğretmenlerin prosedürel ve bağlamsal öğrenmeyi 
değerlendirmesine yardımcı olabilir. Prosedürel öğrenme, öğrencilerin 'belirli görevlerin nasıl 
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yürütüleceğini anlamalarına atıfta bulunurken, bağlamsal öğrenme, öğrencilerin hangi 
bağlamların verilen araçların veya kavramların uygulanmasını gerektirdiğini ayırt etme 
yeteneklerini tanımlar. 

• Ürün: Öğrenci çalışmasının ürününü veya sonuçlarını değerlendirmek, öğrencinin üstbilişsel 
öğrenmesindeki ilerlemeler hakkında bilgi toplama fırsatı sağlayabilir. Örneğin, öğrenciler 
nihai ürünü sunduğunda, öğretmenler deneyim ve genel süreç üzerinde derinlemesine 
düşünmeyi isteyebilirler. 

• Öğrenme Çıktıları: Öğrenme çıktıları (müfredattan bildirimsel ve kavramsal bilgi), kısa 
cevaplar veya denemeler, öğrenci çalışması sırasında sürekli gözlemler vb. gibi geleneksel 
biçimlerle değerlendirilebilir  

Seçim sistemi ve değerlendirmenin uygulanması, büyük ölçüde faaliyetlere ve öğrenme çıktılarına 
(başarı kriterleri), hedef gruba, projenin süresine ve mevcut kaynaklara bağlıdır. 

• Değerlendirme, PBÖ'in uygulanmasında devam eden bir uygulama olmalıdır. 

• Değerlendirme, öğretmenlik uygulamasının bilgilendirilmesi ve öğrencilerin ilerleme ve 
başarılarının izlenmesi ruhuyla yapılmalıdır. 

 Öğretmenlerden çalışmalarını şu konulara odaklamaları beklenir:  

- Proje sürecini yönlendirmeye yardımcı olan bilgi ve becerilerini değerlendirmek için, projenin 
başlangıcından itibaren öğrencilerde "Bilinmesi Gerekenler"in ilk gelişimini sağlamalı. 

- Açık öğretim için önceliklerin belirlenmesine yardımcı olan ve PBÖ sırasında öğrencilere ne 
tür kaynak ve materyallerin sağlanmasının yararlı olacağını belirleyen bir strateji kullanmalı. 

- Müfredat içeriği, PBÖ sonuçlarına yönelik ilerlemeleri, işbirliği, teknoloji kullanımı ve ders/ler 
içindeki diğer sonuçlar açısından öğrencilerin öğrenmesini izlemek için bir değerlendirme 
stratejisi kullanmalı. 

- PBÖ süreci boyunca öğrenci öğrenmesini karşılaştırmak için projenin sonunda aynı 
değerlendirme stratejisini (veya benzer stratejileri) kullanmalı.  

Öğretim ve değerlendirme yöntemlerine ve aynı zamanda müfredata bağlı olarak, öğretmenlerin 
ayrıca öğrenme alanlarına veya bireysel konulara özgü yumuşak becerilerin (yaşam ve iş 
becerileri) uygulamasını veya bir dizi yumuşak beceriyi tüm alanlar veya konular için geçerli bir 
şekilde değerlendirmeleri beklenmektedir.  

PBÖ, hem akademik bilgi geliştirme, hem temel müfredat yeterliliklerini geliştirme ve 
değerlendirme açısından hem de çok çeşitli yumuşak beceri geliştirme ve değerlendirme 
açısından eşzamanlı öğretim ve değerlendirmeye izin veren bir öğretim yöntemidir.  
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Prizren'deki 'Gjon Buzuku' lisesinin öğrencileri bir öğretim projesi sırasında çalışıyor 

 
Vuçitırn'deki 'Eqrem Çabej' lisesinde proje sunumu sırasında öğrenciler 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yumuşak becerilerin değerlendirilmesi 
Yumuşak beceriler, kişinin farklı eğitim seviyelerine ve çalışma yaşamına aktarılabilen bir dizi 
tutum, davranış ve değerdir (teorik bilgi, pratik beceriler ve pozitif rutinlerle birlikte öğrenme 
yetkinliği yaratır).  

Okul müfredatının temel yeterliliklerinin tam olarak yerine getirilmesi için, öğrenme çıktılarının 
tutum, davranış ve değerleri açıkça tanımlaması ve değerlendirmesi gerekir. Bu sayede 
öğrencilerin gelşim ve değerlendirmelerinde iletişim becerileri (etkili iletişim), düşünme yetkinlikleri 
(eleştirel düşünme), öğrenme yetkinlikleri (başarılı öğrenci), üretken olma yetkinlikleri (üretken 
katkı sağlayan), kişisel yetkinlikleri (sağlıklı birey) ve toplumumuzda ve ötesinde vatandaşlık 
yetkinlikleri (sorumlu vatandaş) geliştırebiliriz. 

Bir toplumun tutum, davranış ve değerleri, yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri ortamların kültür ve 
geleneklerine bağlı olarak diğer toplumlardan farklılık gösterebilir. Literatürde becerilerin bu 
yönleri farklı isimler altında bulunabilir (genel beceriler, aktarılabilir beceriler, yumuşak beceriler 
vb.), ancak bu programda bunları 'yumuşak beceriler' veya 'yaşam ve iş becerileri' adıyla 
bulacaksınız.  

Yumuşak becerilerin listesi çok uzun olabilir ve ilgileri farklı zaman ve yerel bağlamlarda farklı 
olabilir. Bu programın bir parçası olarak, toplumumuzun çeşitli paydaşları tarafından gözden 
geçirilmiş ve bir araya getirilmiş olan on adet yumuşak beceri detaylandırılmak üzere seçilmiştir. 
Bunlar, ülkemizin okul müfredatı ve çağın gereklilikleri ile daha yakından ilgili olmaktadır ve 
aşağıdaki gibi sunulmuştur: 

• Eleştirel düşünme becerileri; 

• İletişim yetenekleri; 

• Sorun çözme yetenekleri; 

• Yaratıcılık; 

• Duygusal zekâ; 

• Farkındalık; 

• Azim; 

• Takım çalışması; 

• Bilgi toplama yeteneği (araştırma); 

• Girişimcilik becerileri. 
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Bu becerilerin en doğru ve objektif olarak değerlendirilmesi için her biri için beş gösterge 
geliştirilmiştir ve bunların yanı sıra öğretmen öğrenciyi 1’den-5 kadar not verebilme olasılığını 
sunmuştur. Öğrenci ayrıca yaşına yakın bir dil uslubu ile anlatılan bir poster aracılığıyla 
başarılarının öz değerlendirmesini yapabilir.  

Ek 3’te_Yumuşak Becerilerin Tanımlayıcıları ve Göstergeleri'ne tıklayarak daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz. 

Shtojca 3.docx

  

Bölümler nasıl tasarlanır / oluşturulur? 
Bölümler, puanlama ve performans düzeylerini hem öğrenci hem de öğretmen için açık ve şeffaf 
hale getirmek için kullanılır. Bölümler farklı biçimler alabilir. Bazı bölümler yalnızca üç performans 
düzeyini tanımlarken, bazıları daha fazla, ancak sıklıkla bu performansların tanımlarını da 
değiştirir.  

Ek 4’te_Not ile Değerlendirme Yönergeleri'ne tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

 

Yumuşak beceriler tanımlayıcılarına ve bunların her birine ilişkin göstergelere dayalı olarak 
öğretmenler, öğrencileri başarıları açısından değerlendirecektir. Yumuşak beceriler 
değerlendirme aracı, Ek 5_Özet değerlendirme tablosuna tıklayarak açabileceğiniz excel format 
tablosunda bulabilirsiniz. 

Shtojca 5.xlsx

 

Başarı kriterleri nelerdir? 
Başarı kriterleri, öğrencilerin öğrenme sonuçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için 
kullandıkları değerlendirme ölçütleridir… öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmak için izlemeleri 
gereken temel adımları özetler- yapması, içermesi veya odaklanması gereken temel şeyler”- 
Shirley Clarke (İrlanda Okul Kurulu). Başarı kriterleri, proje tasarımı aşamasından öğretim 
projesinin her bir görevi veya bölümü için öğretmen tarafından belirlenir.  

 

 

Shtojca 4.docx

Ek 3.docx 

Ek 4.docx 

Ek 5.xlsx 
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Vuçitırn'deki 'Eqrem Çabej' lisesinin öğretim projelerindeki etkinlikler sırasında öğrenciler 

 
Prizren'deki 'Gjon Buzuku' lisesinin öğretim projesi etkinlikleri sırasında öğrenciler tarafından oluşturulan 

katalog  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

PBÖ planlarken önemli anlar 
Projeler aracılığıyla öğrenme sürecini yönetirken ve aynı zamanda genel olarak öğrencilerle 
birlikte sınıfta göz önünde bulundurulması gereken üç stratejik an bulunmaktadır: dersin 
başlamasından önce / projenin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilme dönemi ve tamamlanmasından 
sonraki dönem.  

Ders başlamadan veya proje başlamadan önce 
Öğretim veya öğretim projesinden önce, yukarıdaki öğretmen atamalarında açıklanan tüm 
talimatlarla birlikte kapsamlı bir analiz ve planlama yapılmalıdır. Öğretmenlerin ekip içindeki 
çalışmaları yüksek hoşgörü ve anlayış içinde olmalıdır. Farklı konulardaki öğrenci ödevlerinin 
zamanını ve senkronizasyonunu planlamak önemlidir. Öğretmenlerin çalışmalarının bir takıma 
bölünmesini ve sınıf yapısının tüm yönlerini analiz ederek öğrencileri daha küçük gruplara ayırma 
stratejisini planlanmalıdır. Öğrenci gruplarının oluşumu hakkında dikkatlice düşünmek çok 
önemlidir. İşbirliği, gruplar heterojen, karma, farklı becerilere, kişiliklere ve deneyimlere sahip 
olduğunda en etkili şekilde verim elde eder.  

Proje planlama aşamasında öğrencilerin sürekli değerlendirilmesi için özel stratejiler ve teknikler 
düşünülmeli ve değerlendirme kriterleri geliştirilmelidir. Bu kriterler, o projenin kapsadığı tüm 
konulardaki öğrenme çıktılarının başarısını değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  

Öğretim sürecinde ve öğretim projesinin gerçekleştirilmesi 
sırasında neler yapılmalıdır 
Öğretim, tüm öğretmenlerin ve okul yönetiminin önceden üzerinde anlaşmaya vardığı proje 
planlamasına (Ek 9) göre yapılmalıdır. Ana fikirleri anlamak için maksimum olmak ve karşılıklı 
yardıma hâkim olmak için göreve odaklanılmalıdır. Bu süreçte meslektaşları arasında mümkün 
olduğunca dostane bir şekilde kabul edilmesi gereken olumlu eleştiriler olabilir.  

Tüm öğrenciler, yalnızca birleştirilmiş sonuçlarının, sunumlarının, ortak hedeflere yönelik 
tartışmaların öğrenme projesinin bütününü oluşturduğu konusunda net olmalıdır. Öğrencilerin 
proje süresi boyunca mentorluk yapabilmeleri için görevlerin gruplara ve bireysel görevlere 
bölünmesi baştan yapılmalıdır.  

Öğrencilere, tartışmaları uygun bir ses seviyesinde tutmaları ve başkalarının görüşlerini ifade 
etme ve kabul etme konusunda hoşgörülü ve sabırlı olmaları talimatı verilmelidir. Öğrencilere aktif 
olarak dinlemeleri, kendi bilgilerini planlamaları ve başkalarının fikirlerini özetleyebilmeleri 
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öğretilmelidir. Müzakere etmeyi, taviz vermeyi, aynı zamanda verilen görüşlerin argümanlarla 
desteklenmesi için gerekçeler aramayı öğretilmelidir.  

Proje için gerekli malzemeler ve bunların gruplara ayrılması, uygulamanın başlangıcından itibaren 
yapılmalıdır.  

Öğrenci değerlendirme süreci projenin en başından itibaren gerçekleşir. Öğretmenler proje 
başlamadan önce planladıkları değerlendirme araçlarını kullanmalı ve her öğrenci için ayrı ayrı 
kayıt tutmalıdır. Verilen konudan öğrenme çıktılarının başarısının değerlendirilmesi için, konunun 
öğretmeni önceden belirlenmiş değerlendirme kriterlerine göre ilgilenecektir. Her konu için 
öğrenci değerlendirmesi sınıf günlüğüne kaydedilecektir. Ancak, öğrencilerin grup çalışması 
sırasındaki performanslarını, davranışlarını ve tutumlarını gözlemleyerek, onların yumuşak 
becerileri de takdir edilecektir. Öğrencilerin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi için, öğretim 
ekibi her bir beceri için göstergelere dayanacak ve ancak her öğrenci için birbiriyle görüştükten 
sonra, fikir birliği (anlaşma) ile öğrenci notuna karar verilecektir. Yumuşak becerilerin 
değerlendirilmesine yönelik talimatlar ve bunların tanımlanmasına yönelik araç Ek 3, 4 ve 5'te 
bulunabilir (yukarıda II.4.4'te bahsedilmiştir). 

Proje öğretim ekibi, öğretim projesinin uygulanması sırasında öğrencilerin grup ve bireysel 
çalışmalarını kayıt altına almak için dosya/portfolyoyu titizlikle muhafaza etmeyi unutmamalıdır. 
Öğrencilerin süreç boyunca geliştirmeleri gereken yönleri görebilmeleri için bu dosyalara 
erişimlerinin olması gerekir ve ayrıca öz değerlendirmelerine veya akran değerlendirmesine 
katkıda bulunabilirler. Geri bildirim öğrencilere şahsen ve bireysel olarak verilmelidir 

Dersin veya öğrenme projesinin gerçekleştirilmesinden sonra 
Öğretmenler tarafından desteklenen öğrenciler, yörütükleri projelerin sonuçlarını daha geniş okul 
kitlesine, velilere vb. sunumunu düzenleyebilir ve okulun web sitesinde yayınlanabilirler. 

Öğretmenler, değerlendirme yönleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin dosyalarındaki projenin 
tüm kanıtlarını tamamlamaya özen göstermelidir. Ayrıca, tüm öğrenci değerlendirmeleri 
özetlenmeli ve sınıf günlüklerine/kayıtlarına kaydedilmelidir. Son olarak, öğretmenlerden oluşan 
ekip öğrencilerle birlikte tüm süreç üzerinde düşünmeli ve gelecekteki projeler için çeşitli yönleri 
iyileştirmenin yollarını önermelidir. Öğretmenler sonunda, diğer okul öğretmenleriyle birlikte 
öğretim yılının sonunda tartışılacak olan bu düşüncelerin kısa bir özetini hazırlayacaklardır.  

PBÖ sürecinizi planlayın 
Bir sınıf öğrenme projesi tasarlamak için PBÖ aracılığıyla öğretme çalışması yönteminde 
uzmanlaştıktan sonra, daha pratik ve iyi yapılandırılmış bir çalışma yapmak için aşağıdaki 
adımları izlemeniz gerekir: 

a) Başvurmak istediğiniz konu/lar veya öğrenme alanlarını PBÖ üzerinden belirleyiniz; 

b) İlgili konularda meslektaşlarla işbirliğe dayalı konuşmalar yapmalı ve anlaşmaya vararak 
kararlar alınmalıdır; 
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c) Birlikte teşvik edici bir soru belirleyiniz ve bu soru hakkında öğrencilerden olduğu kadar 
takım meslektaşlarınızdan da geri bildirim aldığınızdan emin olunuz.  

Öğrenme projesi ve diğer başarı unsurların tasarlnması 
En başından itibaren, bir projenin gerçekleştirilmesi için tüm temel unsurları içermesi gereken 
PBÖ'nin ayrıntılı planlaması için bir form oluşturmanız gerekmektedir. Bu, projeye dahil olan tüm 
öğretmen ekibinin çalışma planı olmalıdır. Bu nedenle, bu iş planında (taslak için form), yukarıda 
belirtilen a, b ve c noktalarını netleştirdikten sonra, ayrıca açıkça tanımlamanız gerekecektir: 

– Dahil edilen derslerden öğrenme çıktıları, çalışacağınız sınıflar, projenin kısa bir 

açıklaması gerekecektir; 

– Projede yer alan her bir konudan seçilen öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 

için öngörülen saat fonu ve ilgili öğrencilerin değerlendirme süresi de dahil olmak 

üzere toplam saat fonu ile ifade ederek projenin süresini bu sonuçlar ile 

belirlemeniz gerekecektir;  

– Proje uygulamasını, ekip ve bireysel çalışmayı ve işbirlikçi becerilerin gelişimini 

destekleyen faaliyetler sağlamanız gerekecektir; 

– Öğrencilerin bağımsızlığa ve öğrenmede ustalık kazanmalarına yardımcı olan 

etkinlikler sağlamanız gerekecektir; 

– Öğrencilerin sürekli değerlendirilme ve özetlenilmesi gerekecektir. 

Başarılı Bir PBÖ için yedi adım 
Adım 1: Öğrencilerinizi en başından dahil ediniz. 

Adım 2: Konunuzu açıkça tanımlanmış görevlere bölünüz. 

Adım 3: Düzgün planlayınız, hedefler belirleyiniz ve sonuçları tanımlayınız. 

Adım 4: Açıkça tanımlanmış görevlerle sınıfınızı çalışma gruplarına ayırınız. 

Adım 5: Öğrenme sonucu olarak bir eser / ürün oluşturunuz. 

Adım 6: Bir sonuca varınız. 

Adım 7: Belgeleyiniz ve halka sununuz 
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Rahovec'deki 'Xhelal Hajda Toni' lısenin öğrencileri öğretim projelerindeki faaliyetler sırasında 
 

 
Projelerin sunumu sırasında Yakova'daki 'Hajdar Dushi' lise öğrencileri 



33 
 

 

Ders projesi planlaması sırasında ilk kontrol listesi 

Ek 9'daki formu doldurarak projenizi planladıktan sonra aşağıdaki listeye göre karşılaştırma 
yaparak öğrenme projenizin uygun olup olmadığını kontrol etme imkanına sahipsiniz.: 

• Proje fikri açıktır; 

• Projenin süresi makul; 

• Proje öğretmenler, sınıf ve genel olarak okul için yönetilebilir; 

• Önerilen derslerin dahil edilmesi, ortak bir projeye katkıda bulunma fırsatına sahip olmak; 

• Projede kullanılması planlanan teknolojik araçların okulda mevcut olması veya sağlanabilecek 
kaynakların mevcut olması; 

• Projenin uygulama zamanı, öğretim yılının öğretim dönemleri ile uyumludur; 

• Proje, öğrencilerin sürekli değerlendirilmesi ve belirli bir dönemin değerlendirilmesi için 
kullanılabilir. 

PBÖ planlama formu 

Bu kılavuz size bir öğrenme projesi tasarlamak için hazır bir form sağlar ve isterseniz bu 
formu seçebilirsiniz (formu indirmek için Ek 9 simgesine tıklayın): 

       
Shtojca 9. Formulari 
i Planifikimit te MBP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ek 9. PBÖ Panlama 
Formu 
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Liselerdeki öğretmenlerle yapılan planlama toplantılarından kareler 

 
Yakova'daki 'Hajdar Dushi' lisesinde buluşma 

 

 
Prizren'deki 'Gjon Buzuku' lisesinde buluşma 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÖĞRENİM PROJELERİNİN PLANLAMA 
VE UYGULANMA ÖRNEKLERİ 

Etkili öğretme ve öğrenme için pedagojik literatür ve okul uygulamaları, tüm konuların ve alanların 
birbirine bağlanmasını sağlayan, böylece öğretmenler arasında olduğu kadar öğrenciler arasında 
da işbirliğini artıran grup projeleri ile çalışmak da dahil olmak üzere bir dizi çalışma yöntemini 
içermektedir. Karakteristik grup projeleri, faaliyetleri organize etme ve grup üyelerinin rollerini 
belirleme şeklinde olmaktadır. Bu nedenle, hazırlıklı ve başarılı bir yaklaşım sağlamak için 
öğretmenlerin işbirliğine ve yıllık iki aylık ve haftalık planın hazırlanması sırasında yapılması 
gereken uygun bir planlamaya ihtiyaç bulunmaktadır.  

USAID tarafından finanse edilen ASSET ortak okullarının öğretmenleri ile 2018-2021 döneminde 
'Dözenli eğitimeden sonra ergenlere destek' vede ‘Proje Bazlı Öğretim' programların yoğun bir 
eğitim sürecinden geçtikten sonra, bu okullarda faliyet gören bir çok öretmeni sertifikalandırmıştır. 
Dolayısıyla bu öğretim yönteminin öğretim sürecinde düzenli olarak uygulanması için koşulların 
oluşturulduğu düşünülmüştür. Bununla ilgili olarak, 2020/21 öğretim yılının ikinci döneminin 
başında ASSET, 16 ortak okulu 'Proje Haftası' adlı etkinliği düzenlemeye davet etmiştir. Bu 
etkinliğin, müfredatta öngörülen öğrenme çıktılarının öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle 
gerçekleştirileceği dözenli eğitimle sürecinin bir parçası olması bekleniyordu. Bu süreçten önce, 
farklı öğrenme alanlarından öğretmenlerin ortak planlaması, öğrencilerin bireysel ve ekip 
atamalarının planlanması, araştırma, analiz, tartışma, sonuç ve sunumlar yer almıştır. Bu 
öğrenme projelerinden bazıları öğrenme sürecinde, bazıları ise ders dışı etkinlikler olarak 
uygulanmıştır. Bu girişime katılmaya davet edilen 16 ortak okuldan sekizi, iki aylık bir süre içinde 
öğretim projeleri planlamak ve uygulamak için istekli olduklarını göstermişlerdir ve daha sonra 
'proje haftası' olarak adlandırılan bir hafta boyunca projeler sunulmuştur. Süreç, okullardaki kalite 
koordinatörleri tarafından, okul yönetimiyle yakın işbirliği içinde olarak, iyi bir şekilde koordine 
edilerek öğretim kadrosu tarafından büyük bir coşkuyla desteklenmiştir. Öğrenciler sürecin 
başından itibaren bilgilerini planlamaya dahil oldular ve yaratıcılıklarını gösterme fırsatı verildiği 
için çok memnun görünündükleri gözlenmiştir. Bu, aşağıdaki tabloda özetlediğimiz öğretim 
projelerindeki çalışmalarının nihai ürünlerinin sunumlarının yapıldığı hafta, “proje haftası” ekinde 
görülmüştür. 
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Prizren'deki 'Gjon Buzuku' lisesi öğrencileri pandemi temalı proje etkinliği sırasında 

2021/22 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, ASSET programı ortak okulları bu sefer diğer 
konularda meslektaşlarıyla birlikte uygulayacakları entegre öğrenme biçimin bir dizi öğrenme 
çıktısı da dahil olmak üzere daha karmaşık öğrenme projeleri planlamaya teşvik etmiştir. Sonuç 
olarak, bu kez ASSET programının 16 ortak okulunun / lisenin tamamı, toplam 57 farklı öğretim 
projesini büyük bir başarıyla uygulamıştır. 

Bu dönemden seçilen projelerden bazıları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (1-4 projeler: 'Sanat 
Kolonisi', 'GphI talks ', 'Pandemi ve öğrenme' ve 'Okul elektronik dergisi'). Bu projelerin sunumları 
her okulda farklı bayram tarihlerinde kamuya açıklanıp sırasıyla okul web sitelerinde 
yayınlanacaktır.  

Tabloda sunulan diğer projeler, öğretmenlerin eğitim sürecinde uyguladıkları projelerden 
bazılarıdır (5 – 9 projeler: 'Jul Cezar', 'Lipjan belediyesindeki turistik yerler', 'Pandemi zamanında 
ekonomik malların yetersizliği', 'Yeni Yaratıcılar', 'Pandeminin öğretme ve öğrenme süreci 
üzerindeki etkisi'). 

Tablonun altında, 'ASSET programının bazı ortak okullarında 2021 Mart ayı boyunca proje 
haftasının gerçekleştirilmesinden örnekler' sunulmaktadır. 

Tabloda proje adları, projelerde yer alan konular/öğrenme alanları, sınıf ve üzerlerine tıklanarak 
açılabilen belgeler yer almaktadır (her projeyi özel olarak görmek için Belgeler sütününde yer 
alan dosyaya tıklayabilirsiniz). 
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Farklı okulların öğretmenleri tarafından uygulanan proje örneklerini içeren tablo 
# Öğretim projesinin adı Projede dahil edilen Alanlar / 

Dersler  
Sınıf 
öğrencileri 

       Belgeler 

1 Sanat Kolonisi Resim sanatı, Arnavutça, İngilizce, 
TİK, 

X 

Kolonia 
Artistike.docx  

2 GPhl talks - using internet 
services 

TİK, Fizik, İngilizce XI 

GPhI talks.docx

 
3 Pandemi ve öğrenme TİK, Arnavutça, İngilizce  X 

Pandemia dhe 
mësimnxënia.docx  

4 Okul elektronik dergisi Resim sanatı, TİK, Fizik, Kimya, 
Beden eğitimi, Arnavutça 

X 

Revista elektronike 
e shkollës.docx  

5 ‘Jul Cezar’ Arnavutça, İngilizce, 
Müzik sanatı, Resim sanatı, Yaşam 
ve İş 

 
XII 

Projekti 1.docx

 
6 Lipjan belediyesindeki 

turistik yerler' 
Coğrafya, Kimya, Bioloji, 
Matematik, Tarih, Yurttaşlık, Yaşam 
ve İş, Beden eğitimi, Muzik 

 
XI 

Projekti 2.docx

 
7 Pandemi zamanında 

ekonomik malların 
yetersizliğİ 

İngilizce, Matematik, Tarih, 
Yurttaşlık, Yaşam ve İş 

XII 

Projekti 3.docx

 
8 Yeni Yaratıcılar online 

dergi 
Arnavutça, İngilizce, Psikoloji, 
Kültür ve toplum, Resim kültürü, 
Spor kültürü, Yaşam ve İş 

XI 

Projekti 4.docx

 
9 Pandeminin öğretme ve 

öğrenme süreci üzerindeki 
etkisi 

Arnavutça, İngilizce, Almanca, 
Kültür ve toplum, Matematik,  

XII 

Projekti 5.docx

 
10 SSET programının bazı ortak okullarında Mart 2021 ayı boyunca proje haftasının 

gerçekleştirilmesinden örnekler 
Java e 

projekteve.docx  

Sanat  
Kolonisi.docx 

Pandemi ve 
öğrenme.docx 

Okul elektronik 
dergisi.docx 

Proje 1.docx 

Proje 2.docx 

Proje 3.docx 

Proje 5.docx 

Proje      
haftası.docx 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Proje adı: Sanatsal Koloni 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik 

Saat olarak 
ifade edilen 

proje süresi 1: 
22 Kasım'dan 22 Aralık'a 
kadar 
Resim San. 4 hafta x 1 saat = 
4 saat 
İngilizce 3 hafta x2 = 6 
TİK 3 hafta x2 = 6 
Arnavutça 3 hafta x3 = 9 
Toplam 25 saat 

Konu (lar) / Yüklenilen alan2 ve 
adreslenen ÖS 3: 
Konu / Yüklenilen alan 1: Resim Sanatı / 
Sanatlar  
ÖS1: Sanatsal resim çalışmaları 
gerçekleştirmek için farklı boyama 
tekniklerini ayırt eder ve kullanır; 
ÖS1: Kompozisyon kurallarını ayırt eder 
ve bunları sanat eseri kompozisyonu için 
kullanır. 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: TİK / Yaşam 
ve İş 
 
ÖS2: Sunum için tasarlanan her slayt için 
açıklamalar vererek yerleşik tasarımları 
yorumlar. 
 
ÖS 2: Kullanılan stil, boyutu ve metnin 
verilen konumdaki yerleşimi verilen 
slaytlardaki verilerin nasıl 
düzenleneceğini gösterir. 
 

 

Öğretmenler: 

1. Jetullah Sylejmani –  

Resim Sanatı 

2. Dhurata Sahiti 

İngilizce 

3. Albulena Ajvazi 

TİK 

4. Hysnije Mustafa 

            Arnavutça  

 

Sınıf (lar)4 

dahil: 

 

X/3 

 

 
1 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
2 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
3 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde nasıl 
değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 veya 
12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
4 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 
çıktıları (ÖS): 

 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
 

ÖS 3: Develops further his/her creativity by producing oral and written texts of reasonable 
length on topics of community and social interest and presents them to peers and teacher, and 
wider school community  
(Topluluk ve sosyal ilgi konularında makul uzunlukta sözlü ve yazılı metinler üreterek yaratıcılığını daha da 
geliştirir ve bunları akranlarına, öğretmene ve daha geniş okul topluluğuna sunar) 
 

ÖS 3: Produces media messages for different purposes and different types of intended 
              (Farklı amaçlar ve farklı hedef kitle türleri için medya mesajları üretir) 
 

ÖS 3: Writes texts of a variety of lengths regarding the topics covered/studied 
          (Kapsanan / çalışılan konularla ilgili çeşitli uzunluklarda metinler yazar) 
 
Kurs 4 Arnavutça / Diller ve iletişim 
 
ÖS 4: Edebi etkiler için yazım ve noktalama kullanır. 
 
ÖS 4: Çeşitli fikirler, metinler, yazarlar ve konular hakkında fikir verir. 
 
ÖS 4: Belirli bir amaca ve halka yönelik belirli metinleri yazar. 
 

Bu proje için ders entegrasyonunun ve öğrenme çıktılarının kombinasyonunun 
özeti/açıklaması5: 

 
Bu projede öğrenciler, sanat konusunun doğrudan katılımına ek olarak, TİK gibi diğer 
konuların entegre edileceği, birkaç saat sürecek bir etkinlikte sanatsal çalışmalar 
gerçekleştirecekler ve gerçekleştirilen çalışmaların bir sanat kataloğunda yayınlanacaktır 
tahlili. Kataloğun gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin tasarım için çeşitli bilgisayar programları 
kullanarak sayfaları tasarlamaları gerekecek ve sunumlar okul lobisindeki TV bülteninde 
gösterilerek power point'te yapılacaktır. Katalogda ayrıca Arnavutça ve İngilizce yazı 
standartlarına göre yazmayı ifade eden eserlerin tanıtımı ve araştırması yazılacaktır. 
 
 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan yumuşak 
becerilere sunduğu katkı6 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

1. İletişim yetkinliği  Eleştirel düşünme  Bilinçlenme   

 
5 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 

6 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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2. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

3. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

4. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

5. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
6. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve faydalar): 
 
Sanatsal koloni, marka öğrencilerinin bir gün veya daha fazla çeşitli sanatsal 
çalışmaları gerçekleştirdikleri bir etkinliktir. Sanatta beceri ve yeteneklere 
sahip öğrenciler sanat eserlerinin gerçekleştirilmesi ile uğraşırken, diğer 
öğrenciler duyuru, afiş, katalog, sergi ve kataloğun internet ve medyada 
yayınlanması gibi diğer görevlerin gerçekleştirilmesi ile uğraşmaktadır. 
Öğrencilerin bir kısmı koloni döneminde gerçekleştirilen eserlerin sergisini 
düzenlemek ve hazırlamakla uğraşmaktadır. 
Amaç, genç sanatçıları sanatsal yaratıcılıklarında desteklemek, motive etmek 
ve teşvik etmektir. 
Bu formda öğrenciler yeteneklerini ifade etme, gruplar halinde işbirliği yapma 
ve birbirleriyle sanatsal deneyim alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma ve 
sosyalleşme, halka ve sanatseverlere kaliteli sanatsal çalışmalar sunma fırsatı 
bulacaklar. 
 
Öğretmenler, ortak sorumluluklara göre, mesleki alanları için yardım ve destek 
sağlayan projede işbirliği yapmak ve bir grup olarak birlikte çalışmak üzere 
görevlendirilecekler: 
 
 
Öğretmen görevlerinin bölümleri: 
 
Resim öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• Sanat eserlerini gerçekleştirme becerisine sahip yetenekli öğrencileri 
belirlemesi. 
• Boyama için gerekli malzeme ve araçları sağlaması. 
• Boyama için uygun koşullara sahip yer ve alan sağlaması. 
• Eserlerin sergilenmesi için yeterli alan sağlaması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırması. 
 
TİK ders öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• Tasarım yazılımını kullanma becerisine sahip öğrencileri belirlemesi; 
• Serginin afiş ve kataloğunun tasarımı için gerekli olan Laptop gibi 
donanımları ve yeterli programları sağlaması; 
• Uygun çalışma koşullarına sahip alan sağlaması; 
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• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırması. 
 
Arnavutça öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• Yazma becerisine sahip öğrencileri hatasız ve doğru olarak belirlemesi; 
• Öğrencilerin bir katalog yazmak için gerekli araçlarla donatıldığından emin 
olması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırması. 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• İngilizce ‘de hatasız ve doğru yazma becerisine sahip öğrencileri belirlemesi; 
• Öğrencilerin bir katalog yazmak için gerekli araçlarla donatıldığından emin 
olması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırması. 
 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
 
Öğretmenler, öğrencilerin gereksinimlerine, proje gereksinimlerine ve 
öğrencilerin aşağıdaki gibi özel becerilerine dayalı  
 
olarak dersler sırasında öğrencileri gruplara ayıracaktır: 
 
I. Birinci grup, sanatsal çalışmaları gerçekleştirecek öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
II. İkinci grup, sanatsal koloninin kataloğunu tasarlama becerisine sahip 
öğrenciler oluşturmaktadır; 
III. Üçüncü grup, Arnavutça yazı diline hatasız hakim olan ve sanat eserlerini 
ifade etme ve çözümleme becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
IV. Dördüncü grup, katalog materyallerini Arnavutçadan İngilizce ‘ye çevirme 
becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace 
alanını kullanmak 
 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Bu proje için gerekli değil 
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Teşvik edici soru 7: 
 
 
 
Öğrenciler ile 
çalışmanın 
ayrıntılı 
senaryosu8 (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel görevlerin 
bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Okulumuzu nasıl daha çekici ve sanatsal hale getirebiliriz? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 
PROJE ADIMLARI 

Grupların oluşumu 
Projeye dahil olan öğretmenler, projede yer alacak öğrencileri belirler ve 
onları sahip oldukları becerilere göre gruplara ayırır, bu da: 
 
SANATÇI GRUBU 
 

• Melika Jahiri 
• Eulina Bakija 
• Stina Goga 
• Mirlinda Kamberi  
• Jetmira Berisha  
• Eulon Lalinovci  
• Omar Ajeti 

 
TASARIMCI GRUBU 
 

• Vlerton Bytyçi 
• Aid Berisha 
• Blendi Çerkini 
• Blerona Osmani 
• Edion Hashani 
• Edon Gashi  
• Jon Elezi 

 
7 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
8 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme 
projesi, bireysel iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar 
arasında paylaşılması ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. 
Çalışmalarının bulgularını kendi aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. 
Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, öğretmenler bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman 
bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz önünde bulundurarak. 



44 
 

• Leonita Aliu 
 
ARNAVUTÇA DİL GRUBU 

• Rinor Qykovci 
• Erda Leka 
• Erjon Ademi 

 
• Eroll Nuredini 
• Erona Aliu 
• Euron Limani 
• Linor Mehmeti 

 
İNGİLİZCE DİL GRUBU 

• Molos Emini 
• Rinesa Hyseni 
• Sara Rysha  
• Arbi Murseli 
• Bleand Sadriu  
• Elda Kçiku 
• Elmi Tahiri 
• Liza Hajrullahu 

 
Grup ve bireysel görevlerin dağılımı 
Öğretmenler, öğrenci gruplarıyla birlikte, grup içindeki bireylerin 
sorumluluklarını belirterek her grubun görev ve sorumluluklarını tanımlar. 
 
Sanatçılar grubu, sanatsal çalışmaları gerçekleştirecek öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
Tasarımcılar grubu, sanatsal koloninin kataloğunu tasarlama becerisine sahip 
öğrenciler oluşturmaktadır; 
Arnavut dil grubu, Arnavut diline hatasız bir şekilde hâkim olan ve sanat 
eserlerini ifade etme ve analiz etme becerisine sahip ö öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
İngilizce dil grubu, katalog materyallerini Arnavutçadan İngilizce ‘ye çevirme 
becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
 
Bilgi paylasımı 
Her grup, malzemeyi örn. Sanatçılar grubu, sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesinin ardından eserlerini fotoğraflayarak diğer gruplara 
gönderir. Tasarımcılar grubu, sanatçıların adı, soyadı, eser adı, teknik, yıl vb. 
verileriyle katalogdaki resimleri yerleştireceği kapak ve kataloğun tasarımına 
karar verir. Arnavut dil grubu, sergi ve bireysel çalışmalar hakkında bir makale 
yazarak eserleri sanatsal ve estetik açıdan analiz eder ve daha sonra bu 
malzemeleri tasarım grubuna ve İngilizce dil grubuna daha sonra işlenmek 
üzere gönderir. İngilizce dil grubu tüm yazılı materyalleri Arnavutçadan 
İngilizce'ye çevirir ve tasarım grubuna gönderir. Tasarım grubu, katalogda tüm 
grupların materyallerini özetler ve kataloğu tasarladıktan sonra, kataloğun 
genel halk için internetten yayınlanmasıyla ilgilenir. 
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Ürünler: 

Bireysel: 
• Sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi; 
• Malzemenin analizi ve 
işlenmesi; 
• Katalog tasarımı; 
• Kataloğun yayınlanması; 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

I. İletişim ve ifade yetkinliği 
II. Düşünme yetkinliği 
III. Öğrenme yetkinliği 

Ekipler: 
• Toplu Serginin gerçekleştirilmesi 
• Poster ve kataloğun 
gerçekleştirilmesi 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre için yeterlilikler 
VI. Vatandaşlık yeterlilik 

Ürünlerin yayınlanması 9 
10 (ürünlerin nasıl kamuya 
açıklanacağını açıklayın) 

 

Öğrencilerin çalışmalarının veya PBÖ tarafından elde edilen 
ürünlerin nihai sonuçları, bir grup öğrenci sunumcusu izleyiciye 
(öğretmenlere, öğrencilere, sanatçılara, heykeltıraşlara ve diğer 
vatandaşlara) sunacaktır. 
Elde edilen ürünler veya sonuçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli 
sunum veya yayın biçimleriyle halka duyurulacaktır: Okulda 
slaytlı sunum, galeri, internette yayın, sosyal ağlar, dergiler, TV, 
Tartışmalar vb. 

Gerekli malzemeler 
ve diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler: 
Öğrenciler, vatandaşlar, kamusal alanlar, kamu ve sanat kurumları 
Teçhizat: 
PC, Projektör, Yazıcı, İnternet 
Malzemeler: Kumaşlar, boyalar, fırçalar, paletler, kavleler, kalemler vb. 

Topluluktaki kaynaklar: Sanatçılar, Öğretmenler 

Yansıtıcı yöntemler 
/ değerlendirme 11 
 
(Öğretmenler öğretim 
için değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?12; 
 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
 
Bu işlem genel 
değerlendirme 

Günlük işlemlerinin 
tutanak tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla  yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  Yumuşak beceri araçlarıyla 
değerlendirme 

 

 
99Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
 

11 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

12 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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sürecine nasıl dahil 
edilecektir?) 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 

Araştırma ve materyal 
toplama: 

Öğrenciler konuyu ele almak için yeterli materyali araştırdı 
ve sağladı - Kaynakların kullanımı   

Malzeme seçimi: Öğrenciler konunun en önemli ve temel konularını projeye 
dahil etmişlerdir.   

Konunun yapısal 
organizasyonu:  

Öğrenci, konunun kronolojik ve mantıksal bir 
organizasyonunu yapmıştır.   

Sunum: 
 

   
Sunum sırasında öğrenciler, sunduğu konuyu anladıklarını, 
dilini ve kelime sözcünü kullanarak mantıklı bir 
ayrıntılandım yaptığını ve konuyu okumadığını ifade eder 
(Arnavutça yazıda hata var!) 

  

   
Grafik ve açıklayıcı 

materyalin kullanımı: 
Öğrenciler, sanat eserinin yeterince illüstrasyonlarını, 
grafiklerini, görsellerini ve fotoğraflarını kullanırlar.   

 
 

Beceri geliştirme düzeyi neydi? Zayıf 
seviye 

Yeterli 
seviye 

Orta 
seviye 

İyi 
seviyede 

Yüksek 
seviyede 

Yazılı           

Sözlü Anlatım           

Yaratıcı düşünce           

Sorun çözme      

Kritik düşünme           

 
Projenin tüm aşamalarında öğrenciler, üstesinden gelinmesi gereken başarıları ve zorlukları 
analiz etmek için öz değerlendirme olarak eylemlerinin sürekli yansımalarını yaparlar. Sonuç 
olarak öğrenciler, daha sonraki proje uygulama sürecine dahil ederek zorlukların üstesinden 
gelmek için farklı alternatifler araştırır, bulur ve önerir. Projede gerekli değişiklik ve 
değişiklikleri nasıl yapabiliriz? gibi kendilerine sorular sorarlar. 
Yansıtma, yalnızca bireysel deneyimi değil, aynı zamanda gruplar, organizasyonlar ve 
sistemler içindeki modelleri ve ilişkileri dönüştürme fırsatı sunan bir organizasyon, izleme ve 
değerlendirme yöntemidir. 
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  Sorular   Kesinlikle 

Katılıyoru
m 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyoru
m 

Az  
Katılıyoru
m 

Katılmıyoru
m 

Grubun 
önemli ve 
katkıda 
bulunan bir 
bireyiyim 

     

Öğretmen 
tarafından 
verilen 
görevleri 
biliyorum ve 
anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri 
tamamladım 

     

Kendi 
çalışmamı ve 
grubumun 
çalışmalarını 
sözlü olarak 
sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine 
saygılı 
davranıyorum 
ve ihtiyaç 
duyduklarınd
a onlara 
yardım 
ediyorum. 
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Sunum seviyesi  Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve görsel 
yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                          MÜFREDAT PROJE PLANLAMA FORMU 
 

Proje adı: İnternet servislerinin kullanımı 
GPhI talks - using internet services   (GPhI görüşmeleri - internet servislerini 
kullanma) 
(Gymnazium Physics Ideas  - talks) (Lise Fizik Fikirleri - konuşmalar) 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik 
 
 
 
 
 
 

Saat olarak ifade 
edilen proje 

süresi 13: 
 
Proje 22.11.2021 
tarihinde başlayacak 
ve iki hafta 
sürecektir. 
4 saat TİK 
4 Fiziksel saat 
2 saat İngilizce (bir 
hafta) 
Her ders için 
toplam 10 saat 
 

Konu (lar) / Yüklenilen alan14 ve 
adreslenen ÖS 15: 
Konu / Yüklenilen alan 1: TİK / Yaşam 
ve İş 
 

1.1. Projeler ve araştırma çalışmaları 
için TİK  
kullanmanın bazı avantajlarını 
analiz eder. 

1.2. Uygulamaları ve web 
hizmetlerini kullanmada  
beceri gösterir. 

1.3. Çeşitli görev ve projelerin 
uygulanması hakkında  
bilgi almak için multimedya 
kullanır. 

 
 
 
 
 

 

Öğretmenler: 

1. Edona Krasniqi, TİK 

2. Burbuqe Bega, Fizik 

3. Adnan Vishi, İngilizce 

 

 

Sınıf (lar)16 

dahil: 

 

XI /5 

 

 
13 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
14 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
15 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
16 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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     Öğrenme konularındaki sonuçlar 
 
● Önemleri göz önüne alındığında, 
İnternet'ten bilgi işleme  
   olanaklarını gösterir. 
● İnternet hizmetlerini kullanma 
becerilerini gösterir. 
● İnternet arama motorları aracılığıyla 
çeşitli konuları  
   araştırır ve bir tarayıcının sunduğu 
fırsatlara işaret eder. 
● Elektronik formların, formun her alanı 
için önemi hakkında 
    bilgi vererek doldurulduğunu gösterir. 
 
 
 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: Fizik / Fen 
Bilimleri 
 
ÖS2: Bilgiyi güvence altına almak ve 
iletmek için bilgi ve iletişim teknolojisini 
kullanır; 
 
ÖS 2: Araştırma sırasında bilgi edinmek 
ve çeşitli projeleri yürütmek için araç, 
gereç ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımında manevra kabiliyeti gösterir. 
 
 

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 
çıktıları (ÖS): 

Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
ÖS 3: Uses most computer programs and online sites in drafting and proofreading his/her work and specific IT tools for 
presentations, as ëell as online sources for uploading and disseminating their work taking into account privacy and safety 
issues. 
(Çoğu bilgisayar programını ve online siteyi, çalışmasının taslağının hazırlanmasında ve gözden geçirilmesinde ve sunumlar 
için belirli BT araçlarının yanı sıra gizlilik ve güvenlik konularını dikkate alarak çalışmalarını yüklemek ve yaymak için 
çevrimiçi kaynakları kullanır.) 
ÖS 3: Drafts his/her writing using computer programs, like spell-checkers for accuracy, online dictionaries, vocabulary lists, 
as ëell as specific IT tools for presentations of their work; 
(Doğruluk için yazım denetleyicileri, online sözlükler, kelime listeleri ve ayrıca çalışmalarının sunumları için özel BT araçları 
gibi bilgisayar programlarını kullanarak yazılarını hazırlar;) 
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Bu proje için ders entegrasyonunun ve öğrenme çıktılarının kombinasyonunun 
özeti/açıklaması17: 

Buradaki fikir, öğrencilerin TİK google araçlarını ve TİK servisleri tarafından sağlanan diğer 
imkanları kullanarak fizikte proje ve araştırma uygulamaları yapmasıdır. Ayrıca hesaplamalar, 
değerler ve matematiksel sayılar, TİK kullanılarak ve projelerini sunarken dil ve iletişim 
alanına da bağlayarak fayda elde edilebilir. 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan yumuşak 
becerilere sunduğu katkı18 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

7. İletişim yetkinliği  Eleştirel düşünme  Bilinçlenme   

8. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

9. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

10. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

11. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
12. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(şuraya dahil 
edin: 
 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve faydalar): 
 
Amaç - Öğrenmede TİK uygulaması 
 
Teknoloji, bilgi keşfi öğrenme deneyimini yeni ve yaratıcı yollarla geliştirebilir, 
bu nedenle bu proje aracılığıyla teknolojiyi kullanarak bilimde bilgi edinmeyi 
amaçlayacaktır, özellikle proje Google hizmetleri (elektronik iletişim, formlar, 
slaytlar, elektronik tablolar, spreadsheets, kelimeler, vb.) kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir.  
 
TİK dersinin faydaları: 
      ● Çağdaş zamanlarda bilginin genişlemesi 
                o Genel olarak internet kullanımı. 
 
      ● Bilgi işleme için artan fırsatlar 
                o Bilgi işleme ve yorumlama becerisi. 
 
      ● TİK bilgisini yetkin hale getirin 
                o Uygulamaları kullanımı. 
                o Bilgisayar çalışmasının gelişimini arttırır. 
                o Eğitim süreçleri için arama motorlarını kullanın. 

 
17 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
18 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

 
      ● Yaşam ve iş için eğitir 
                o TİK kullanarak çeşitli projeler planlamayı sağlar. 
 
      ● Yaşam boyu öğrenme ve iletişim becerilerini arttırır. 
 
Fizik dersinin faydaları: 
     ● Teorik ve pratik materyalin temel kombinasyonu 
 
Öğretmen görevlerinin dağılımı: 
 
TİK 
 
11. sınıftaki lise öğrencileri, internet hizmetleri hakkında bilgi edinir ve bu 
müfredata dayalı olarak, projenin farklı aşamalarında Google'ın platform 
hizmetlerini kullanmayı öğretir. 
        ● Öğretmenler ve öğrencilerle iş birliği içinde öğrencileri gruplar halinde 
gruplandırır 
        ● Gruplara en uygun aracı belirlemede rehberlik eder ve yardımcı olur 
        ● Öğrencilere araçları nasıl kullanacaklarını öğretir 
Fizik  
        ● Projesinin sonuna kadar öğrencilerin çalışmalarını sürekli olarak izler 
        ● Öğretmenler ve öğrencilerle işbirliği içinde ve sınıfta geliştirilen fikir ve 
konulara bağlı olarak, öğrencileri çeşitli      
           fikirler için farklı gruplara ayırır. 
        ● Grupların konulardan birini seçme şansına sahip olacağı altı konu sunar. 
        ● Öğrencileri projenin sonuna kadar sürekli gözlemler 
 
İngilizce dili 
 
Bu projede öğrenciler farklı terimlerle karşılaşabilecek ve bu durumlarda 
İngilizceyi belirli amaçlar için kullanmak mümkün atını sağlayacaktır. 
 
      ● Öğrencilere belirli terimleri tercüme etme ve uyarlama konusunda 
yardımcı olur. 
      ● Öğrencileri projenin sonuna kadar sürekli gözlemler 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
Gruptaki öğrenciler, kişisel bilgi ve becerilerini projenin ihtiyaçları ile 
ilişkilendirebileceklerdir. 
Öğrenciler, her üyenin projeye katkıda bulunabilmesi için teknik becerileri, 
iletişim becerileri, sunum, araştırma vb. gibi gruplara ayrılmaları germektedir. 
 
Gr. 1 - Web sayfalarının düzenlenmesi 

1. Erin Kupina 
2. Alketa Morina 
3. Agnesa Hysenaj 
4. Aulon Sadiku 
5. Andi Berisha 

 
Gr. 2 - Youtube'daki materyalleri araştırılması 
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1. Edonis Shabani 
2. Erblina Ismaili 
3. Nuhi Brahimi 
4. Rineta Limani 
5. Rinesa Sadiku 

Gr. 3 - Makerspace deneyimleri 
1. Drin Bajraktari 
2. Myberae Krasniqi 
3. Eliona Maksuti 
4. Arbion Mehmeti 
5. Edmond Tahiri 

Gr. 4 – Blog gelişimi 1 
1. Jon Qamili 
2. Dea Misini 
3. Laura Sherifi 
4. Viola Mustafa 
5. Earta Kamberi 

Gr. 5 – Makerspace deneyimleri 2 
1. Mirlinda Kurtaj 
2. Sarbenita Avdyli 
3. Erona Jashari 
4. Anila Sahiti 
5. Getuar Hashani 

 
Gr. 6 – Bulmaca geliştirme 

1. Ylli Musa 
2. Agon Rexhepi 
3. Yllka Osmani 
4. Erlind Nuredini 
5. Diellza Mahalla 

 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace 
alanını 
kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Projedeki gereksinimlere göre PC ve yazılım programları, internet, vb. 
 
  
 
 
 
 

Teşvik edici 
soru19: 

 
 
Okulumuzu nasıl daha çekici ve sanatsal hale getirebiliriz? 
 

 
19 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
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Öğrenciler ile 
çalışmanın 
ayrıntılı 
senaryosu20 (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel 

 
Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 

 
Projenin sınıfta sunumu 
 
Öğretmenler projeyi sınıfta sunar: 
      ● Hedefler 
      ● Kriterler 
      ● Araçlar 
 
Öğrencilerin gruplandırılması 
 

Öğretmenler, aşağıdaki gereksinimlere göre grupların projeye dahil edilen 
tüm konularda aynı olmasını sağlarlar: 

• Projenin somut gerçekleşmesinin mantıksal analizi yaparlar 
• Gerekli materyalin seçili, materyal konusunda okul müdürlüğü ve 

sekreter ile işbirliği yaparlar 
• Sunumun teknik olarak gerçekleştirilmesi 
• Sunum test edilmesi, olası hataların düzeltilmesi ve nihai sunumun 

yapılması 
• Her öğrenci grubunda öğrencilerden bir koordinatör bulunması 

öngörülmüştür. Öğretmen tarafından verilen yükümlülüklerin 
yerine getirilip getirilmediği konusunda sürekli değerlendirmeler 
yapmalıdır. 

 
 
 
 
Değerlendirme 
         ● Proje kapsamındaki faaliyetler 
         ● Araştırma; 
         ●  İşbirliği; 
          ● Tartışmalara katkı; 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
Her öğrenci, bir multimedya 
sunumu olacak nihai ürünün 
planlanması ve uygulanmasının 
bir parçası olacaktır. 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

 
I. İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili 
iletişimci 
 

 
 
20 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, 
bireysel iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması 
ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. Çalışmalarının bulgularını kendi 
aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, 
öğretmenler bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz 
önünde bulundurarak. 
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    - Blog 
    - Afiş 
    - Web 
    - Video 

I.1 Akranlar ve yetişkinlerle öğrenme, 
sosyal veya günlük yaşamla ilgili 
konularda yapıcı bir şekilde (anadilde 
ve/veya yabancı dilde) tartışın, sorular 
sorar, önemli bilgileri yanıtlar ve 
vurgular. 
 
I.5 Metinsel, sayısal, sözlü, elektronik 
veya başka herhangi bir ifade biçiminde 
belirli bir konu için toplanan veriler için 
yapıcı ve yaratıcı bir şekilde bilgi verir 
ve alır. 
 
I.8 Bilgi teknolojisi ve diğer teknolojileri 
etkin bir şekilde kullanarak, belirli bir 
konu için bireysel ve gruplar halinde 
tasarlanmış, farklı öğrenme alanlarından 
sanatsal, insani, deneysel bir proje vb. 
tanıtır. 
 
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 
 
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.). 
II.2 Aynı konunun ele alınması için en az 
üç farklı bilgi kaynağını karşılaştırır, 
doğruluğunu, koşulları tartışır, daha önce 
tanımlanmış kriterlere dayalı olarak 
benzerlikleri ve farklılıkları bulur, ana 
bulguları farklı şekillerde başkalarına 
açıklayıcı biçimde sunar, bilgi 
teknolojisini kullanır. 
II.7 Laboratuvarda veya okul atölyesinde 
veya başka bir yerde yürütülen bir 
öğrenme alanından (örneğin, bilim, 
teknoloji, vb.) belirli bir konuda deneysel 
bir görevin çalışmasının sonuçlarını, 
aşağıdakilerin kullanımı yoluyla 
başarıyla sunar. Bilgi teknolojisi, 
deneysel çalışmanın sonuçlarını teorik 
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yönergelerle ilişkilendiren argümanlar 
verir. 
 
III. Öğrenme yetkinliği - Başarılı 
öğrenci 
 
III.7 Belirli bir alanda öğrenme 
güçlüklerinin üstesinden gelmek için 
uygun ipuçlarını ve bilgileri arar ve 
kullanır ve ardından elde edilen sonuçları 
sunar. 
III.8 Beklenen sonuçlar hakkında (eskiz, 
grafik, çizim, yazı, sanat eseri vb. 
şeklinde) mantıklı görüşler vererek, 
belirli bir etkinliğin gelişim yolu 
hakkında kişisel fikirlerini başkalarının 
önünde sunar. 
III.9 Herhangi bir bilgi kaynağında 
verilen talimatları bir eylemi, etkinliği, 
görevi gerçekleştirmek veya gerektirdiği 
bir sorunu çözmek için bağımsız olarak 
kullanır, performansı ve elde edilen 
sonucu ilk hedeflere atıfta bulunarak 
değerlendirir (örneğin: kitap kaynakları, 
dergi, ansiklopedi, internet, harita, 
grafik, eskiz, müzik notası, senaryo vb. 
 
VI. Vatandaşlık yetkinliği - Sorumlu 
vatandaş 
 
VI.9 İnternetin ve bilgilerin belirli 
konularda sorumlu bir şekilde kullanılma 
olasılığını (sözlü veya yazılı olarak) 
açıklar ve adil kullanımın gerekliliğini 
savunur. 
 

Ekipler: 
Nihai ürün, Fizik konusundaki dijital 
bir öğretim birimleri portföyü 
olacaktır. 
 
         ● Çoklu Multimedya 
gerçekleştirme 
         ● Teorik ve pratik materyalin 
temel kombinasyonu 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre için yetkinlik - 
Üretken katkı sağlamak 
 
IV.4 Belirli öğrenme görevlerinin yerine 
getirilmesinde bir ekip olarak katkıda 
bulunmaları gereken durumlarda veya 
yaşama, işe ve çevreye katkıda bulunan 
herhangi bir araştırmayı yürütürken 
(örneğin, iş organizasyonu) araştırma 
ekibi için ekip çalışması için 
organizasyon becerileri gösterir. bitki ve 
hayvanların biyoçeşitliliğine zarar veren 
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sebeplerin tespiti, korunması ve 
başkalarına sunulması ile ilgili önerilerde 
bulunur vb.) 
IV.6 Okul içinde veya dışında bir eğitim 
etkinliğinin organizasyonu için bir proje 
(bireysel veya gruplar halinde) geliştirir, 
burada belirli hedeflere ulaşılmasını 
sağlayan gerekli insan ve malzeme 
kaynaklarını belirler ve değerlendirir. 

Ürünlerin yayınlanması 

21 22 (ürünlerin nasıl 
kamuya açıklanacağını 
açıklayın) 

 

Tüm ürünler okul platformu mesim.online'da yayınlanacak ve daha 
sonra platform içindeki forum aracılığıyla yorumlanabilecekler. 
Ürünlerden bazıları, okul sosyal ağları ve okul bünyesinde faaliyet 
gösteren çeşitli kulüpler gibi diğer okul kaynaklarında 
yayınlanabilecektir. 

Gerekli malzemeler 
ve diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler:  Öğrenciler, öğretmenler, makerspace 

Teçhizat: PC ve İnternet bağlantısı, çeşitli sensörler; cep laboratuvarı; televizyon, 
dizüstü bilgisayar vb. 
Malzemeler: XI sınıf kitabı; internetten malzeme; 

Topluluktaki kaynaklar: Öğretmenler ve öğrenciler 

Yansıtıcı 
yöntemler / 
değerlendirme 23 
 
(Öğretmenler 
öğretim için 
değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?24; 
 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
 
Bu işlem genel 
değerlendirme 
sürecine nasıl dahil 
edilecektir?) 

Günlük işlemlerinin 
tutanak tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla  yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  Yumuşak beceri araçlarıyla 
değerlendirme 

 

 
921Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
 

23 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

24 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 

Gibbs modeli sayesinde öğrenciler projenin sonunda derinlemesine düşünme fırsatına sahip 
olacaklardır. 
Öğrencinin katılım 
seviyesi neydi? 

İlgilenmiyor Kısmen ilgili Orta derecede 
ilgili 

Çoğu durumd  
ilgili 

 
  

Aktivite           

Araştırma           

İşbirliği           

Tartışma           

 
 
Öz Değerlendirme 

  Sorular   Kesinlikle 
Katılıyoru
m 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyoru
m 

Az  
Katılıyoru
m 

Katılmıyoru
m 

Grubun 
önemli ve 
katkıda 
bulunan bir 
bireyiyim 

     

Öğretmen 
tarafından 
verilen 
görevleri 
biliyorum ve 
anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri 
tamamladım 
 

     

Kendi 
çalışmamı ve 
grubumun 
çalışmalarını 
sözlü olarak 
sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine 
saygılı 
davranıyorum 
ve ihtiyaç 
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Sunumlar 

 
 
 
 
 
 
 
 

duyduklarınd
a onlara 
yardım 
ediyorum. 

 Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve 
görsel yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik      Bölüm: Fen Bilimleri  
Proje adı:  
Pandemi ve öğrenme (belgesel video) 
 
 
 
 
 

Saat olarak ifade 
edilen proje süresi 

25: 
22 Kasım'da başlayacak 
proje 17 Aralık'ta sona 
erecek. 
İngilizce 4 hafta x2 saat 
= 8 saat, 
TİK 4 hafta x2 saat = 8 
saat, 
Arnavutça 4 hafta x3 saat 
= 12 saat 
8 + 8 + 12 = 28 saat  

Konu (lar) / Yüklenilen alan26 ve 
adreslenen ÖS 27: 
Konu / Yüklenilen alan 1: İngilizce  / 
Diller ve İletişim 
 
ÖS1: Çeşitli medya aracılığıyla 
belirli konuları yazar, düzenler ve 
sunar. 
 
ÖS2: Haberlerin, röportajların, 
duyuruların özünü anlar ve sözlü 
veya yazılı olarak yanıt vermeye 
hazırdır. 
 
ÖS3: Başkalarına kıyasla onların 
kişisel hayatlarını tartışın. 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: TİK / 
Yaşam ve İş 
 

 

 
Burbuqe Bucaliu (İngilizce) 
Dardan Aliu (TİK) 
Azbije Neziri (Arnavutça) 
 

 

Sınıf (lar)28 dahil: 

 

XI /5 

 

 
25 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
26 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
27 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
28 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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ÖS2: Çeşitli görev ve projelerin 
uygulanması hakkında bilgi almak 
için multimedya kullanır. 
 
ÖS 2: Okulda bireysel ve gruplar 
halinde proje çalışması tasarlamak 
ve uygulamak için kişisel bilgi ve 
deneyimini kullanır. 
 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
 
ÖS 3: Yazınsal efektler için 
noktalama/imla kullanır. 
 
ÖS 3: Karmaşık gramer yapılarını 
yazılı ve sözlü olarak uygular; 
 
ÖS 3: Çeşitli medya aracılığıyla 
belirli konuları yazar, düzenler ve 
sunar.  

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 
çıktıları29: 

 
Belgesel, konu olarak öğrencilerin görsel-işitsel araçlar, planlama, kayıt, kesme/düzenleme vb. 
kullanmaları gereken TİK dersinin temel bir konusuna sahiptir. Ayrıca, öğrencilerin sorular 
sordukları, yanıtları planlayıp hazırladıkları, sözlü ve yazılı ifadeyi geliştirdikleri diller ve 
iletişim alanına da değmektedir. Öğrenciler kendilerini ifade edecek ve duygular, hisler, stres 
vb. hakkında sorular soracaktır. Öğrenciler belirli bir konu veya alanla ilgili ifadeleri ve 
tartışmaları geliştireceklerdir. 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan yumuşak 
becerilere sunduğu katkı30 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

13. İletişim yetkinliği  Eleştirel düşünme  Bilinçlenme   

14. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

15. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

 
29 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
30 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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16. Yaşam, iş ve çevre 
için yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

17. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 18. Vatandaşlık 
yetkinliği 

 

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve faydalar): 
 
            Çok güncel bir konuyla ilgili bu belgeseli yaparken, öğrenciler belgesel 
video oluşturma ile meşgul olacaklar, belgesel oluşturmanın özelliklerini 
öğrenecekler, diğer öğrencilerle ve diğer alanlarda işbirliği esas olacaktır. 
Sorumlulukların ve görevlerin dağılımı, görevlerinin gerçekleştirilmesi, bu 
projede farklı konuların kullanılması, diğer öğrencilerle karşılaştırma vb. bu 
projede çok önemli yer almaktadır. Bazı öğrenciler anketleri formüle edecek, 
hangi araçları kullanacak, bazıları röportaj yapacak, bazıları sahada olacak, bir 
grup kullanılması gereken verileri, kayıtları, fotoğrafları, metinleri 
düzenlemeye çalışacak, bu arada da yazı stratejiler geliştirecek. 
 

           Bu projenin amacı, öğrencileri araştırma becerilerini geliştirmeye, 
desteklenmeye, bilinçli vatandaşlar olmaya, fikirlerini özgürce ifade etmeye, 
eleştirel olmaya, güzel konuşmaya, iletişim becerilerini geliştirmeye, 
sosyalleşmeye, birbirilerine yardım etmeye, her birinin bir yeteneği olduğuna 
inanmaya ve bu çalışma sayesinde yeni yetenekler keşfetmeye ve yeteneklerini 
geliştirmeye çalışılacaktır. Çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve yönetim 
organlarının duygu durumlarını, bu durumla ne kadar başa çıktıklarını, 
öğrenci, veli ve öğretmenler arasında nasıl bir işbirliği olduğunu görmek de 
önemlidir. 
 

          Her şeyden önce bu tür durumlarda toplum olarak atacağımız adımlar 
nelerdir, benzer bir durumla karşı karşıya kalma kapasitemiz var mı vs. 
 
 
 

 
 

Öğretmen görevlerinin dağılımı: 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
1) Öğrenciler ve öğretmenlerle sürekli işbirliği yapmalı; 
2) Görevlerin gerçekleştirilmesinde öğrencilerin çalışmalarını 
koordine etmeli; 
3) Röportajlar, kayıtlar ve düzenlemeler için materyal sağlamalı; 
4) Öğrenci çalışmalarını izlemeli ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırmalı. 
  
TİK öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
1) Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapmalı; 
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2) Düzenleme, kesme, slayt, metin yerleştirme programlarını belirli 
yerlere kullanma becerisine sahip öğrencileri belirlemeli; 
3) Çalışmak için alan sağlamalı;  
4) Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Arnavutça Öğretmeni 
1) Doğru ve hatasız ifade etme ve yazma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
2) Öğrencileri doğru konuşmaya ve standart dilde ifadeleri 
geliştirmeye motive etmeli; 
3) Öğrenci çalışmalarını izlemeli ve gerektiğinde yardımcı olmalı. 
 
 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
Gruplandırmanın odak noktası, pek iyi öğrenci gruplarını daha az aktif 
olanlarla birleştirerek tüm öğrencilerin birbirinden öğrenmesi için 
kapsayıcılık olacaktır. Öğrencilerin gruplara ayrılması her konu için 
aynı olmalı ve grupların görevleri derslerde ve projenin 
gerçekleştirilmesinde fikirlerine saygı duyularak paylaştırılmalıdır. 
Çalışma grupları aşağıdaki gibi olacaktır: 
 
 
 
 
 
 
 
Grup 1 
 
Aulon Ilazi 
Tringa Zymberi 
Viola Fejza 
Etna Ejupi 
Eriton Bytyqi 
Rinor Coçaj 
 
Grubun görevleri: 
Belgeseller hakkında araştırma yapmalı, 
Altyazıları İngilizceye çevirmeli, 
Altyazıları doğru yerlere koymalı, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanmalı. 
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Grup 2 

Blin Ibrahimi 
Luan Dabinofci 
Valëza Sadiku 
Ylza Huruglica 
Rinesa Sylejmani 
Deliza Meta  
Butrint Kurti 
 
Grubun görevleri: 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli. 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
Pandemik öğrenme gerçekleri ve istatistikleri hakkında araştırma yapmalı, 
Video kesimleri ve düzenlemeleri yapmalı. 
Grup 3 

Arza Berisha 
Artiola Gashi 
Erleta Sadriu 
Albulena Gashi 
Eriona Sylejmani 
Blina Beqiri 
Erza Haziri 
 
Grubun görevleri: 
Belgesel bir çalışma planı oluşturmaları, 
Müzik seçip eklemeleri, 
Belgesel anlatımı okuyan öğrenciyi seçip hazırlamaları, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
Grup 4 

Fiona Rexhepi 
Lorik Ibrahimi 
Ylli Gula 
Euron Rexha  
Edita Krosa 
Erina Topalli 
 
Grubun görevleri: 
 
Belgeselin senaryosunu yazmalı, 
Kayıt için konumları seçmeli, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
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Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
Grupi 5 

Andi Bytyqi 
Olsa Beqiri 
Nesa Beqiri 
Ensar Halili 
Edi Mustafa 
Natyra Sfarqa 
Shpat Huruglica 
 
Grubun görevleri: 
 
Belgeselde katılımcı seçimini yapmalı, 
Katılımcıları belgesele kaydetmeli, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace alanını 
kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
TV, kamera, bilgisayar. 
 
  

Teşvik edici soru 31: 

 
 
Pandemik bir durumda öğrenmeyi nasıl belgeleyebiliriz ve gelecekte benzer 
bir duruma nasıl hazırlanabiliriz? 

Öğrenciler ile 
çalışmanın ayrıntılı 
senaryosu32  (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel görevlerin 

 
Önce belgeselin konusu tanıtılır. İngilizce dersinde ev ödevi yapan 
öğrenciler belgesel yapma konusunda araştırma yapmalıdır. Bir sonraki 
derste öğrenciler belgesel yapmak için bir plan oluşturmalıdır. 
Belgeselin türü, yapısı, olabildiğince ilgi çekici olması için belgeselde 
hangi unsurların yer alması gerektiği belirlenmelidir. Belgeseldeki 

 
31 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
32 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, bireysel 
iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması ve 
öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. Çalışmalarının bulgularını kendi aralarında 
değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, öğretmenler 
bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz önünde 
bulundurarak. 
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bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 
 

katılımcı sayısı ve çekimlerde hangi oyuncuların yer alacağı da 
belirlenmelidir. Dahil edilen konuların öğretmenleri, öğrencilerin sahip 
oldukları görev ve becerilerin özelliklerine bağlı olarak öğrencileri 
gruplara ayırmalıdır. Arnavutça dil dersinde öğrenciler belgesel anlatım 
için bir senaryo oluştururlar. Bu hazırlıklardan sonra öğrenciler, rol alan 
oyuncuları ve filmin çekileceği yeri filme almak zorundadırlar. TİK 
öğretmeni, öğrencilerin seçtiği video düzenleme programlarını 
kolaylaştırmalı ve öğrencilere yardımcı olmalıdır. Arnavutçada 
öğrenciler ifade biçimine, sesin kalitesine, kopuşların mesafesine vb. 
odaklanmalıdır. Belgeselin anlatımı ve katılımcıların hikayeleri de 
İngilizce ‘ye çevrilmeli ve alt yazılar TİK ile işbirliği içinde 
yapılmalıdır. 
 
Belgesel öncelikle bu projenin yapıldığı sınıflara sunulup ve daha sonra 
okulun mesim.online elektronik platformunda sunulacaktır. Ders dışı 
toplulukla ilgili belgesel, okulun resmi Facebook sayfasında 
yayınlanacaktır. 
Ayrıca müzik eklemeyi de düşünülmelidir. 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
Belirli bir konuda 
metin yazar, 
Belirli ihtiyaçlar için 
TİK'i etkin bir şekilde 
kullanır, 
Belirli bir kitle için 
videolar oluşturur, 
Sanatsal fotoğraflar 
çekilir, 
Saygı geliştirir ve 
başkalarıyla işbirliği 
yapar, 
Anlatım becerilerini 
uygular ve oluşturur, 
COVID 19'a karşı 
bireysel korunma 
önlemleri alır. 

Değerlendirilecek içerik ve belirli yetkinlikler: 
 

İletişim yetkinliği 
1, Hazırlık yönlerini yansıtan belirli bir konu için 
görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya diğer 
herhangi bir ifade biçiminde (semboller, kodlar, 
işaretler ve diğer sanatsal ifadeler) ifade eder. 3. 
Ana dilde yapı ve kuralları doğru kullanır ve 
deneme, e-posta (elektronik posta), resmi ve gayri 
resmi mektup vb. gibi farklı bağlamlarda ve yazı 
biçimlerinde yabancı dil yazım standartları 
kullanır. 5. Metinsel, sayısal, sözlü, elektronik 
veya başka herhangi bir ifade biçiminde belirli bir 
konu için toplanan veriler için yapıcı ve yaratıcı 
bir şekilde bilgi verir ve alır. 8. Bilgi teknolojisi 
ve diğer teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak, 
belirli bir konu için bireysel ve gruplar halinde 
tasarlanmış, farklı öğrenme alanlarından sanatsal 
bir proje, insani, deneysel vb. sunumu yapar. 9. 
Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak 
da dahil olmak üzere günlük hayatta başkalarıyla 
iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için 
TİK'i etkili bir şekilde kullanır. 
 
Düşünme yetkinliği 
8. Bir öğrenme alanından gelen mesajlarla iki 
boyutlu ve üç boyutlu bir sanat eseri yaratır ve işi 
oluşturmak için izlenen adımları akranlarına 
açıklar. 
 
Kişisel yetkinlik 
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3. Sağlık, sosyal, ekonomik vb. sorunları olan 
akranlarına ve diğer topluluk üyelerine yardımcı 
olmak için topluluk temsilcileriyle işbirliği yapan 
bir çalışma grubuna katılır veya liderlik eder, 
ardından kişisel deneyimlerini sözlü veya yazılı 
olarak bildirir. 
8. Sağlığı ve esenliği günlük yaşamdaki çeşitli 
risklerden (örneğin sigara, alkol, uyuşturucu 
kullanımı, erken cinsel ilişki, yanlış yiyecek 
seçimleri, aşırı güneşe maruz kalma vb.) korumak 
için bilgiye ve adil deneyimlere dayalı çözümler 
üretir.  
9. Sağlıklı yaşam tarzlarının, doktorun izin verdiği 
diyetlerin, iyi koordine edilmiş egzersizlerin 
seçiminde veya günlük hayatta karşılaşılabilecek 
tehlikeli durumlara uygun tepki vermede 
bağımsız ve sorumlu davranır vb. 

Öğrenme yetkinliği 
3. Sorular sorar ve belirli bir konunun veya bir 
sorunun çözümü için yapılandırılmış düşünceler 
sunar, verilen konu veya problem için 
öğrenmesinin daha ileri yönünü belirleyen 
kullanılan en az iki eylemi özetler. 
4. Belirli bir öğrenme problemini veya günlük 
hayattan bir durumu çözer. Verilen bir 
planlamaya dayalı olarak ve elde edilen sonuca 
dayanarak, planlamanın doğruluğunu kanıtlar ve 
takip ettiği stratejiyi öğrenme sırasında diğer 
durum ve bağlamlarda nasıl uygulayacağını 
örneklerle gösterir. 
9. Herhangi bir bilgi kaynağında verilen 
talimatları bir eylemi, etkinliği, görevi 
gerçekleştirmek veya gerektirdiği bir sorunu 
çözmek için bağımsız olarak kullanır, performansı 
ve elde edilen sonucu ilk hedeflere atıfta 
bulunarak değerlendirir (Örneğin: bilgi kaynakları 
kitap, dergi, ansiklopedi, internet, harita, grafik, 
eskiz, müzik notası, senaryo vb.) 

Ekipler: 
Öğrenciler belgesel 
video çekerler 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

Yaşam, iş ve çevre için yetkinlik 
 
4.Belirli öğrenme görevlerini yerine getirmede 
veya hayata, işe ve çevreye katkıda bulunan 
araştırmalar yürütmede bir ekip olarak katkıda 
bulunmaları gereken durumlarda ekip çalışması 
için organizasyon becerileri gösterir (örneğin, 
bitkilerin biyoçeşitliliğine zarar veren nedenleri 
araştırmak için ekip çalışmasını organize etme ve 
hayvanları, korunmaları ve başkalarına sunulması 
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ile ilgili önerilerde bulunmak için çaba gösterir 
vb.). 
6. Belirli hedeflere ulaşılmasını sağlayan gerekli 
insan ve materyal kaynaklarını belirlediği ve 
değerlendirdiği, okul içinde veya dışında bir 
eğitim etkinliğinin organizasyonu için bir proje 
(bireysel veya gruplar halinde) tasarlar. 
8. Çevrenin durumunu (sınıfta, okulda, toplulukta 
veya ötesinde), kirliliğin sonuçlarını analiz eder, 
değerlendirilen en hassas durumun uygun 
denetimi ve yönetimi için alternatifler önerir ve 
somut çözümler başlatır. 

Ürünlerin 
yayınlanması 33 34 
(ürünlerin nasıl 
kamuya 
açıklanacağını 
açıklayın) 

 
Tüm ürünler okul platformu mesim.online'da yayınlanacak ve daha 

sonra platform içindeki forum aracılığıyla yorumlanabilecekler. 
Ders dışı toplulukla ilgili belgesel, okulun resmi Facebook sayfasında 

yayınlanabilecektir. 

Gerekli malzemeler ve 
diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler:  Sınıf, TİK kabini, ev ortamı 

Teçhizat: kamera, TV, bilgisayar, projektör, mikrofon vb. 

Malzemeler: kağıt, kalem 

Topluluktaki kaynaklar: Belgeselde yer alan ebeveynler  

Yansıtıcı yöntemler / 
değerlendirme 35 
 
(Öğretmenler öğretim 
için değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?36; 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
Bu işlem genel 
değerlendirme sürecine 
nasıl dahil edilecektir?) 

Günlük işlemlerinin tutanak 
tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  
Yumuşak beceri 
araçlarıyla 
değerlendirme 

 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 
Projeye bağlılık ve katılım, değerlendirmenin önemli bir bileşeni olacaktır. Yazma ve ifadeyi dil 
becerileri olarak değerlendirmek için değerlendirme araçları uyarlanacaktır. Bu projenin 
gerçekleştirilmesi sırasında eleştirel düşünme, takım çalışması ve yaratıcılık ve diğer sosyal beceriler 

 
933Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
 

35 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 
36 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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sürekli olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, proje üzerine yansıtma sırasında öğrenciler de öz 
değerlendirme yapacaklardır. 

 
Öğrencinin katılım 
seviyesi neydi? 

İlgilenmiyor Kısmen ilgili Orta derecede 
ilgili 

Çoğu durumd  
ilgili 

 
  

Aktivite           

Araştırma           

Grup işbirliği           

 
 Beceri 
geliştirme 
düzeyi 
neydir? 

Zayıf seviye Yeterli seviye Orta seviye İyi seviye Yüksek seviye 

Yazılı 
anlatım 

          

Sözlü 
Anlatım 

          

Yaratıcı 
düşünce 

          

Sorun 
çözme 

     

Kritik 
düşünce 

          

 
 
 
 
 
 

 

  



70 
 

EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
 
 
Proje adı: Elektronik okul dergisi 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik       
 
 
 
 

Saat olarak ifade 
edilen proje 

süresi 37: 
22 Kasım - 22 Aralık 
Sanat 4 hafta x1 = 4 
TİK 3 hafta x2 = 6 
Fizik 2 hafta x2 = 4 
Kimya 2 hafta x2 = 4 
Beden eğitimi 2x2 = 4 
Arnavutça 3 hafta x3 = 
9 
Toplam 31 saat 

Konu (lar) / Yüklenilen alan38 ve 
adreslenen ÖS 39: 
Konu / Yüklenilen alan 1: Resim sanatı / 
Sanatlar 

• ÖS1: Çeşitli ürünlerin 
tasarımlarını oluşturarak 
endüstride tasarımın rolünü ve 
önemini kavrar; 

• ÖS1: Çeşitli bilgisayar 
programlarını kullanarak 
fotoğrafik görüntüleri işler; 

• ÖS1: Sınıfta, okulda ve toplumda 
sanat sergilerine ve projelere 
katılır. 
 

Konu/Yüklenilen alan 2:Arnavutça / 
Diller ve İletişim 

• ÖS2: Cümleyi/paragrafı uzatma 
veya kısaltma gibi yazma 
stratejisi geliştirir. 

• ÖS 2: Karmaşık gramer 
yapılarını yazılı ve sözlü olarak 
uygular. 

Öğretmenler: 

 
5. Jetullah Sylejmani 

(Resim sanatı) 

6. Dardan Aliu (TİK) 

7. Fitore Ramadani (Fizik) 

8. Imrane Thaqi (Kimya) 

9. Bashkim Thaqi (Beden 

eğitimi) 

10. Azbije Neziri 

(Arnavutça) 

 

 

Sınıf (lar)40 

dahil: 

 

X /7 

 

 
37 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
38 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
39 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
40 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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• ÖS 2: Farklı türlerde makaleler 
yazar (oto/ biyografi ve 
araştırma). 

• ÖS 2: Çeşitli medyalar 
aracılığıyla belirli konuları 
yazar, düzenler ve sunar. 

 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  

• ÖS 3: Belirli konuları okumak, 
yazmak, tasarlamak ve sunmak 
için TİK'i kullanır. 

• ÖS 3: Farklı amaçlar ve farklı 
izleyici türleri için video 
mesajları oluşturur; 

• ÖS 3: Proje ve kompozisyon 
biçiminde yazma modellerini ve 
yöntemlerini uygular. 
 

Konu 4: TİK / Yaşam ve İş  
• ÖS 4: Çeşitli görev ve projelerin 

uygulanması hakkında bilgi almak 
için multimedya kullanır; 

• ÖS 4: Belirli ürün ve projelerin 
uygulanması sırasında bireysel 
ve grup çalışmaları ile ilgili 
faaliyetler oluşturur. 

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 
çıktıları (ÖS): 

 
Ders 5: Fizik / Fen Bilimleri 
RM 5: Yerçekimi, elektrik ve manyetik etkileşime özellikle vurgu yaparak doğadaki temel etkileşimleri 
tanımlar. 
RM 5: Topluluğu ilgilendiren konularda kişisel karar vermede bilimsel bilgi ve becerileri kullanma 
alışkanlıkları geliştirir. 
 

Ders 6: Kimya / Fen Bilimleri 
RM 6: Su yönetimi, iklim değişikliği, hücre kültürü araştırmaları, nanoteknoloji, gen teknolojisi vb. gibi 
çağdaş bilimsel konularda farkındalık yaratır. 
RM 6: İlk ve modern atom teorilerinin gelişimini açıklar. 
 

Kurs 7: Beden eğitimi, spor ve sağlık 
RM 7: Gıda, finansal, kültürel, diyetler, sağlık ile ilgili politikaları, mevzuatı, dini kaynakları analiz eder 
ve bunların bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar ve bilgiyi pratikte uygular. 
Sağlıklı ve sağlıksız gıdaları teşvik etmede gıda üreticilerinin etiğini araştırır 

 
Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 

çıktıları41: 
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Bu projede, öğrenciler çeşitli alan ve konularda okul etkinliklerini ve öğrenci başarılarını içeren 
bir elektronik okul dergisi oluşturacak ve sanat öğretmeninin dergi tasarımı, TİK'in istek ve 
sanatsal becerisine sahip öğrencilerin dikkat edeceği çeşitli tasarım yazılım programları 
aracılığıyla bir elektronik okul dergisi oluşturacaktır. Ayrıca dergide şiir, nesir, drama, hikâye, 
kitap vb. yazma becerisine sahip öğrencilerle Arnavutça dilinin yer alabileceği bir bölümüm 
olacaktır. Ayrıca Spor, Müzik, Matematik, Fizik, Kimya vb. çeşitli konularda yarışmalar, 
bulmacalar ve öğrenci başarıları yer alacaktır. Gelecekteki projenin sürekli olması ve okul 
platformumuzda sürekli olarak sunulması gerekmektedir, ayrıca mümkün atı olursa birkaç 
kopya basılabilir. 
 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan yumuşak 
becerilere sunduğu katkı42 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

19. İletişim yetkinliği  Eleştirel düşünme  Bilinçlenme   

20. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

21. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

22. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

23. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
24. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
Öğretmen görevlerinin 
bölümlerini ve öğrenci 

çalışma stratejisini) 
 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve 
faydalar): 
 
Proje, öğretmenlerin gözetiminde ve öğrencilerin grup işbirliği yoluyla bu 
sorunları veya konuları keşfedecekleri bağımsız bir araştırma ve 
çalışmadır, örn.: Okulumuzun yıllık bir Dergisi var mı ve olmalı mı? Neden 
okul dergisine sahip değiliz ve neden olmalıyız? Öğrencilerin 
çalışmalarını ve etkinliklerini dergide nasıl gerçekleştirebilir ve 
sunabiliriz? Öğrenciler aktif ve bağımsız bir şekilde meşgul olurlar ve 
yukarıda belirtilen konulara cevaplar ve çözümler sağlamak için somut 
eylemlerde bulunurlar, böylece pratikte becerilerini geliştirirler. 
 

 
5 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
42 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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Öğretmenler, ortak sorumluluklara göre, mesleki alanları için yardım ve 
destek sağlayan projede işbirliği yapmak ve bir grup olarak birlikte 
çalışmak üzere görevlendirilecekler: 
 
Öğretmen görevlerinin bölümleri: 
 
Resim öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Sanat eserlerini gerçekleştirme becerisine sahip yetenekli 
öğrencileri belirlemeli. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
  
TİK öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Tasarım yazılımını kullanma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Dizüstü Bilgisayar ve uygun programlar gibi Derginin tasarımı 
için gerekli donanımı sağlamalı; 
• Uygun çalışma koşullarına sahip alan sağlamalı;  
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Arnavutça öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Şiir, düzyazı, öykü, kitap vb. yazma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• İngilizce ‘de hatasız ve doğru yazma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
 
Beden eğitimi öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Belirli spor dallarında beceri ve başarıya sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Bilim dalı derslerin öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip 
olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
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• Fen konularında beceri ve başarıya sahip öğrencileri belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı 
olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
Öğretmenler, öğrencileri projenin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin özel 
becerilerine ve öne çıktığı konulara göre gruplara ayıracaklardır: 
örneğin, sanat grubu, TİK grubu, dil grubu, spor grubu, bilim grubu 
vb. Öğrencilerin gruplara ayrılması, farklı grupların 
gereksinimlerine göre farklı etkinlikler seçeceği dersin ayrılmaz bir 
parçası olacaktır. 
 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / makerspace 
alanını kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Bilgisayar, yazıcı 
 
  
 

Teşvik edici soru43: 

 
 

Neden Okul Dergimiz Olmalıdır? 

 

Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 
PROJE ADIMLARI 

Grupların oluşumu 
Projeye dahil olan öğretmenler, projede yer alacak öğrencileri 
belirler ve onları sahip oldukları becerilere göre gruplara ayırır: 
 
SANATÇILAR GRUBU 
1. Rina Asllani 
2. Yllëza Tërstena  
3. Belita Abazi 
4. Leona Murseli 
5. Drin Marevci 
6. Luart Ferizi 
7. Urim Ahmeti 
 
TASARIMCI GURUBU 
1. Adnit Ahmeti 
2. Agonita Vladi 

 
43 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 

 

Öğrenciler ile 
çalışmanın 

ayrıntılı 
senaryosu8 

(Proje adımları, 
grupların 

bölünmesi, grup 
ve bireysel 
görevlerin 

bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 
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3. Dea Fazliu 
4. Fiona Lubishtani 
5. Lendi Luzha 
6. Malsor Bega 
7. Olta Jetishi 
 
DİLLER GURUBU 
1. Alisa Sylejmani 
2. Alketa Sherifi 
3. Dionis Shamolli 
4. Flamur Tershana 
5. Leuart Shala 
6. Olsa Hoxha  
7. Rina Ejupi 
 
 
 
 
SPOR GRUBU 
1. Artiola Raçi 
2. Dorart Gashi 
3. Elvira Miftari 
4. Laurent Maliqi 
5. Olsa Rexhepi 
6. Rinis Xhaferi 
7. Shpat Kurteshi 
 
BİLİM GRUBU 
1. Anduena Hasani 
2. Arjan Topalli 
3. Elsa Jetishi 
4. Ledion Fejza 
5. Mihane Ramadani 
6. Viola Ahmeti 
 
Grup ve bireysel görevlerin dağılımı 
 
Öğretmenler, öğrenci gruplarıyla birlikte, grup içindeki bireylerin 
sorumluluklarını belirterek her grubun görev ve sorumluluklarını 
tanımlar. 
 
Sanatçılar grubu, yetenekli öğrencilere ve onların çizim, resim, 
heykel, tasarım, fotoğraf vb. alanlardaki sanatsal çalışmalarına 
dergide yayınlanmak üzere bilgi ve malzeme sağlamaya özen 
göstermeli; 
Tasarımcılar grubu, okul dergisini tasarlama becerisine sahip 
öğrencilerden oluşmalı; 

8 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, bireysel iş bölümü dikkat     
kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadı    
kendi aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, öğretmenler b     
birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz önünde bulundurarak. 
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Dil grubu, akıcı Arnavutça ve İngilizce bilen ve şiir, kitap vb. yazma 
becerisine sahip öğrencilerden oluşmalı; 
Spor grubu, belirli spor dallarında becerilere sahip olan ve sporda 
başarı elde etmiş yetenekli öğrenciler hakkında dergide yayınlamak 
üzere bilgi toplayan öğrencilerden oluşmalı. 
Dil grubu, çeşitli yarışmalardaki başarılarını dergide yayınlayarak 
bilimdeki en başarılı öğrencileri belirlemeye özen göstermeli.  
 
 
 
Bilgi paylaşımı 
 
Tüm gruplar, toplanan ve işlenen bilgileri birbirlerine göndererek 
birbirleriyle işbirliği yapacaktır. Tüm gruplar malzemelerini tasarım 
grubuna gönderecektir. Tasarım grubu, katalogda tüm grupların 
materyallerini özetler, burada Derginin tasarımından sonra, kataloğun 
genel halk için internette yayınlanmasıyla da ilgilenir. 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
• Başarılı öğrencilerin 
belirlenmesi; 
• Sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi; 
•Malzemeyi analiz etme 
ve işleme yeteneği; 
• Takım çalışması 
becerileri; 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

 
I. İletişim ve ifade yetkinliği 
II. Düşünme yetkinliği 
III. Öğrenme yetkinliği 

 
 

Ekipler: 
• Elektronik Derginin 
Gerçekleştirilmesi 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre yetkinliği 
VI. Vatandaşlık yetkinliği 

Ürünlerin 
yayınlanması 44 45 
(ürünlerin nasıl kamuya 
açıklanacağını 
açıklayın) 

 
Öğrencilerin çalışmalarının veya PBÖ tarafından elde edilen 
ürünlerin nihai sonuçları, bir grup öğrenci sunumcusu izleyiciye 
(öğretmenlere, öğrencilere, sanatçılara, heykeltıraşlara ve diğer 
vatandaşlara) sunacaktır. 
Elde edilen ürünler veya sonuçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli sunum 
veya yayın türleriyle halka duyurulacaktır: Okulda slaytlı sunumu, 
galeri, internette yayınlama, sosyal ağlarda yayınlama, dergiler, TV, 
Tartışmalar vb. 

Gerekli malzemeler ve 
diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler: Öğrenciler, vatandaşlar, kamusal 
alanlar, kamu ve sanat kurumları 
Teçhizat: PC, Projektör, Yazıcı, İnternet, kamera 

Malzemeler: kâğıt, kalem 

 
944Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
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Topluluktaki kaynaklar: Sanatçılar, Öğretmenler 

Yansıtıcı yöntemler / 
değerlendirme 46 
 
(Öğretmenler öğretim için 
değerlendirme stratejileri 
nasıl kullanacaklar?47; 
Öğrencilerin proje süresini 
nasıl yansıtacaklardır? 
Bu işlem genel 
değerlendirme sürecine 
nasıl dahil edilecektir?) 

Günlük işlemlerinin tutanak 
tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla yansıtıcı tartışma 
(geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  
Yumuşak beceri 
araçlarıyla 
değerlendirme 

 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 
Projenin tüm aşamalarında öğrenciler, üstesinden gelinmesi gereken başarıları ve zorlukları 
analiz etmek için öz değerlendirme olarak eylemlerinin sürekli yansımalarını yaparlar. Sonuç 
olarak öğrenciler, daha sonraki proje uygulama sürecine dahil ederek zorlukların üstesinden 
gelmek için farklı alternatifler araştırır, bulur ve önerir. Projede gerekli değişiklik ve 
modifikasyonlar nasıl yapabiliriz? 
Yansıtma, yalnızca bireysel deneyimi değil, aynı zamanda gruplar, organizasyonlar ve 
sistemler içindeki modelleri ve ilişkileri dönüştürme fırsatı sunan bir organizasyon, izleme ve 
değerlendirme yöntemidir. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 

Araştırma ve 
materyal toplama: 

Öğrenciler konuyu ele almak için yeterli materyali 
araştırdı ve sağladı - Kaynakların kullanımı   

Malzeme seçimi: Öğrenciler konunun en önemli ve temel konularını 
projeye dahil etmişlerdir.   

Konunun yapısal 
organizasyonu:  

Öğrenci, konunun kronolojik ve mantıksal bir 
organizasyonunu yapmıştır.   

Sunum: 
 

Sunum sırasında öğrenciler, sunduğu konuyu 
anladıklarını, dilini ve kelime sözcünü kullanarak 
mantıklı bir ayrıntılandım yaptığını ve konuyu 
okumadığını ifade eder (Arnavutça yazıda hata 
var!) 

  

Grafik ve açıklayıcı 
materyalin kullanımı: 

Öğrenciler, sanat eserinin yeterince 
illüstrasyonlarını, grafiklerini, görsellerini ve 
fotoğraflarını kullanırlar. 

  

 
46 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

47 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Sunum seviyesi  Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve görsel 
yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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Öz değerlendirme 
soruları 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Az  
Katılıyorum 

Katılmıyorum 

Grubun önemli ve 
katkıda bulunan bir 
bireyiyim 

     

Öğretmen 
tarafından verilen 
görevleri biliyorum 
ve anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri  
tamamladım 

     

Kendi çalışmamı 
ve grubumun 
çalışmalarını sözlü 
olarak sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine saygılı 
davranıyorum ve 
ihtiyaç 
duyduklarında 
onlara yardım 
ediyorum. 

     

 
 Beceri 
geliştirme 
düzeyi 
neydir? 

Zayıf seviye Yeterli seviye Orta seviye İyi seviye Yüksek seviye 

Yazılı 
anlatım 

          

Sözlü 
Anlatım 

          

Yaratıcı 
düşünce 

          

Sorun 
çözme 

     

Kritik 
düşünce 
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Öğretim projenin planlanması: William Shakespeare’den "Jul Sezar"  
 

William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesi, Priştine’de bulunan "Eqrem Çabej" Filoloji Lisesi ve 
"Xhevdet Doda" Fen Lisesi öğrencileri tarafından Leonora Kasumi (Arnavut Dili ve Edebiyatı) 
öğretmeni öncülüğünde vede Pranvera Misini, Tolinda Gojani, Njomza Selimi vs öğretmenlerle 
işbirliği içinde gerçekleştirilen öğretim projesi....  

Öğretim sürecini daha iyi organize etmek, işbirliğini sadece okul içinde değil, okul dışında da 
daha üst seviyeye çıkarmak için kaliteyi, başarıları ve onun artırmanın hizmetinde "Jul Sezar" 
oyununu gerçekleştirdik. Bu sayede öğrencilere kendi içlerinde sahip oldukları yaratıcı/sanatsal 
potansiyeli sergileme ve geliştirme fırsatı sunmuş bulunuyoruz. Tüm bunlar, her grubun senaryo, 
davetiyeler, müzik, kostümler, çelenkler, sahne ve Priştine'deki "Dodona" tiyatrosunda 
seyircilerin önünde ilk kez sahnelenmesi gibi nihai ürünleriyle sonuçlanmıştır. 

William Shakespeare'in Jul Sezar'ın projesinde yer alan müfredat alanları şunlardır: 

Müfredat alanları Örenim dersleri 
Dil ve iletişim Arnavutça, İngilizce 

Sanatlar Miüzik sanatı, resim sanatı 
Yaşam ve İş TİK 

 

Tablo 1. Proje planlamasının genel biçimi "Jul Sezar" William Shakespeare". Öğretmenlerin 
projeyi uygulamak için ortaklaşa tasarladıkları çalışmada atılacakları adımlar şunlar olmalıdır: 
proje adı, dahil edilecek dersler, süre, öğrencilerin rolü, ana noktalar, teşvik edici soru, başarı 
becerileri, beklenen sonuçlar (ürünler). 
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 P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M  

                         
                                           
  Proje adı:  

Drama "Jul Sezar", William Shakespeare 

Proje süresi: 
Üç ay, 
15.09.2019- 
13.12. 2019 
 

Ders/ler: Arnavut dili ve edebiyatı, İngilizce, 
Resim sanatı, Müzik sanatı, Yaşam ve iş 

Öğretmen(ler): 
Leonora Kasumi 
Pranvera Misini  
Njomza Selimi 

Sınıf seviyesi: 
XI-XII 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: Tarih 

Anlamak / öğrenmek için 
bilgi ve kilit noktalar 
(Common Core State 
Standards ve diğer 
standartlar?)  

RNK: I.1,3,4, 6,;II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9; V.1,2,3,6,7; 
VI.1,2,5,9; 
RNF: I. İletişim becerileri: 1.1,4,5; 2.1,3,4; 3.2,3;  
II. Değerler ve tutumlar: 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
RNL Sanat eğitimi, öğrencilerin bir vizyona sahip olmalarını, plan 
yapmalarını ve hedefler belirlemelerini, bu hedeflere nasıl 
ulaşılacağına dair farklı yöntemler tanımlamalarını, alternatifleri 
belirlemelerini, bunları gözden geçirmelerini, sorun çözmelerini, hayal 
etmelerini, gruplar halinde çalışmalarını ve kendi kendine disiplin, 
sabır, konsantrasyon, cesaret uygulama yapmalarını sağlar. ve 
i i i tif  
 
  

Başarı için beceriler  
(Öğrenmek ve değer 
vermek için) 

Eleştirel Düşünme / Sorun 
Çözme 
Fikirleri doğru bir şekilde 
özetler; 

Farklı görüşleri karşılaştırır 
ve inceler 

Argümanları desteklemek 
için yeterli veri kullanır 

İddiaların güvenilirliğini ve 
veri kaynaklarının otoritesini 
değerlendirir 

 
 

Öz yönetim 

Görevleri bağımsız ve 
denetimsiz tamamlar 

Görevi tamamlamak için 
zamanı etkili bir şekilde 
önceliklendirir 

Tamamlanan görevin 
başarısını değerlendirmek için 
ilgili kriterleri uygular 

Kendini yansıtma ve benlik 
saygısı gösterir 
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 İşbirliği 
 
Kişisel görüşünü empoze 
etmeden sohbete katılır 
 

Ekiple bilgi ve uzmanlığını 
paylaşır 
 

Liderlik etmeye istekli 
olduğunu gösterir 
 
Ortak bir hedefe ulaşmak 
için müzakere eder ve 
gerekli tavizleri verir 

 Të tjera:  

Görevi tamamlamak için 
gereken adımları ayrıntılı olarak 
öngörür ve planlar 

Kaynakların kullanımını planlar 

Riskleri değerlendirir, tartar ve 
yönetir 

 

Proje özeti 
(öğrenci rolü, konu, sorun 
veya meydan okuma, 
yapılan eylem ve 
amaç/fayda) 

Bu proje, farklı okulların öğrencileri arasında işbirliğini teşvik etmeyi, 
öğrencilerin kültürel ufku genişletmeyi, oyunculukta yeni yetenekler 
keşfetmeyi, kostüm tasarımı ve senografide yaratıcılığı geliştirmeyi 
ve ayrıca tiyatro sahnesinde seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor. 
 

Bu projenin uygulaması "Eqrem Çabej" Filoloji Lisesi öğrencileri ve 
"Xhevdet Doda" Lisesi öğrencileri tarafından işbirliği içinde ve de 
öğretmenlerin rehberliğinde yapılacaktır. 
 

Tutumlar, değerler ve inançlar: sorumlu, işbirlikçi, kendinden emin. 
 

Bilgi: Öğrenciler karakterleri tanırlar, karakterlerden yola çıkarak 
kostümleri modeller ve belirli bir zaman dilimine göre sahneyi 
tasarlarlar. 
 

Beceriler: Bir mesajı iletmek için özlü bir dil kullanırlar, farklı fikirleri 
yeni, özgün ve benzersiz bir fikirde birleştirip, sürekli olarak hedefe 
doğru çalışırlar. Genellikle eserlere sanatsal veya estetik unsurlar 
eklerler. 

Teşvik edici soru • XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

İlk adım / olay Öğrenciler William Shakespeare'in Jul Sezar'ını okurlar. 
Öğrenci Loand Baxhaku tarafından Shakespeare'in orijinal eseri "Jul 
Sezar"dan fragmanı alınır ve çevrilir ve sonra Prof. Leonora Kasumi, 
Yönetmenliğinde senaryo oluşur. 
Seçmeler- Rol dağılımı, Kostüm tasarımı- öğrenci seçimi, Senografi- 
öğrenci seçimi 
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Ürünler Bireysel: 
Rol öğrenme, 
Giyim tasarımı, 
Sahne tasarımı, 
Davetiye oluşturma, 
Tiyatro sahnesinde seyirci 
önünde sunum, 
Film sekansları oluşturma 
(Video) 
İnternette yayınlama (okul 
web sitesi, youtube…). 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 

 I.1,3,4, 6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; 
IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 
 

 Takım olarak: 
Grup I, II, III, IV, V. 
Bir grupta beş ila altı öğrenci 
olmalı.  
 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 I.1,3,4, 6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; 
IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 

Ürünlerin yayınlanması 
(ürünlerin nasıl halka arz 
edileceğini, proje sırasında 
ve sonunda hangi 
öğrencilerin meşgul 
olacağını içerir) 

Proje, her iki okulun XI ve XII. sınıf öğrencilerini, "Eqrem Çabej" Filoloji 
Lisesi öğrencilerini ve "Xhevdet Doda" Lise öğrencileri ile birlikte 
öğretmenlerin rehberliğinde uygulanacaktır. 
Öğrenciler farklı görevlere sahip olacaklar ve bu nedenle gruplara 
ayrılacaklardır. 
I. Aktörler – eseri okurlar, karakterlerle tanışırlar, metni öğrenirler, 
jestleri ve taklitleri uygularlar. 
II. Kostüm tasarımcıları- fikir oluşturlar, karakterlere göre kostüm 
tasarlama yaparlar, kostüm kesme ve dikme uğraşırlar. 
III. Senaryo yazarları- sahnenin inşası için malzeme tasarlarlar, fikir 
üretirler, tanımlarlar ve sağlarlar. 
IV. Müzik, ses ve ışıklar- belirli bir döneme uyan melodileri seçerler, 
çalma sırasında sesi ve ışıkları ayarlarlar. 
V. Kameramanlar- dramanın kaydedilmesi ile ilginenirler. 
 
Öz ve grup değerlendirmesi 
Proje, aşağıdaki gibi bir ürün veya performansla sona erer: 
Dodona Tiyatrosu'nda seyirci önünde sunum, 
Film sekansları oluşturma (Video) 
İnternette yayın (okul web sitesi, youtube…). 

Gerekli kaynaklar Alandaki insanlar, alanlar / yerler: 
Öğrenciler, okul, tiyatro, seyirci. 
Ekipman: kitap, dizüstü bilgisayar, dikiş makinesi, 3D yazıcı, sahne 
yapım araçları, kayıt kamerası, resim çekmek için kamera. 
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Malzemeler: 
  tekstil malzemesi, ahşap, hamera, A4 kağıt, boya, 

Topluluktaki kaynaklar: 
Öğrenciler, veliler 

Yansıtıcı yöntemler 
(bireyler, ekip ve sınıf gibi 
proje sırasında / sonunda 
yansıtılacaktır) 

Günlük girişlerinin 
tutulması 

 
 

Odak grupları  
 

Tüm sınıfla tartışma  
 

Tank tartışmaları:  
 

Anket  
 

Diğerleri: 
 

 

23.10.2019 tarihinde sorumlu öğretmen, "Dodona" Tiyatrosu'na sahne alanını kullanmak için 
izin alma talebinde bulundu. 

  01-07.11.2019 tarihleri arasında onaylandı, ancak 13.12.2019 tarihinde gerçekleştirme yapıldı. 
 

Tablo 2. Öğrenci kılavuzu, her öğrenci grubu için öğrenme hedefleri, devam eden 
değerlendirmeler ve öğretim stratejileri planlamamıza yardımcı olur. 
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P R O J E  P L A N L A M A :   
Ö Ğ R E N C İ  R E H B E R İ  

Proje: Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Teşvik edici soru: XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

Nihai ürün(ler) 
Sunumlar, 

Performans, 
Ürünler ve/veya 

Hizmetler 

Öğrenme Amaçları / 
Hedefleri 

Öğrencilerin ürünleri 
başarıyla 

tamamlamaları için 
gereken bilgi, anlayış 

ve beceriler 

Devam eden kontroller / 
değerlendirmeler 

Öğrenmeyi kontrol etmek 
ve plana göre 

öğrendiklerinden emin 
olmak için yapılamlı 

  Tüm öğrenciler için 
öğretim stratejisi 

Öğretmen veya diğer 
personel, uzmanlar 

tarafından sağlanan; kilit 
noktalar, materyaller, 
öğrenme sonuçlarıyla 

uyumlu dersler ve devam 
eden değerlendirmeler 

hakkında rehberlik içerir 
(Bireysel ve 
takım olarak) 

 
I. Aktörler – eseri 
okurlar, karakterlerle 
tanışırlar, metni 
öğrenirler, jestleri ve 
taklitleri uygularlar. 

 Proje yönetimi için liste- 
  Grup görevleri 
  Bireysel görevler 
  Sözleşmeler 
  Öz değerlendirme 

Öğrenciler ilerlemeyi 
izlemek için planlama 
tablolarını kullanırlar. 
Öğretmen bu planlama 
tablolarını öğrencinin 
ilerlemesini geçici olarak 
değerlendirmek ve 
öğrencilerin bu süreçte 
ne öğrendikleri hakkında 
sorular sormak için 
kullanır. 

 Kostüm tasarımcıları- 
fikirler yaratırlar, 
karakterlere göre 
kostümler tasarlarlar, 
kostümleri kesmek ve 
bir dikiş makinesiyle 
dikmek ve ayrıca bir 3D 
yazıcı ile kraliyet tacını 
oluştururlar. 

 Öğretmen yol boyunca 
kontrol noktaları olarak 
geçici değerlendirmeler 
ister- örneğin, internet 
araştırmadan sonra 
kaynakların bir listesi, 
rapor planlamasının, 
raporun hazırlanması 
sırasında oluşturulan 
taslak, öğrenci rollerinin 
bir listesi ve sözlü 
sunuma katkılar istemeli. 
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  Senaryo yazarları- 
sahnenin inşası için 
malzeme tasarlarlar, 
fikir üretirler, 
tanımlarlar ve sağlarlar. 

  

  Müzik, ses ve ışıklar- 
belirli bir döneme uyan 
melodileri seçerler. 
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Tablo 3. William Shakespeare’den "Jul Sezar" proje yönetimi, belirli zaman dilimlerinde her grupa durum hakkında rapor verir, zaman 
çizelgeleri ve grup liderleri için görevler atamamıza yardımcı olur. 

M e n a x h i m i  I  p r o j e k t i t :  D e t y r a t  e  g r u p i t  

Proje adı: Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Grup üyeleri: Jon Latifi, Loand Baxhuku, Rinesa Haxholli, Rinor Binakun, Arian Gashin, Flornesa Demolli, Edona Maliqi ve Zeqir 
Zullufi, Ariana Gashin ve Shkëlqim Hysenin, Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona Cakolli, Erijon Ahmeti, Hana Kaja, 
Anisa Karaxha ve Elsa Krasniqi, Rinesa Ferati, Blerona Hasani, Rinesa Dili, Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, 
Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta Grajçevci ve Dominik Pllashniku, Rron Qirezi ve Lorena Musliaj, Diellza 
Asllani, Sonila Pllashniku. 

 Ödevler Sorumlu kim ...tarihe 
kadar 

Durum Bitiş 

Eser okunmalı  

Senaryo seçilmeli 

Rolleri dağılmalı 

Loand Baxhuku 15.09.2019 
-13.12.2019 

Eser okundu  

Senaryo seçildi 

Roller dağıldı 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

       Skeç I Jul Sezar -Jon Latifi, XI/5 

Mark Antoni -Loand Baxhuku, XII 

Senatör- Rinesa Haxholli, XI/1 

Bruti - Rinor Binakun, XI/3             

 

 

15.09.2019 

-13.12.2019 

Metin öğrenildı ve her öğrenci 
rolü üstlenmiş bulunuyor 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 
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      Skeç II  

      Skeç III  

      Skeç IV 

      Skeç V    

Vatandaşlar- Flornesa Demolli, 
Edona Maliqi, Zeqir Zullufi XI/4 

Şair Sinanın -Vesa Gashi, XI/2 

Lusil- Medina Haxholli, XI/2 

Pinadar – Aulona Cakolli, XI/1 

 

15.09.2019 

-13.12.2019 

Metin öğrenildı ve her öğrenci rolü 
üstlenmiş bulunuyor 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

      Kostümografi Erijon Ahmeti, XII 

Hana Kaja, XII  

Anisa Karaxha, XII 

Elsa Krasniqi. XII 

15.09.2019 

-13.12.2019 

Öğrenciler karakterlere göre 
kostümler tasarladılar, kostümleri 
kestıler ve dikiş makinesiyle 
diktıler ve ayrıca bir 3D yazıcı ile 
kraliyet tacını oluşturdular. 
 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

    Sahne Rinesa Ferati, XI/3 

Blerona Hasani, XI/3 

Rinesa Dili, XI/3 

Lorena Musliaj,XI/3 

   

15.09.2019 

-13.12.2019 

Planlama eskizleri hazırlanmış, 
malzeme seçilmiş ve sahne 
değiştirilmiştir. 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müzik, ses, ışıklar 

kamera 

 Olta Grajçevci, XI/3 
 Lorena Musliaj XI/3 
 Dominik Pllashniku XII 
 Rron Qirezi XII 

 Drama performansı sırasında 
müzik seçilmiş, ses ve ışık skeçleri 
hazırlanmıştır. 

 

Moderator Diellza Asllani, XI/1  
Sonila Pllashniku XII  
 

 Senaryoyu hazırlayıp izleyicilere 
sundular 

 



89 
 

Tablo 4. William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesindeki çalışma hakkındaki rapor, öğrencinin 
çalışmalarını her zaman takip etmesine yardımcı olur ve aynı zamanda öğretmeni her öğrencinin 
bireysel çalışma hakkında bilgilendirir. 

P R O J E  Ç A L I Ş M A  R A P O R U :    
B İ R E Y S E L  

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Öğrenci adı: 

 

Loand Baxhuku Tarih 
 

 

15.09.2019-13.12.2019 

Zaman aralığı 
için:  

 

Gün(ler): Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma     Hafta: 1-12 

Bu süre zarfında 
proje çalışması 
için bu 
hedeflerim 
vardı: 

 

 

1 

 

Shakespeare'nin orijinal eserlerini okuyı, skeçleri seçmeyi, 
tercüme etmeyi ve uyarlamayı 

2 

 

Metini öğrenmem 

3 

 

 Mark Antony rolünü uygulamam 

4 

 

 

5 

 

  
 

Bu süre zarfında 
elde ettiğim … 

 

 

 

1 

 

Mark Antony'nin karakterini analiz etmem 

2 

 

Metini öğrenmem 

3 

 

Rolünü ustlenmem 
 

Sonraki adımlar 
… 

 

 

 

 

1 

 

Sahne sunumu 

2 

 

Video çekimi  

 

Benim için en 
önemli endişeler, 
sorunlar veya 
sorular… 

 

1 Sahnede iyi performans gösterecek miyim? 

2 Mesajı izleyiciye iletmeyi ne kadar başaracağım? 
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Tablo 5. William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesinde grup çalışmasına ilişkin rapor, 
öğrencilerin çalışmalarını her zaman takip etmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda öğretmeni 
her grubun çalışması hakkında bilgilendirir.  

P R O J E  Ç A L I Ş M A  R A P O R U :  G R U P  
 

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 
Grup üyeleri: Jon Latifi, Loand Baxhuku, Rinesa Haxholli, Rinor 

Binakun, Arian Gashin, Flornesa Demolli, Edona Maliqi 
ve Zeqir Zullufi, Ariana Gashin ve Shkëlqim Hysenin, 
Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona Cakolli, Erijon 
Ahmeti, Hana Kaja, Anisa Karaxha ve Elsa Krasniqi, 
Rinesa Ferati, Blerona Hasani, Rinesa Dili, Lorena 
Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta Grajçevci ve Dominik 
Pllashniku, Rron Qirezi ve Lorena Musliaj, Diellza 
Asllani, Sonila Pllashniku. 

Tarih: 

 

15.09.2019-
13.12.2019 

Zaman aralığı 
için:  

 

Gün(ler): Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe,     Hafta: 1-12 

Bu dönemde 
proje için bu 
hedeflerimiz 
vardı: 

 

1 

 

Metnin yazılması,  

 2 

 

Senaryoyu seçilmesi, 

 3 

 

Rolleri dağılması 

 4 

 

Kostümlerin dikilmesi, sahne hazılanması 

5 

 

"Dodona" tiyatrosunda sahne performansı nasıl olucak 

Bu süre 
zarfında elde 
ettiğimiz … 

 

1 

 

En güzel beş sahneyi seçmek ve bunları tek bir komut dosyasında birleştirip tercümesini yağmak 

2 

 

Rolleri öğrenmeyi ve karakterleri oluşturmayı 

3 

 

Kostüm dikmek 

4 

 

Sahneyi inşa etmek 

5 

 

Müzik seçmek 

Sonraki 
adımlar … 

1 Rolü öğrenmeyi 

2 Video çekilmesi 
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 3 "Dodona" tiyatrosunda sahne performansı sergilemeyi 

Bizim için en 
önemli 
endişeler, 
sorunlar veya 
sorular … 

 

1 Sahneyi kullanmamız için "Dodona" tiyatrosu talebimizi kabul edilecek mi? 

2 Sahnenin mümkün olduğunca orijinal olması için yapımı ve düzenleme 
malzemelerini nasıl sağlayıcaz? 

3 Kostüm dikmek ve taç yapmak için malzemeleri nasıl sağlayıcaz? 

4 

 

Seyircinin önüne mümkün olan en iyi şekilde nasıl çıkacağız?  
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Tablo 6. William Shakespeare’den "Jul Sezar", adlı projedeki çalışmanın öz değerlendirmesi 
öğrencinin çalışması ve bir bütün olarak proje üzerinde düşünmesini sağlar, böylece en çok hangi 
bölümde çalıştığını ve en çok neyi sevdiğini öğrenir. 

P R O J E  Ç A L I Ş M A S I N I N  Ö Z  D E Ğ E R L E N D İ R M E S İ    

Projede ne yaptığınızı, proje çalışmasından ne kadar memnun olduğunuzu düşünün. 

Yorumları uygun sütuna yazınız. 

 Öğrenci adı: 

 

Loand Baxhuku 

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Teşvik edici soru XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

Projenin ana noktalarını 
listeleyin: 

 

 

 

 

Metnin yazılması, 

Senaryonun seçilmesi, 

Rollerin dağılması 

Metnin öğrenilmesi 

Kostümlerin dikişi 

Sahne hazırlığı 

Video çekilmesi 

"Dodona" tiyatrosunda izleyiciye sunum. 

Kendin için:  

 

 

Bu projede öğrendiğiniz 
başlıca şeyler: 

 

İşbirliği ve hoşgörü ile istenilen sonuca ulaşılan bir projenin 
yönetimini sağlamak 

 

 Projenin en çok hangi kısmına 
zaman ayırırdınız ve neyi farklı 
yapardınız: 

 

Öğrenme metni ve sahne sunumu 

Projenin en iyi hangi 
bölümünde çalıştınız: 

 

Senaryonun hazırlanmasında 

Proje hakkında: 

 

 

Bu projenin en çok hangi 
bölümünü beğendin: 

 

Sahneye ilk defa çıktığımı, sahneye dokunduğumu ve hissettiğimi, 
yeteneğimi seyircinin önünde gösterdiğimi beğendim. Sahne bana 
gerçek bir oyuncu gibi olduğumu hissetirdi. 
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Bu proje üzerinde çalışırken 
hangi kısmı beğenmediniz: 

 

Her gün dersten sonra "Xhevdet Doda" okulundan prova yapmak 
için "Eqrem Çabej" okuluna gelmem gerekiyordu. 

Öğretmenler bu projeyi bir 
dahaki sefere daha iyi hale 
getirmek için naleri 
değiştirmeli: 

 

Hiçbir şey değişmemeli.  

 

 

 

  

 



94 
 

 Tablo 7. Yumuşak beceriler değerlendirme tablosu 

 A 

Pek iyi: 

B 

İyi: 

C 

Orta: 

D 

Yeterli: 

Eleştirel Düşünme /  

Sorun Çözme 

Fikirleri doğru bir şekilde özetler; 

Farklı görüşleri karşılaştırır ve 
inceler 

Argümanları desteklemek için yeterli 
veri kullanır 

İddiaların güvenilirliğini ve veri 
kaynaklarının otoritesini değerlendirir 

   

İşbirliği Kişisel görüşünü empoze etmeden 
sohbete katılır 

Ekiple bilgi ve uzmanlığı paylaşır 

Liderlik etmeye istekli olduğunu 
gösterir 

Ortak bir hedefe ulaşmak için 
müzakere eder ve gerekli tavizleri 
verir 
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Öz yönetim Görevleri bağımsız ve denetimsiz 
tamamlar 

Görevi tamamlamak için zamanı 
etkili bir şekilde önceliklendirir 

Tamamlanan görevin başarısını 
değerlendirmek için ilgili kriterleri 
uygular 

 Kendini yansıtma ve kişisel 
saygısını gösterir 

   

Diğerleri: Görevi tamamlamak için gereken 
adımları ayrıntılı olarak öngörür ve 
planlar 

Kaynakların kullanımını planlar 

Riskleri değerlendirir, tartar ve 
yönetir 
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Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: William Shakespeare’den "Jul 
Sezar" Draması 

    

 Foto1. Fragment i përkthyer dhe i përshtatur i veprës origjinale ”Jul Cezari” nga nxënësi. 

 

     

                                         Fotoğraf2. Öğrencilerin hazırladığı senaryo 
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           Fotoğraf3. Sahne alanının kullanımı için "Dodona" tiyatrosuna yapılan talep 

 

 

                            Fotoğraf 4. Öğrenciler tarafından hazırlanan davetiye 
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Fotoğraf 5. Alanların 
birleştirilmesi, sahnenin hazırlanması ve kostümlerin öğrenciler tarafından dikilmesi                                           
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                                       Fotoğraf 6. "Jul Sezar" dramasının sahnelenmesi 

Fotoğraf 7. Oyuncular, EBM müdürü, ASSET temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenlerle ortak 
bir fotoğraf 

Dramayı takip etmek için bağlantıya gidebilirsiniz: Drama "Jul Sezar", 

https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M veya Buraya tıklayınız 

https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
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EK 
 
EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 

 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Proje adı: Sanatsal Koloni 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik 

Saat olarak 
ifade edilen 

proje süresi 48: 
22 Kasım'dan 22 
Aralık'a kadar 
Resim San. 4 hafta x 1 
saat = 4 saat 
İngilizce 3 hafta x2 = 6 
TİK 3 hafta x2 = 6 
Arnavutça 3 hafta x3 = 
9 
Toplam 25 saat 

Konu (lar) / Yüklenilen alan49 ve 
adreslenen ÖS 50: 
Konu / Yüklenilen alan 1: Resim 
Sanatı / Sanatlar  
ÖS1: Sanatsal resim çalışmaları 
gerçekleştirmek için farklı boyama 
tekniklerini ayırt eder ve kullanır; 
ÖS1: Kompozisyon kurallarını ayırt 
eder ve bunları sanat eseri 
kompozisyonu için kullanır. 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: TİK / Yaşam 
ve İş 
 
ÖS2: Sunum için tasarlanan her slayt 
için açıklamalar vererek yerleşik 
tasarımları yorumlar. 
 
ÖS 2: Kullanılan stil, boyutu ve metnin 
verilen konumdaki yerleşimi verilen 
slaytlardaki verilerin nasıl 
düzenleneceğini gösterir. 

 
Öğretmenler: 

11. Jetullah Sylejmani –  

Resim Sanatı 

12. Dhurata Sahiti 

İngilizce 

13. Albulena Ajvazi 

TİK 

14. Hysnije Mustafa 

            Arnavutça  

 

Sınıf (lar)51 
dahil: 
 
X/3 

 

 
48 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
49 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
50 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
51 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli 
öğrenme çıktıları (ÖS): 

 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
 

ÖS 3: Develops further his/her creativity by producing oral and written texts of 
reasonable length on topics of community and social interest and presents them to 
peers and teacher, and wider school community  
(Topluluk ve sosyal ilgi konularında makul uzunlukta sözlü ve yazılı metinler üreterek yaratıcılığını daha 
da geliştirir ve bunları akranlarına, öğretmene ve daha geniş okul topluluğuna sunar) 
 

ÖS 3: Produces media messages for different purposes and different types of intended 
              (Farklı amaçlar ve farklı hedef kitle türleri için medya mesajları üretir) 
 

ÖS 3: Writes texts of a variety of lengths regarding the topics covered/studied 
          (Kapsanan / çalışılan konularla ilgili çeşitli uzunluklarda metinler yazar) 
 
Kurs 4 Arnavutça / Diller ve iletişim 
 
ÖS 4: Edebi etkiler için yazım ve noktalama kullanır. 
 
ÖS 4: Çeşitli fikirler, metinler, yazarlar ve konular hakkında fikir verir. 
 
ÖS 4: Belirli bir amaca ve halka yönelik belirli metinleri yazar. 
 
Bu proje için ders entegrasyonunun ve öğrenme çıktılarının kombinasyonunun 

özeti/açıklaması52: 
 
Bu projede öğrenciler, sanat konusunun doğrudan katılımına ek olarak, TİK gibi diğer 
konuların entegre edileceği, birkaç saat sürecek bir etkinlikte sanatsal çalışmalar 
gerçekleştirecekler ve gerçekleştirilen çalışmaların bir sanat kataloğunda 
yayınlanacaktır tahlili. Kataloğun gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin tasarım için çeşitli 
bilgisayar programları kullanarak sayfaları tasarlamaları gerekecek ve sunumlar okul 
lobisindeki TV bülteninde gösterilerek power point'te yapılacaktır. Katalogda ayrıca 
Arnavutça ve İngilizce yazı standartlarına göre yazmayı ifade eden eserlerin tanıtımı 
ve araştırması yazılacaktır. 
 
 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan 
yumuşak becerilere sunduğu katkı53 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

 
52 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 

 
53 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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25. İletişim yetkinliği  Eleştirel 
düşünme 

 Bilinçlenme   

26. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

27. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

28. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

29. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
30. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve 
faydalar): 
 
Sanatsal koloni, marka öğrencilerinin bir gün veya daha fazla çeşitli 
sanatsal çalışmaları gerçekleştirdikleri bir etkinliktir. Sanatta beceri ve 
yeteneklere sahip öğrenciler sanat eserlerinin gerçekleştirilmesi ile 
uğraşırken, diğer öğrenciler duyuru, afiş, katalog, sergi ve kataloğun 
internet ve medyada yayınlanması gibi diğer görevlerin 
gerçekleştirilmesi ile uğraşmaktadır. Öğrencilerin bir kısmı koloni 
döneminde gerçekleştirilen eserlerin sergisini düzenlemek ve 
hazırlamakla uğraşmaktadır. 
Amaç, genç sanatçıları sanatsal yaratıcılıklarında desteklemek, motive 
etmek ve teşvik etmektir. 
Bu formda öğrenciler yeteneklerini ifade etme, gruplar halinde işbirliği 
yapma ve birbirleriyle sanatsal deneyim alışverişinde bulunma, 
birbirlerini tanıma ve sosyalleşme, halka ve sanatseverlere kaliteli 
sanatsal çalışmalar sunma fırsatı bulacaklar. 
 
Öğretmenler, ortak sorumluluklara göre, mesleki alanları için yardım ve 
destek sağlayan projede işbirliği yapmak ve bir grup olarak birlikte 
çalışmak üzere görevlendirilecekler: 
 
 
Öğretmen görevlerinin bölümleri: 
 
Resim öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• Sanat eserlerini gerçekleştirme becerisine sahip yetenekli öğrencileri 
belirlemesi. 
• Boyama için gerekli malzeme ve araçları sağlaması. 
• Boyama için uygun koşullara sahip yer ve alan sağlaması. 
• Eserlerin sergilenmesi için yeterli alan sağlaması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırması. 
 
TİK ders öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
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• Tasarım yazılımını kullanma becerisine sahip öğrencileri belirlemesi; 
• Serginin afiş ve kataloğunun tasarımı için gerekli olan Laptop gibi 
donanımları ve yeterli programları sağlaması; 
• Uygun çalışma koşullarına sahip alan sağlaması; 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırması. 
 
Arnavutça öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• Yazma becerisine sahip öğrencileri hatasız ve doğru olarak 
belirlemesi; 
• Öğrencilerin bir katalog yazmak için gerekli araçlarla donatıldığından 
emin olması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırması. 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olacaktır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapması; 
• İngilizce ‘de hatasız ve doğru yazma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemesi; 
• Öğrencilerin bir katalog yazmak için gerekli araçlarla donatıldığından 
emin olması. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırması. 
 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
 
Öğretmenler, öğrencilerin gereksinimlerine, proje gereksinimlerine ve 
öğrencilerin aşağıdaki gibi özel becerilerine dayalı  
 
olarak dersler sırasında öğrencileri gruplara ayıracaktır: 
 
I. Birinci grup, sanatsal çalışmaları gerçekleştirecek öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
II. İkinci grup, sanatsal koloninin kataloğunu tasarlama becerisine 
sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
III. Üçüncü grup, Arnavutça yazı diline hatasız hakim olan ve sanat 
eserlerini ifade etme ve çözümleme becerisine sahip öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
IV. Dördüncü grup, katalog materyallerini Arnavutçadan İngilizce ‘ye 
çevirme becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace 
alanını kullanmak 
 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Bu proje için gerekli değil 
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Teşvik edici soru 
54: 
 
Öğrenciler ile 
çalışmanın 
ayrıntılı 
senaryosu8(Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup 
ve bireysel 
görevlerin 
bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.)55 
 

 
 
 
 
 
 
 
Okulumuzu nasıl daha çekici ve sanatsal hale getirebiliriz? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 
PROJE ADIMLARI 

Grupların oluşumu 
Projeye dahil olan öğretmenler, projede yer alacak öğrencileri belirler 
ve onları sahip oldukları becerilere göre gruplara ayırır, bu da: 
 
SANATÇI GRUBU 
 

• Melika Jahiri 
• Eulina Bakija 
• Stina Goga 
• Mirlinda Kamberi  
• Jetmira Berisha  
• Eulon Lalinovci  
• Omar Ajeti 

 
TASARIMCI GRUBU 
 

• Vlerton Bytyçi 
• Aid Berisha 
• Blendi Çerkini 
• Blerona Osmani 
• Edion Hashani 

 
54 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
55 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, 
bireysel iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması 
ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. Çalışmalarının bulgularını kendi 
aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, 
öğretmenler bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz 
önünde bulundurarak. 
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• Edon Gashi  
• Jon Elezi 
• Leonita Aliu 

 
ARNAVUTÇA DİL GRUBU 

• Rinor Qykovci 
• Erda Leka 
• Erjon Ademi 
• Eroll Nuredini 
• Erona Aliu 
• Euron Limani 
• Linor Mehmeti 

 
İNGİLİZCE DİL GRUBU 

• Molos Emini 
• Rinesa Hyseni 
• Sara Rysha  
• Arbi Murseli 
• Bleand Sadriu  
• Elda Kçiku 
• Elmi Tahiri 
• Liza Hajrullahu 

 
Grup ve bireysel görevlerin dağılımı 
Öğretmenler, öğrenci gruplarıyla birlikte, grup içindeki bireylerin 
sorumluluklarını belirterek her grubun görev ve sorumluluklarını 
tanımlar. 
 
Sanatçılar grubu, sanatsal çalışmaları gerçekleştirecek öğrenciler 
oluşturmaktadır; 
Tasarımcılar grubu, sanatsal koloninin kataloğunu tasarlama 
becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
Arnavut dil grubu, Arnavut diline hatasız bir şekilde hâkim olan ve 
sanat eserlerini ifade etme ve analiz etme becerisine sahip ö 
öğrenciler oluşturmaktadır; 
İngilizce dil grubu, katalog materyallerini Arnavutçadan İngilizce ‘ye 
çevirme becerisine sahip öğrenciler oluşturmaktadır; 
 
Bilgi paylasımı 
Her grup, malzemeyi örn. Sanatçılar grubu, sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesinin ardından eserlerini fotoğraflayarak diğer gruplara 
gönderir. Tasarımcılar grubu, sanatçıların adı, soyadı, eser adı, teknik, 
yıl vb. verileriyle katalogdaki resimleri yerleştireceği kapak ve 
kataloğun tasarımına karar verir. Arnavut dil grubu, sergi ve bireysel 
çalışmalar hakkında bir makale yazarak eserleri sanatsal ve estetik 
açıdan analiz eder ve daha sonra bu malzemeleri tasarım grubuna ve 
İngilizce dil grubuna daha sonra işlenmek üzere gönderir. İngilizce dil 
grubu tüm yazılı materyalleri Arnavutçadan İngilizce'ye çevirir ve 
tasarım grubuna gönderir. Tasarım grubu, katalogda tüm grupların 
materyallerini özetler ve kataloğu tasarladıktan sonra, kataloğun genel 
halk için internetten yayınlanmasıyla ilgilenir. 
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Ürünler: 

Bireysel: 
• Sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi; 
• Malzemenin analizi ve 
işlenmesi; 
• Katalog tasarımı; 
• Kataloğun yayınlanması; 

Değerlendirilecek içerik ve 
belirli yetkinlikler: 

I. İletişim ve ifade yetkinliği 
II. Düşünme yetkinliği 
III. Öğrenme yetkinliği 

Ekipler: 
• Toplu Serginin gerçekleştirilmesi 
• Poster ve kataloğun 
gerçekleştirilmesi 

Değerlendirilecek içerik ve 
belirli yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre için 
yeterlilikler 
VI. Vatandaşlık yeterlilik 

Ürünlerin yayınlanması 

56 57 (ürünlerin nasıl 
kamuya açıklanacağını 
açıklayın) 

 

Öğrencilerin çalışmalarının veya PBÖ tarafından elde 
edilen ürünlerin nihai sonuçları, bir grup öğrenci sunumcusu 
izleyiciye (öğretmenlere, öğrencilere, sanatçılara, 
heykeltıraşlara ve diğer vatandaşlara) sunacaktır. 
Elde edilen ürünler veya sonuçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli 
sunum veya yayın biçimleriyle halka duyurulacaktır: 
Okulda slaytlı sunum, galeri, internette yayın, sosyal ağlar, 
dergiler, TV, Tartışmalar vb. 

Gerekli malzemeler 
ve diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler: 
Öğrenciler, vatandaşlar, kamusal alanlar, kamu ve sanat kurumları 
Teçhizat: 
PC, Projektör, Yazıcı, İnternet 
Malzemeler: Kumaşlar, boyalar, fırçalar, paletler, kavleler, kalemler vb. 

Topluluktaki kaynaklar: Sanatçılar, Öğretmenler 

Yansıtıcı 
yöntemler / 
değerlendirme 58 
 
(Öğretmenler 
öğretim için 
değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?59; 
 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 

Günlük işlemlerinin 
tutanak tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla  yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  Yumuşak beceri araçlarıyla 
değerlendirme 

 

 
956Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
 

58 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

59 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Bu işlem genel 
değerlendirme 
sürecine nasıl dahil 
edilecektir?) 
Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 

Araştırma ve materyal 
toplama: 

Öğrenciler konuyu ele almak için yeterli materyali 
araştırdı ve sağladı - Kaynakların kullanımı   

Malzeme seçimi: Öğrenciler konunun en önemli ve temel konularını 
projeye dahil etmişlerdir.   

Konunun yapısal 
organizasyonu:  

Öğrenci, konunun kronolojik ve mantıksal bir 
organizasyonunu yapmıştır.   

Sunum: 
 

   
Sunum sırasında öğrenciler, sunduğu konuyu 
anladıklarını, dilini ve kelime sözcünü kullanarak 
mantıklı bir ayrıntılandım yaptığını ve konuyu 
okumadığını ifade eder (Arnavutça yazıda hata var!) 

  

   
Grafik ve açıklayıcı 

materyalin kullanımı: 
Öğrenciler, sanat eserinin yeterince 
illüstrasyonlarını, grafiklerini, görsellerini ve 
fotoğraflarını kullanırlar. 

  

 
 

Beceri geliştirme düzeyi neydi? Zayıf 
seviye 

Yeterli 
seviye 

Orta 
seviye 

İyi 
seviyede 

Yüksek 
seviyede 

Yazılı           

Sözlü Anlatım           

Yaratıcı düşünce           

Sorun çözme      

Kritik düşünme           

 
Projenin tüm aşamalarında öğrenciler, üstesinden gelinmesi gereken başarıları ve 
zorlukları analiz etmek için öz değerlendirme olarak eylemlerinin sürekli yansımalarını 
yaparlar. Sonuç olarak öğrenciler, daha sonraki proje uygulama sürecine dahil ederek 
zorlukların üstesinden gelmek için farklı alternatifler araştırır, bulur ve önerir. Projede 
gerekli değişiklik ve değişiklikleri nasıl yapabiliriz? gibi kendilerine sorular sorarlar. 
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Yansıtma, yalnızca bireysel deneyimi değil, aynı zamanda gruplar, organizasyonlar ve 
sistemler içindeki modelleri ve ilişkileri dönüştürme fırsatı sunan bir organizasyon, 
izleme ve değerlendirme yöntemidir. 
 
 
 
  Sorular   Kesinlikle 

Katılıyoru
m 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyoru
m 

Az  
Katılıyoru
m 

Katılmıyoru
m 

Grubun 
önemli ve 
katkıda 
bulunan bir 
bireyiyim 

     

Öğretmen 
tarafından 
verilen 
görevleri 
biliyorum ve 
anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri 
tamamladım 

     

Kendi 
çalışmamı ve 
grubumun 
çalışmalarını 
sözlü olarak 
sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine 
saygılı 
davranıyoru
m ve ihtiyaç 
duyduklarınd
a onlara 
yardım 
ediyorum. 
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Sunum seviyesi  Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve 
görsel yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Proje adı: İnternet servislerinin kullanımı 
GPhI talks - using internet services   (GPhI görüşmeleri - internet 
servislerini kullanma) 
(Gymnazium Physics Ideas  - talks) (Lise Fizik Fikirleri - konuşmalar) 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik 
 
 
 
 
 
 

Saat olarak 
ifade edilen 
proje süresi 

60: 
 
Proje 
22.11.2021 
tarihinde 
başlayacak ve 
iki hafta 
sürecektir. 
4 saat TİK 
4 Fiziksel saat 
2 saat İngilizce 
(bir hafta) 
Her ders için 
toplam 10 saat 
 

Konu (lar) / Yüklenilen alan61 ve 
adreslenen ÖS 62: 
Konu / Yüklenilen alan 1: TİK / Yaşam 
ve İş 
 

1.4. Projeler ve araştırma 
çalışmaları için TİK  
kullanmanın bazı avantajlarını 
analiz eder. 

1.5. Uygulamaları ve web 
hizmetlerini kullanmada  
beceri gösterir. 

1.6. Çeşitli görev ve projelerin 
uygulanması hakkında  
bilgi almak için multimedya 
kullanır. 

 

 
Öğretmenler: 

4. Edona Krasniqi, TİK 

5. Burbuqe Bega, Fizik 

6. Adnan Vishi, 

İngilizce 

 

 

Sınıf (lar)63 
dahil: 
 
XI /5 

 

 
60 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
61 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
62 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
63 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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     Öğrenme konularındaki sonuçlar 
 
● Önemleri göz önüne alındığında, 
İnternet'ten bilgi işleme  
   olanaklarını gösterir. 
● İnternet hizmetlerini kullanma 
becerilerini gösterir. 
● İnternet arama motorları aracılığıyla 
çeşitli konuları  
   araştırır ve bir tarayıcının sunduğu 
fırsatlara işaret eder. 
● Elektronik formların, formun her 
alanı için önemi hakkında 
    bilgi vererek doldurulduğunu 
gösterir. 
 
 
 
 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: Fizik / Fen 
Bilimleri 
 
ÖS2: Bilgiyi güvence altına almak ve 
iletmek için bilgi ve iletişim teknolojisini 
kullanır; 
 
ÖS 2: Araştırma sırasında bilgi 
edinmek ve çeşitli projeleri yürütmek 
için araç, gereç ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımında manevra 
kabiliyeti gösterir. 
 
 

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli 
öğrenme çıktıları (ÖS): 

Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
ÖS 3: Uses most computer programs and online sites in drafting and proofreading his/her work and specific IT 
tools for presentations, as ëell as online sources for uploading and disseminating their work taking into account 
privacy and safety issues. 
(Çoğu bilgisayar programını ve online siteyi, çalışmasının taslağının hazırlanmasında ve gözden geçirilmesinde ve 
sunumlar için belirli BT araçlarının yanı sıra gizlilik ve güvenlik konularını dikkate alarak çalışmalarını yüklemek ve 
yaymak için çevrimiçi kaynakları kullanır.) 
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ÖS 3: Drafts his/her writing using computer programs, like spell-checkers for accuracy, online dictionaries, 
vocabulary lists, as ëell as specific IT tools for presentations of their work; 
(Doğruluk için yazım denetleyicileri, online sözlükler, kelime listeleri ve ayrıca çalışmalarının sunumları için özel BT 
araçları gibi bilgisayar programlarını kullanarak yazılarını hazırlar;) 

Bu proje için ders entegrasyonunun ve öğrenme çıktılarının kombinasyonunun 
özeti/açıklaması64: 

Buradaki fikir, öğrencilerin TİK google araçlarını ve TİK servisleri tarafından sağlanan 
diğer imkanları kullanarak fizikte proje ve araştırma uygulamaları yapmasıdır. Ayrıca 
hesaplamalar, değerler ve matematiksel sayılar, TİK kullanılarak ve projelerini 
sunarken dil ve iletişim alanına da bağlayarak fayda elde edilebilir. 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan 
yumuşak becerilere sunduğu katkı65 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

31. İletişim yetkinliği  Eleştirel 
düşünme 

 Bilinçlenme   

32. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

33. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

34. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

35. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
36. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 
 
 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve 
faydalar): 
 
Amaç - Öğrenmede TİK uygulaması 
 
Teknoloji, bilgi keşfi öğrenme deneyimini yeni ve yaratıcı yollarla 
geliştirebilir, bu nedenle bu proje aracılığıyla teknolojiyi kullanarak 
bilimde bilgi edinmeyi amaçlayacaktır, özellikle proje Google 
hizmetleri (elektronik iletişim, formlar, slaytlar, elektronik tablolar, 
spreadsheets, kelimeler, vb.) kullanılarak gerçekleştirilmelidir.  
 

 
64 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
65 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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(şuraya dahil edin: 
 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

TİK dersinin faydaları: 
      ● Çağdaş zamanlarda bilginin genişlemesi 
                o Genel olarak internet kullanımı. 
 
      ● Bilgi işleme için artan fırsatlar 
                o Bilgi işleme ve yorumlama becerisi. 
 
      ● TİK bilgisini yetkin hale getirin 
                o Uygulamaları kullanımı. 
                o Bilgisayar çalışmasının gelişimini arttırır. 
                o Eğitim süreçleri için arama motorlarını kullanın. 
 
      ● Yaşam ve iş için eğitir 
                o TİK kullanarak çeşitli projeler planlamayı sağlar. 
 
      ● Yaşam boyu öğrenme ve iletişim becerilerini arttırır. 
 
Fizik dersinin faydaları: 
     ● Teorik ve pratik materyalin temel kombinasyonu 
 
Öğretmen görevlerinin dağılımı: 
 
TİK 
 
11. sınıftaki lise öğrencileri, internet hizmetleri hakkında bilgi edinir ve 
bu müfredata dayalı olarak, projenin farklı aşamalarında Google'ın 
platform hizmetlerini kullanmayı öğretir. 
        ● Öğretmenler ve öğrencilerle iş birliği içinde öğrencileri gruplar 
halinde gruplandırır 
        ● Gruplara en uygun aracı belirlemede rehberlik eder ve 
yardımcı olur 
        ● Öğrencilere araçları nasıl kullanacaklarını öğretir 
Fizik  
        ● Projesinin sonuna kadar öğrencilerin çalışmalarını sürekli 
olarak izler 
        ● Öğretmenler ve öğrencilerle işbirliği içinde ve sınıfta geliştirilen 
fikir ve konulara bağlı olarak, öğrencileri çeşitli      
           fikirler için farklı gruplara ayırır. 
        ● Grupların konulardan birini seçme şansına sahip olacağı altı 
konu sunar. 
        ● Öğrencileri projenin sonuna kadar sürekli gözlemler 
 
İngilizce dili 
 
Bu projede öğrenciler farklı terimlerle karşılaşabilecek ve bu 
durumlarda İngilizceyi belirli amaçlar için kullanmak mümkün atını 
sağlayacaktır. 
 
      ● Öğrencilere belirli terimleri tercüme etme ve uyarlama 
konusunda yardımcı olur. 
      ● Öğrencileri projenin sonuna kadar sürekli gözlemler 
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Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
Gruptaki öğrenciler, kişisel bilgi ve becerilerini projenin ihtiyaçları ile 
ilişkilendirebileceklerdir. 
Öğrenciler, her üyenin projeye katkıda bulunabilmesi için teknik 
becerileri, iletişim becerileri, sunum, araştırma vb. gibi gruplara 
ayrılmaları germektedir. 
 
Gr. 1 - Web sayfalarının düzenlenmesi 

6. Erin Kupina 
7. Alketa Morina 
8. Agnesa Hysenaj 
9. Aulon Sadiku 
10. Andi Berisha 

 
Gr. 2 - Youtube'daki materyalleri araştırılması 

1. Edonis Shabani 
2. Erblina Ismaili 
3. Nuhi Brahimi 
4. Rineta Limani 
5. Rinesa Sadiku 

Gr. 3 - Makerspace deneyimleri 
1. Drin Bajraktari 
2. Myberae Krasniqi 
3. Eliona Maksuti 
4. Arbion Mehmeti 
5. Edmond Tahiri 

Gr. 4 – Blog gelişimi 1 
1. Jon Qamili 
2. Dea Misini 
3. Laura Sherifi 
4. Viola Mustafa 
5. Earta Kamberi 

Gr. 5 – Makerspace deneyimleri 2 
6. Mirlinda Kurtaj 
7. Sarbenita Avdyli 
8. Erona Jashari 
9. Anila Sahiti 
10. Getuar Hashani 

 
Gr. 6 – Bulmaca geliştirme 

6. Ylli Musa 
7. Agon Rexhepi 
8. Yllka Osmani 
9. Erlind Nuredini 
10. Diellza Mahalla 
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Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace 
alanını kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Projedeki gereksinimlere göre PC ve yazılım programları, internet, vb. 
 
  
 
 
 
 

Teşvik edici soru66: 

 
 
Okulumuzu nasıl daha çekici ve sanatsal hale getirebiliriz? 
 

Öğrenciler ile 
çalışmanın 
ayrıntılı 
senaryosu67 (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel görevlerin 
bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 
 

 
Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 

 
Projenin sınıfta sunumu 
 
Öğretmenler projeyi sınıfta sunar: 
      ● Hedefler 
      ● Kriterler 
      ● Araçlar 
 
Öğrencilerin gruplandırılması 
 

Öğretmenler, aşağıdaki gereksinimlere göre grupların projeye 
dahil edilen tüm konularda aynı olmasını sağlarlar: 

• Projenin somut gerçekleşmesinin mantıksal analizi 
yaparlar 

• Gerekli materyalin seçili, materyal konusunda okul 
müdürlüğü ve sekreter ile işbirliği yaparlar 

• Sunumun teknik olarak gerçekleştirilmesi 
• Sunum test edilmesi, olası hataların düzeltilmesi ve nihai 

sunumun yapılması 

 
66 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
67 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme 
projesi, bireysel iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar 
arasında paylaşılması ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. 
Çalışmalarının bulgularını kendi aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları 
gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, öğretmenler bir projede birçok paralelliği 
birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz önünde bulundurarak. 
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• Her öğrenci grubunda öğrencilerden bir koordinatör 
bulunması öngörülmüştür. Öğretmen tarafından verilen 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği konusunda 
sürekli değerlendirmeler yapmalıdır. 

 
 
 
Değerlendirme 
         ● Proje kapsamındaki faaliyetler 
         ● Araştırma; 
         ●  İşbirliği; 
          ● Tartışmalara katkı; 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
Her öğrenci, bir multimedya 
sunumu olacak nihai ürünün 
planlanması ve 
uygulanmasının bir parçası 
olacaktır. 
    - Blog 
    - Afiş 
    - Web 
    - Video 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

 
I. İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili 
iletişimci 
 
I.1 Akranlar ve yetişkinlerle 
öğrenme, sosyal veya günlük 
yaşamla ilgili konularda yapıcı bir 
şekilde (anadilde ve/veya yabancı 
dilde) tartışın, sorular sorar, 
önemli bilgileri yanıtlar ve 
vurgular. 
 
I.5 Metinsel, sayısal, sözlü, 
elektronik veya başka herhangi bir 
ifade biçiminde belirli bir konu için 
toplanan veriler için yapıcı ve 
yaratıcı bir şekilde bilgi verir ve 
alır. 
 
I.8 Bilgi teknolojisi ve diğer 
teknolojileri etkin bir şekilde 
kullanarak, belirli bir konu için 
bireysel ve gruplar halinde 
tasarlanmış, farklı öğrenme 
alanlarından sanatsal, insani, 
deneysel bir proje vb. tanıtır. 
 
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 
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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.). 
II.2 Aynı konunun ele alınması için 
en az üç farklı bilgi kaynağını 
karşılaştırır, doğruluğunu, 
koşulları tartışır, daha önce 
tanımlanmış kriterlere dayalı 
olarak benzerlikleri ve farklılıkları 
bulur, ana bulguları farklı 
şekillerde başkalarına açıklayıcı 
biçimde sunar, bilgi teknolojisini 
kullanır. 
II.7 Laboratuvarda veya okul 
atölyesinde veya başka bir yerde 
yürütülen bir öğrenme alanından 
(örneğin, bilim, teknoloji, vb.) 
belirli bir konuda deneysel bir 
görevin çalışmasının sonuçlarını, 
aşağıdakilerin kullanımı yoluyla 
başarıyla sunar. Bilgi teknolojisi, 
deneysel çalışmanın sonuçlarını 
teorik yönergelerle ilişkilendiren 
argümanlar verir. 
 
III. Öğrenme yetkinliği - Başarılı 
öğrenci 
 
III.7 Belirli bir alanda öğrenme 
güçlüklerinin üstesinden gelmek 
için uygun ipuçlarını ve bilgileri 
arar ve kullanır ve ardından elde 
edilen sonuçları sunar. 
III.8 Beklenen sonuçlar hakkında 
(eskiz, grafik, çizim, yazı, sanat 
eseri vb. şeklinde) mantıklı 
görüşler vererek, belirli bir 
etkinliğin gelişim yolu hakkında 
kişisel fikirlerini başkalarının 
önünde sunar. 
III.9 Herhangi bir bilgi kaynağında 
verilen talimatları bir eylemi, 
etkinliği, görevi gerçekleştirmek 
veya gerektirdiği bir sorunu 
çözmek için bağımsız olarak 
kullanır, performansı ve elde 
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edilen sonucu ilk hedeflere atıfta 
bulunarak değerlendirir (örneğin: 
kitap kaynakları, dergi, 
ansiklopedi, internet, harita, grafik, 
eskiz, müzik notası, senaryo vb. 
 
VI. Vatandaşlık yetkinliği - 
Sorumlu vatandaş 
 
VI.9 İnternetin ve bilgilerin belirli 
konularda sorumlu bir şekilde 
kullanılma olasılığını (sözlü veya 
yazılı olarak) açıklar ve adil 
kullanımın gerekliliğini savunur. 
 

Ekipler: 
Nihai ürün, Fizik konusundaki 
dijital bir öğretim birimleri 
portföyü olacaktır. 
 
         ● Çoklu Multimedya 
gerçekleştirme 
         ● Teorik ve pratik 
materyalin temel kombinasyonu 

Değerlendirilecek içerik ve 
belirli yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre için 
yetkinlik - Üretken katkı 
sağlamak 
 
IV.4 Belirli öğrenme görevlerinin 
yerine getirilmesinde bir ekip 
olarak katkıda bulunmaları 
gereken durumlarda veya 
yaşama, işe ve çevreye katkıda 
bulunan herhangi bir araştırmayı 
yürütürken (örneğin, iş 
organizasyonu) araştırma ekibi 
için ekip çalışması için 
organizasyon becerileri gösterir. 
bitki ve hayvanların 
biyoçeşitliliğine zarar veren 
sebeplerin tespiti, korunması ve 
başkalarına sunulması ile ilgili 
önerilerde bulunur vb.) 
IV.6 Okul içinde veya dışında bir 
eğitim etkinliğinin organizasyonu 
için bir proje (bireysel veya gruplar 
halinde) geliştirir, burada belirli 
hedeflere ulaşılmasını sağlayan 
gerekli insan ve malzeme 
kaynaklarını belirler ve 
değerlendirir. 
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Ürünlerin yayınlanması 

68 69 (ürünlerin nasıl 
kamuya açıklanacağını 
açıklayın) 

 

Tüm ürünler okul platformu mesim.online'da yayınlanacak 
ve daha sonra platform içindeki forum aracılığıyla 
yorumlanabilecekler. 
Ürünlerden bazıları, okul sosyal ağları ve okul 
bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli kulüpler gibi diğer 
okul kaynaklarında yayınlanabilecektir. 

Gerekli malzemeler 
ve diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler:  Öğrenciler, öğretmenler, 
makerspace 
Teçhizat: PC ve İnternet bağlantısı, çeşitli sensörler; cep laboratuvarı; 
televizyon, dizüstü bilgisayar vb. 
Malzemeler: XI sınıf kitabı; internetten malzeme; 

Topluluktaki kaynaklar: Öğretmenler ve öğrenciler 

Yansıtıcı yöntemler 
/ değerlendirme 70 
 
(Öğretmenler öğretim 
için değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?71; 
 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
 
Bu işlem genel 
değerlendirme 
sürecine nasıl dahil 
edilecektir?) 

Günlük işlemlerinin 
tutanak tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla  yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  Yumuşak beceri araçlarıyla 
değerlendirme 

 

 
968Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
 

70 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

71 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 

Gibbs modeli sayesinde öğrenciler projenin sonunda derinlemesine düşünme fırsatına sahip 
olacaklardır. 
Öğrencinin katılım 
seviyesi neydi? 

İlgilenmiyor Kısmen 
ilgili 

Orta derecede 
ilgili 

Çoğu 
durumda ilgi  

 
  

Aktivite           

Araştırma           

İşbirliği           

Tartışma           

 
 
Öz Değerlendirme 

  Sorular   Kesinlikle 
Katılıyoru
m 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyoru
m 

Az  
Katılıyoru
m 

Katılmıyoru
m 

Grubun 
önemli ve 
katkıda 
bulunan bir 
bireyiyim 

     

Öğretmen 
tarafından 
verilen 
görevleri 
biliyorum ve 
anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri 
tamamladım 
 

     

Kendi 
çalışmamı ve 
grubumun 
çalışmalarını 
sözlü olarak 
sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine 
saygılı 
davranıyoru
m ve ihtiyaç 
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Sunumlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duyduklarınd
a onlara 
yardım 
ediyorum. 

 Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve 
görsel yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik      Bölüm: Fen Bilimleri  
Proje adı:  
Pandemi ve öğrenme (belgesel video) 
 
 
 
 
 

Saat olarak ifade 
edilen proje 

süresi 72: 
22 Kasım'da 
başlayacak proje 17 
Aralık'ta sona erecek. 
İngilizce 4 hafta x2 saat 
= 8 saat, 
TİK 4 hafta x2 saat = 8 
saat, 
Arnavutça 4 hafta x3 
saat = 12 saat 
8 + 8 + 12 = 28 saat  

Konu (lar) / Yüklenilen alan73 
ve adreslenen ÖS 74: 
Konu / Yüklenilen alan 1: İngilizce  
/ Diller ve İletişim 
 
ÖS1: Çeşitli medya aracılığıyla 
belirli konuları yazar, düzenler ve 
sunar. 
 
ÖS2: Haberlerin, röportajların, 
duyuruların özünü anlar ve sözlü 
veya yazılı olarak yanıt vermeye 
hazırdır. 
 
ÖS3: Başkalarına kıyasla onların 
kişisel hayatlarını tartışın. 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: TİK / 
Yaşam ve İş 
 

 
 
Burbuqe Bucaliu (İngilizce) 
Dardan Aliu (TİK) 
Azbije Neziri (Arnavutça) 
 

 

Sınıf (lar)75 dahil: 
 
XI /5 

 

 
72 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
73 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
74 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
75 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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ÖS2: Çeşitli görev ve projelerin 
uygulanması hakkında bilgi almak 
için multimedya kullanır. 
 
ÖS 2: Okulda bireysel ve gruplar 
halinde proje çalışması 
tasarlamak ve uygulamak için 
kişisel bilgi ve deneyimini kullanır. 
 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  
 
ÖS 3: Yazınsal efektler için 
noktalama/imla kullanır. 
 
ÖS 3: Karmaşık gramer yapılarını 
yazılı ve sözlü olarak uygular; 
 
ÖS 3: Çeşitli medya aracılığıyla 
belirli konuları yazar, düzenler ve 
sunar.  

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli 
öğrenme çıktıları76: 

 
Belgesel, konu olarak öğrencilerin görsel-işitsel araçlar, planlama, kayıt, 
kesme/düzenleme vb. kullanmaları gereken TİK dersinin temel bir konusuna sahiptir. 
Ayrıca, öğrencilerin sorular sordukları, yanıtları planlayıp hazırladıkları, sözlü ve yazılı 
ifadeyi geliştirdikleri diller ve iletişim alanına da değmektedir. Öğrenciler kendilerini 
ifade edecek ve duygular, hisler, stres vb. hakkında sorular soracaktır. Öğrenciler 
belirli bir konu veya alanla ilgili ifadeleri ve tartışmaları geliştireceklerdir. 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan 
yumuşak becerilere sunduğu katkı77 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

37. İletişim yetkinliği  Eleştirel 
düşünme 

 Bilinçlenme   

38. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

39. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

 
76 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
 
77 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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40. Yaşam, iş ve çevre 
için yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

41. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 42. Vatandaşlık 
yetkinliği 

 

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini ve 
öğrenci çalışma 
stratejisini) 

 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve 
faydalar): 
 
            Çok güncel bir konuyla ilgili bu belgeseli yaparken, öğrenciler 
belgesel video oluşturma ile meşgul olacaklar, belgesel oluşturmanın 
özelliklerini öğrenecekler, diğer öğrencilerle ve diğer alanlarda işbirliği 
esas olacaktır. Sorumlulukların ve görevlerin dağılımı, görevlerinin 
gerçekleştirilmesi, bu projede farklı konuların kullanılması, diğer 
öğrencilerle karşılaştırma vb. bu projede çok önemli yer almaktadır. 
Bazı öğrenciler anketleri formüle edecek, hangi araçları kullanacak, 
bazıları röportaj yapacak, bazıları sahada olacak, bir grup kullanılması 
gereken verileri, kayıtları, fotoğrafları, metinleri düzenlemeye 
çalışacak, bu arada da yazı stratejiler geliştirecek. 
 

           Bu projenin amacı, öğrencileri araştırma becerilerini 
geliştirmeye, desteklenmeye, bilinçli vatandaşlar olmaya, fikirlerini 
özgürce ifade etmeye, eleştirel olmaya, güzel konuşmaya, iletişim 
becerilerini geliştirmeye, sosyalleşmeye, birbirilerine yardım etmeye, 
her birinin bir yeteneği olduğuna inanmaya ve bu çalışma sayesinde 
yeni yetenekler keşfetmeye ve yeteneklerini geliştirmeye çalışılacaktır. 
Çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve yönetim organlarının duygu 
durumlarını, bu durumla ne kadar başa çıktıklarını, öğrenci, veli ve 
öğretmenler arasında nasıl bir işbirliği olduğunu görmek de önemlidir. 
 

          Her şeyden önce bu tür durumlarda toplum olarak atacağımız 
adımlar nelerdir, benzer bir durumla karşı karşıya kalma kapasitemiz 
var mı vs. 
 
 
 

 
 

Öğretmen görevlerinin dağılımı: 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
1) Öğrenciler ve öğretmenlerle sürekli işbirliği yapmalı; 
2) Görevlerin gerçekleştirilmesinde öğrencilerin çalışmalarını 
koordine etmeli; 
3) Röportajlar, kayıtlar ve düzenlemeler için materyal sağlamalı; 
4) Öğrenci çalışmalarını izlemeli ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
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TİK öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
1) Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği yapmalı; 
2) Düzenleme, kesme, slayt, metin yerleştirme programlarını 
belirli yerlere kullanma becerisine sahip öğrencileri belirlemeli; 
3) Çalışmak için alan sağlamalı;  
4) Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Arnavutça Öğretmeni 
1) Doğru ve hatasız ifade etme ve yazma becerisine sahip 
öğrencileri belirlemeli; 
2) Öğrencileri doğru konuşmaya ve standart dilde ifadeleri 
geliştirmeye motive etmeli; 
3) Öğrenci çalışmalarını izlemeli ve gerektiğinde yardımcı 
olmalı. 
 
 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
Gruplandırmanın odak noktası, pek iyi öğrenci gruplarını daha 
az aktif olanlarla birleştirerek tüm öğrencilerin birbirinden 
öğrenmesi için kapsayıcılık olacaktır. Öğrencilerin gruplara 
ayrılması her konu için aynı olmalı ve grupların görevleri 
derslerde ve projenin gerçekleştirilmesinde fikirlerine saygı 
duyularak paylaştırılmalıdır. Çalışma grupları aşağıdaki gibi 
olacaktır: 
 
 
Grup 1 
 
Aulon Ilazi 
Tringa Zymberi 
Viola Fejza 
Etna Ejupi 
Eriton Bytyqi 
Rinor Coçaj 
 
Grubun görevleri: 
Belgeseller hakkında araştırma yapmalı, 
Altyazıları İngilizceye çevirmeli, 
Altyazıları doğru yerlere koymalı, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanmalı. 
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Grup 2 
Blin Ibrahimi 
Luan Dabinofci 
Valëza Sadiku 
Ylza Huruglica 
Rinesa Sylejmani 
Deliza Meta  
Butrint Kurti 
 
Grubun görevleri: 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli. 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
Pandemik öğrenme gerçekleri ve istatistikleri hakkında araştırma 
yapmalı, 
Video kesimleri ve düzenlemeleri yapmalı. 
Grup 3 
Arza Berisha 
Artiola Gashi 
Erleta Sadriu 
Albulena Gashi 
Eriona Sylejmani 
Blina Beqiri 
Erza Haziri 
 
Grubun görevleri: 
Belgesel bir çalışma planı oluşturmaları, 
Müzik seçip eklemeleri, 
Belgesel anlatımı okuyan öğrenciyi seçip hazırlamaları, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
Grup 4 
Fiona Rexhepi 
Lorik Ibrahimi 
Ylli Gula 
Euron Rexha  
Edita Krosa 
Erina Topalli 
 
Grubun görevleri: 
Belgeselin senaryosunu yazmalı, 
Kayıt için konumları seçmeli, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 



127 
 

Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
Grupi 5 
Andi Bytyqi 
Olsa Beqiri 
Nesa Beqiri 
Ensar Halili 
Edi Mustafa 
Natyra Sfarqa 
Shpat Huruglica 
 
Grubun görevleri: 
Belgeselde katılımcı seçimini yapmalı, 
Katılımcıları belgesele kaydetmeli, 
Diğer gruplarla işbirliği yapmalı ve bilgi ile yapılan işi birleştirmeli, 
Grupta birbirlerine yardım etmeli, 
İnterneti bilgi toplama amacıyla kullanılmalı. 
 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace 
alanını kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
TV, kamera, bilgisayar. 
 
 

Teşvik edici soru 
78: 

 
 
Pandemik bir durumda öğrenmeyi nasıl belgeleyebiliriz ve gelecekte 
benzer bir duruma nasıl hazırlanabiliriz? 

Öğrenciler ile 
çalışmanın ayrıntılı 
senaryosu79 (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel görevlerin 

 
Önce belgeselin konusu tanıtılır. İngilizce dersinde ev ödevi 
yapan öğrenciler belgesel yapma konusunda araştırma 
yapmalıdır. Bir sonraki derste öğrenciler belgesel yapmak için bir 
plan oluşturmalıdır. Belgeselin türü, yapısı, olabildiğince ilgi çekici 

 
78 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, meydan 
okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
79 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, 
bireysel iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması 
ve öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. Çalışmalarının bulgularını kendi 
aralarında değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, 
öğretmenler bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz 
önünde bulundurarak. 
 



128 
 

bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 

olması için belgeselde hangi unsurların yer alması gerektiği 
belirlenmelidir. Belgeseldeki katılımcı sayısı ve çekimlerde hangi 
oyuncuların yer alacağı da belirlenmelidir. Dahil edilen konuların 
öğretmenleri, öğrencilerin sahip oldukları görev ve becerilerin 
özelliklerine bağlı olarak öğrencileri gruplara ayırmalıdır. 
Arnavutça dil dersinde öğrenciler belgesel anlatım için bir 
senaryo oluştururlar. Bu hazırlıklardan sonra öğrenciler, rol alan 
oyuncuları ve filmin çekileceği yeri filme almak zorundadırlar. TİK 
öğretmeni, öğrencilerin seçtiği video düzenleme programlarını 
kolaylaştırmalı ve öğrencilere yardımcı olmalıdır. Arnavutçada 
öğrenciler ifade biçimine, sesin kalitesine, kopuşların mesafesine 
vb. odaklanmalıdır. Belgeselin anlatımı ve katılımcıların 
hikayeleri de İngilizce ‘ye çevrilmeli ve alt yazılar TİK ile işbirliği 
içinde yapılmalıdır. 
 
Belgesel öncelikle bu projenin yapıldığı sınıflara sunulup ve daha 
sonra okulun mesim.online elektronik platformunda sunulacaktır. 
Ders dışı toplulukla ilgili belgesel, okulun resmi Facebook 
sayfasında yayınlanacaktır. 
Ayrıca müzik eklemeyi de düşünülmelidir. 
 
 
 
 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
Belirli bir konuda 
metin yazar, 
Belirli ihtiyaçlar için 
TİK'i etkin bir şekilde 
kullanır, 
Belirli bir kitle için 
videolar oluşturur, 
Sanatsal fotoğraflar 
çekilir, 
Saygı geliştirir ve 
başkalarıyla işbirliği 
yapar, 
Anlatım becerilerini 
uygular ve oluşturur, 
COVID 19'a karşı 
bireysel korunma 
önlemleri alır. 

Değerlendirilecek içerik ve belirli yetkinlikler: 
 

İletişim yetkinliği 
1, Hazırlık yönlerini yansıtan belirli bir konu 
için görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya 
diğer herhangi bir ifade biçiminde (semboller, 
kodlar, işaretler ve diğer sanatsal ifadeler) 
ifade eder. 3. Ana dilde yapı ve kuralları 
doğru kullanır ve deneme, e-posta (elektronik 
posta), resmi ve gayri resmi mektup vb. gibi 
farklı bağlamlarda ve yazı biçimlerinde 
yabancı dil yazım standartları kullanır. 5. 
Metinsel, sayısal, sözlü, elektronik veya 
başka herhangi bir ifade biçiminde belirli bir 
konu için toplanan veriler için yapıcı ve 
yaratıcı bir şekilde bilgi verir ve alır. 8. Bilgi 
teknolojisi ve diğer teknolojileri etkin bir 
şekilde kullanarak, belirli bir konu için bireysel 
ve gruplar halinde tasarlanmış, farklı 
öğrenme alanlarından sanatsal bir proje, 
insani, deneysel vb. sunumu yapar. 9. Yeni 
bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da 
dahil olmak üzere günlük hayatta 
başkalarıyla iletişim kurmak ve etkileşimde 
bulunmak için TİK'i etkili bir şekilde kullanır. 
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Düşünme yetkinliği 
8. Bir öğrenme alanından gelen mesajlarla iki 
boyutlu ve üç boyutlu bir sanat eseri yaratır 
ve işi oluşturmak için izlenen adımları 
akranlarına açıklar. 
 
Kişisel yetkinlik 
3. Sağlık, sosyal, ekonomik vb. sorunları olan 
akranlarına ve diğer topluluk üyelerine 
yardımcı olmak için topluluk temsilcileriyle 
işbirliği yapan bir çalışma grubuna katılır veya 
liderlik eder, ardından kişisel deneyimlerini 
sözlü veya yazılı olarak bildirir. 
8. Sağlığı ve esenliği günlük yaşamdaki 
çeşitli risklerden (örneğin sigara, alkol, 
uyuşturucu kullanımı, erken cinsel ilişki, 
yanlış yiyecek seçimleri, aşırı güneşe maruz 
kalma vb.) korumak için bilgiye ve adil 
deneyimlere dayalı çözümler üretir.  
9. Sağlıklı yaşam tarzlarının, doktorun izin 
verdiği diyetlerin, iyi koordine edilmiş 
egzersizlerin seçiminde veya günlük hayatta 
karşılaşılabilecek tehlikeli durumlara uygun 
tepki vermede bağımsız ve sorumlu davranır 
vb. 

Öğrenme yetkinliği 
3. Sorular sorar ve belirli bir konunun veya bir 
sorunun çözümü için yapılandırılmış 
düşünceler sunar, verilen konu veya problem 
için öğrenmesinin daha ileri yönünü 
belirleyen kullanılan en az iki eylemi özetler. 
4. Belirli bir öğrenme problemini veya günlük 
hayattan bir durumu çözer. Verilen bir 
planlamaya dayalı olarak ve elde edilen 
sonuca dayanarak, planlamanın doğruluğunu 
kanıtlar ve takip ettiği stratejiyi öğrenme 
sırasında diğer durum ve bağlamlarda nasıl 
uygulayacağını örneklerle gösterir. 
9. Herhangi bir bilgi kaynağında verilen 
talimatları bir eylemi, etkinliği, görevi 
gerçekleştirmek veya gerektirdiği bir sorunu 
çözmek için bağımsız olarak kullanır, 
performansı ve elde edilen sonucu ilk 
hedeflere atıfta bulunarak değerlendirir 
(Örneğin: bilgi kaynakları kitap, dergi, 
ansiklopedi, internet, harita, grafik, eskiz, 
müzik notası, senaryo vb.) 
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Ekipler: 
Öğrenciler belgesel 
video çekerler 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

Yaşam, iş ve çevre için yetkinlik 
 
4.Belirli öğrenme görevlerini yerine getirmede 
veya hayata, işe ve çevreye katkıda bulunan 
araştırmalar yürütmede bir ekip olarak 
katkıda bulunmaları gereken durumlarda ekip 
çalışması için organizasyon becerileri 
gösterir (örneğin, bitkilerin biyoçeşitliliğine 
zarar veren nedenleri araştırmak için ekip 
çalışmasını organize etme ve hayvanları, 
korunmaları ve başkalarına sunulması ile ilgili 
önerilerde bulunmak için çaba gösterir vb.). 
6. Belirli hedeflere ulaşılmasını sağlayan 
gerekli insan ve materyal kaynaklarını 
belirlediği ve değerlendirdiği, okul içinde veya 
dışında bir eğitim etkinliğinin organizasyonu 
için bir proje (bireysel veya gruplar halinde) 
tasarlar. 
8. Çevrenin durumunu (sınıfta, okulda, 
toplulukta veya ötesinde), kirliliğin sonuçlarını 
analiz eder, değerlendirilen en hassas 
durumun uygun denetimi ve yönetimi için 
alternatifler önerir ve somut çözümler 
başlatır. 
 

Ürünlerin 
yayınlanması80 
(ürünlerin nasıl 
kamuya 
açıklanacağını 
açıklayın) 

 
Tüm ürünler okul platformu mesim.online'da yayınlanacak ve 

daha sonra platform içindeki forum aracılığıyla 
yorumlanabilecekler. 

Ders dışı toplulukla ilgili belgesel, okulun resmi Facebook 
sayfasında yayınlanabilecektir. 

 

Gerekli malzemeler 
ve diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler:  Sınıf, TİK kabini, ev ortamı 

Teçhizat: kamera, TV, bilgisayar, projektör, mikrofon vb. 

Malzemeler: kağıt, kalem 

Topluluktaki kaynaklar: Belgeselde yer alan ebeveynler  
Yansıtıcı yöntemler 
/ değerlendirme 81 
 

Günlük işlemlerinin 
tutanak tutulması 

 Odak grupları  

 
80 Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler 
81 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 
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(Öğretmenler 
öğretim için 
değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?82; 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
Bu işlem genel 
değerlendirme 
sürecine nasıl dahil 
edilecektir?) 

Tüm sınıfla yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

Anket / Kim bilir, vb.  
Yumuşak beceri 
araçlarıyla 
değerlendirme 

 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 
Projeye bağlılık ve katılım, değerlendirmenin önemli bir bileşeni olacaktır. Yazma ve ifadeyi dil 
becerileri olarak değerlendirmek için değerlendirme araçları uyarlanacaktır. Bu projenin 
gerçekleştirilmesi sırasında eleştirel düşünme, takım çalışması ve yaratıcılık ve diğer sosyal 
beceriler sürekli olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, proje üzerine yansıtma sırasında 
öğrenciler de öz değerlendirme yapacaklardır. 
 
 
Öğrencinin katılım 
seviyesi neydi? 

İlgilenmiyor Kısmen 
ilgili 

Orta derecede 
ilgili 

Çoğu 
durumda ilgi  

 
  

Aktivite           

Araştırma           

Grup işbirliği           

 
 
 Beceri 
geliştirme 
düzeyi 
neydir? 

Zayıf seviye Yeterli 
seviye 

Orta seviye İyi seviye Yüksek 
seviye 

Yazılı 
anlatım 

          

Sözlü 
Anlatım 

          

Yaratıcı 
düşünce 

          

Sorun 
çözme 

     

 
82 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Kritik 
düşünce 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

MÜFREDAT PROJE PLANLAMA FORMU 
 

 
 
Proje adı: Elektronik okul dergisi 
Fen Bilimleri Lisesi “Kuvendi i Arbërit” - Firzovik       
 
 
 
 

Saat olarak 
ifade edilen 

proje süresi 83: 
22 Kasım - 22 Aralık 
Sanat 4 hafta x1 = 4 
TİK 3 hafta x2 = 6 
Fizik 2 hafta x2 = 4 
Kimya 2 hafta x2 = 4 
Beden eğitimi 2x2 = 
4 
Arnavutça 3 hafta x3 
= 9 
Toplam 31 saat 

Konu (lar) / Yüklenilen alan84 ve 
adreslenen ÖS 85: 
Konu / Yüklenilen alan 1: Resim 
sanatı / Sanatlar 

• ÖS1: Çeşitli ürünlerin 
tasarımlarını oluşturarak 
endüstride tasarımın rolünü 
ve önemini kavrar; 

• ÖS1: Çeşitli bilgisayar 
programlarını kullanarak 
fotoğrafik görüntüleri işler; 

• ÖS1: Sınıfta, okulda ve 
toplumda sanat sergilerine ve 
projelere katılır. 
 

Konu/Yüklenilen alan 2:Arnavutça / 
Diller ve İletişim 

• ÖS2: Cümleyi/paragrafı 
uzatma veya kısaltma gibi 
yazma stratejisi geliştirir. 

• ÖS 2: Karmaşık gramer 
yapılarını yazılı ve sözlü 
olarak uygular. 

Öğretmenler: 
 

15. Jetullah Sylejmani 

(Resim sanatı) 

16. Dardan Aliu (TİK) 

17. Fitore Ramadani (Fizik) 

18. Imrane Thaqi (Kimya) 

19. Bashkim Thaqi (Beden 

eğitimi) 

20. Azbije Neziri 

(Arnavutça) 

 

 

Sınıf (lar)86 
dahil: 
 
X /7 

 

 
83 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri gerçekleştirmek için ayrılmış saatler eklenerek hesaplanır.  
84 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer 
konular/alanlar verilen proje konusunda ÖS 'in uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir. 
85 ÖS: hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, bu sonucun öğrencilerde 
nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 10 ve 11 
veya 12) hangi ÖS'nin hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
86 Normal şartlar altında tüm sınıf projeye dahil edilmelidir (tabii ki proje planlamasına göre gruplara ayrılmalılar). 
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• ÖS 2: Farklı türlerde 
makaleler yazar (oto/ 
biyografi ve araştırma). 

• ÖS 2: Çeşitli medyalar 
aracılığıyla belirli konuları 
yazar, düzenler ve sunar. 

 
Konu 3: İngilizce / Diller ve İletişim  

• ÖS 3: Belirli konuları okumak, 
yazmak, tasarlamak ve 
sunmak için TİK'i kullanır. 

• ÖS 3: Farklı amaçlar ve farklı 
izleyici türleri için video 
mesajları oluşturur; 

• ÖS 3: Proje ve kompozisyon 
biçiminde yazma modellerini 
ve yöntemlerini uygular. 
 

Konu 4: TİK / Yaşam ve İş  
• ÖS 4: Çeşitli görev ve projelerin 

uygulanması hakkında bilgi 
almak için multimedya kullanır; 

• ÖS 4: Belirli ürün ve projelerin 
uygulanması sırasında 
bireysel ve grup çalışmaları 
ile ilgili faaliyetler oluşturur. 
 

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli 
öğrenme çıktıları (ÖS): 

 
Ders 5: Fizik / Fen Bilimleri 
RM 5: Yerçekimi, elektrik ve manyetik etkileşime özellikle vurgu yaparak doğadaki temel 
etkileşimleri tanımlar. 
RM 5: Topluluğu ilgilendiren konularda kişisel karar vermede bilimsel bilgi ve becerileri 
kullanma alışkanlıkları geliştirir. 
 

Ders 6: Kimya / Fen Bilimleri 
RM 6: Su yönetimi, iklim değişikliği, hücre kültürü araştırmaları, nanoteknoloji, gen teknolojisi vb. 
gibi çağdaş bilimsel konularda farkındalık yaratır. 
RM 6: İlk ve modern atom teorilerinin gelişimini açıklar. 
 

Kurs 7: Beden eğitimi, spor ve sağlık 
RM 7: Gıda, finansal, kültürel, diyetler, sağlık ile ilgili politikaları, mevzuatı, dini kaynakları analiz 
eder ve bunların bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar ve bilgiyi pratikte uygular. 
Sağlıklı ve sağlıksız gıdaları teşvik etmede gıda üreticilerinin etiğini araştırır 
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Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli 
öğrenme çıktıları87: 

Bu projede, öğrenciler çeşitli alan ve konularda okul etkinliklerini ve öğrenci başarılarını 
içeren bir elektronik okul dergisi oluşturacak ve sanat öğretmeninin dergi tasarımı, 
TİK'in istek ve sanatsal becerisine sahip öğrencilerin dikkat edeceği çeşitli tasarım 
yazılım programları aracılığıyla bir elektronik okul dergisi oluşturacaktır. Ayrıca dergide 
şiir, nesir, drama, hikâye, kitap vb. yazma becerisine sahip öğrencilerle Arnavutça 
dilinin yer alabileceği bir bölümüm olacaktır. Ayrıca Spor, Müzik, Matematik, Fizik, 
Kimya vb. çeşitli konularda yarışmalar, bulmacalar ve öğrenci başarıları yer alacaktır. 
Gelecekteki projenin sürekli olması ve okul platformumuzda sürekli olarak sunulması 
gerekmektedir, ayrıca mümkün atı olursa birkaç kopya basılabilir. 
 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan 
yumuşak becerilere sunduğu katkı88 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

43. İletişim yetkinliği  Eleştirel 
düşünme 

 Bilinçlenme   

44. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

45. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

46. Yaşam, iş ve çevre 
için yetkinlik 

 Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

47. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
48. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 
 

Projenin özet 
açıklaması 

 
 
 
 

(şuraya dahil edin: 
Öğretmen 

görevlerinin 

Proje açıklaması (temel konular, amaç, alınacak önlemler ve 
faydalar): 
 
Proje, öğretmenlerin gözetiminde ve öğrencilerin grup işbirliği 
yoluyla bu sorunları veya konuları keşfedecekleri bağımsız bir 
araştırma ve çalışmadır, örn.: Okulumuzun yıllık bir Dergisi var mı ve 
olmalı mı? Neden okul dergisine sahip değiliz ve neden olmalıyız? 
Öğrencilerin çalışmalarını ve etkinliklerini dergide nasıl 
gerçekleştirebilir ve sunabiliriz? Öğrenciler aktif ve bağımsız bir 
şekilde meşgul olurlar ve yukarıda belirtilen konulara cevaplar ve 

 
 
5 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan ÖS analize 
dayanmaktadır. 
88 Bu proje ile adreslenen yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiniz (daha sonra açılan pencerede Default 
Value'da sonra Checked'i seçiniz,ardından OK tıklayınız)  
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bölümlerini ve öğrenci 
çalışma stratejisini) 

 

çözümler sağlamak için somut eylemlerde bulunurlar, böylece 
pratikte becerilerini geliştirirler. 
 
Öğretmenler, ortak sorumluluklara göre, mesleki alanları için yardım 
ve destek sağlayan projede işbirliği yapmak ve bir grup olarak birlikte 
çalışmak üzere görevlendirilecekler: 
 
Öğretmen görevlerinin bölümleri: 
 
Resim öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Sanat eserlerini gerçekleştirme becerisine sahip yetenekli 
öğrencileri belirlemeli. 
• Öğrencilerin çalışmalarını izleyip ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
  
TİK öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Tasarım yazılımını kullanma becerisine sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Dizüstü Bilgisayar ve uygun programlar gibi Derginin 
tasarımı için gerekli donanımı sağlamalı; 
• Uygun çalışma koşullarına sahip alan sağlamalı;  
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Arnavutça öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Şiir, düzyazı, öykü, kitap vb. yazma becerisine sahip 
öğrencileri belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
İngilizce öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• İngilizce ‘de hatasız ve doğru yazma becerisine sahip 
öğrencileri belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
 
Beden eğitimi öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip 
olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Belirli spor dallarında beceri ve başarıya sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 



137 
 

 
Bilim dalı derslerin öğretmeni aşağıdaki görevlere sahip 
olmalıdır: 
• Öğretmenler ve öğrencilerle sürekli işbirliği içinde olmalı; 
• Fen konularında beceri ve başarıya sahip öğrencileri 
belirlemeli; 
• Öğrenci çalışmalarını izleyin ve gerektiğinde öğrencilere 
yardımcı olarak durumu kolaylaştırmalı. 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi: 
 
Öğretmenler, öğrencileri projenin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin 
özel becerilerine ve öne çıktığı konulara göre gruplara 
ayıracaklardır: örneğin, sanat grubu, TİK grubu, dil grubu, spor 
grubu, bilim grubu vb. Öğrencilerin gruplara ayrılması, farklı 
grupların gereksinimlerine göre farklı etkinlikler seçeceği 
dersin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 
 
 

Okulun yaratıcı 
alanını / 
makerspace alanını 
kullanmak 

Bu projede kullanılacak makerspace'den belirli cihazlar: 
 
Bilgisayar, yazıcı 
 
  
 

Teşvik edici soru89: 

 
 

Neden Okul Dergimiz Olmalıdır? 

Öğrenciler ile 
çalışmanın ayrıntılı 
senaryosu90 (Proje 
adımları, grupların 
bölünmesi, grup ve 
bireysel görevlerin 
bölünmesi, bilgi 
alışverişi vb.) 
 

Öğrencilerle çalışmanın ayrıntılı senaryosu 
PROJE ADIMLARI 

Grupların oluşumu 
Projeye dahil olan öğretmenler, projede yer alacak öğrencileri 
belirler ve onları sahip oldukları becerilere göre gruplara ayırır: 
 
SANATÇILAR GRUBU 
1. Rina Asllani 

 
89 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, belirli, 
meydan okuyucu ve teşvik edici olmalıdır. 
90 Pandemi nedeniyle sınıfların gruplara ayrıldığı farklı senaryolara göre çalışma yapılırken, öğrenme projesi, bireysel 
iş bölümü dikkate alınarak öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmalarının bu gruplar arasında paylaşılması ve 
öğrencilerin öğrenmesi gerektiği şekilde planlanması planlanmaktadır. Çalışmalarının bulgularını kendi aralarında 
değiş tokuş etmek ve düzenli olarak tartışmaları gerekmektedir. Ancak sınıftaki öğrenci sayısı çok azsa, öğretmenler 
bir projede birçok paralelliği birleştirebilir, her zaman bireysel ve grup çalışmasının ayrımını göz önünde 
bulundurarak. 
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2. Yllëza Tërstena  
3. Belita Abazi 
4. Leona Murseli 
5. Drin Marevci 
6. Luart Ferizi 
7. Urim Ahmeti 
 
TASARIMCI GURUBU 
1. Adnit Ahmeti 
2. Agonita Vladi 
3. Dea Fazliu 
4. Fiona Lubishtani 
5. Lendi Luzha 
6. Malsor Bega 
7. Olta Jetishi 
 
DİLLER GURUBU 
1. Alisa Sylejmani 
2. Alketa Sherifi 
3. Dionis Shamolli 
4. Flamur Tershana 
5. Leuart Shala 
6. Olsa Hoxha  
7. Rina Ejupi 
 
SPOR GRUBU 
1. Artiola Raçi 
2. Dorart Gashi 
3. Elvira Miftari 
4. Laurent Maliqi 
5. Olsa Rexhepi 
6. Rinis Xhaferi 
7. Shpat Kurteshi 
 
BİLİM GRUBU 
1. Anduena Hasani 
2. Arjan Topalli 
3. Elsa Jetishi 
4. Ledion Fejza 
5. Mihane Ramadani 
6. Viola Ahmeti 
 
Grup ve bireysel görevlerin dağılımı 
 
Öğretmenler, öğrenci gruplarıyla birlikte, grup içindeki 
bireylerin sorumluluklarını belirterek her grubun görev ve 
sorumluluklarını tanımlar. 
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Sanatçılar grubu, yetenekli öğrencilere ve onların çizim, resim, 
heykel, tasarım, fotoğraf vb. alanlardaki sanatsal çalışmalarına 
dergide yayınlanmak üzere bilgi ve malzeme sağlamaya özen 
göstermeli; 
Tasarımcılar grubu, okul dergisini tasarlama becerisine sahip 
öğrencilerden oluşmalı; 
Dil grubu, akıcı Arnavutça ve İngilizce bilen ve şiir, kitap vb. 
yazma becerisine sahip öğrencilerden oluşmalı; 
Spor grubu, belirli spor dallarında becerilere sahip olan ve 
sporda başarı elde etmiş yetenekli öğrenciler hakkında dergide 
yayınlamak üzere bilgi toplayan öğrencilerden oluşmalı. 
Dil grubu, çeşitli yarışmalardaki başarılarını dergide 
yayınlayarak bilimdeki en başarılı öğrencileri belirlemeye özen 
göstermeli.  
 
 
 
Bilgi paylaşımı 
 
Tüm gruplar, toplanan ve işlenen bilgileri birbirlerine göndererek 
birbirleriyle işbirliği yapacaktır. Tüm gruplar malzemelerini tasarım 
grubuna gönderecektir. Tasarım grubu, katalogda tüm grupların 
materyallerini özetler, burada Derginin tasarımından sonra, 
kataloğun genel halk için internette yayınlanmasıyla da ilgilenir. 

Ürünler: 

Bireysel: 
 
• Başarılı öğrencilerin 
belirlenmesi; 
• Sanatsal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi; 
•Malzemeyi analiz 
etme ve işleme 
yeteneği; 
• Takım çalışması 
becerileri; 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

 
I. İletişim ve ifade yetkinliği 
II. Düşünme yetkinliği 
III. Öğrenme yetkinliği 

 
 

Ekipler: 
• Elektronik Derginin 
Gerçekleştirilmesi 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

IV. Yaşam, iş ve çevre yetkinliği 
VI. Vatandaşlık yetkinliği 

Ürünlerin 
yayınlanması91 
(ürünlerin nasıl 
kamuya 
açıklanacağını 
açıklayın) 

 
Öğrencilerin çalışmalarının veya PBÖ tarafından elde edilen 
ürünlerin nihai sonuçları, bir grup öğrenci sunumcusu izleyiciye 
(öğretmenlere, öğrencilere, sanatçılara, heykeltıraşlara ve 
diğer vatandaşlara) sunacaktır. 

 
91 Öğrenciler sınıf sunumları, sergiler, web sitesi yayınları vb. yapmayı seçebilirler. 
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Elde edilen ürünler veya sonuçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli 
sunum veya yayın türleriyle halka duyurulacaktır: Okulda 
slaytlı sunumu, galeri, internette yayınlama, sosyal ağlarda 
yayınlama, dergiler, TV, Tartışmalar vb. 

Gerekli malzemeler ve 
diğer kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler: Öğrenciler, vatandaşlar, 
kamusal alanlar, kamu ve sanat kurumları 
Teçhizat: PC, Projektör, Yazıcı, İnternet, kamera 

Malzemeler: kâğıt, kalem 

Topluluktaki kaynaklar: Sanatçılar, Öğretmenler 

Yansıtıcı yöntemler / 
değerlendirme 92 
 
(Öğretmenler öğretim 
için değerlendirme 
stratejileri nasıl 
kullanacaklar?93; 
Öğrencilerin proje 
süresini nasıl 
yansıtacaklardır? 
Bu işlem genel 
değerlendirme sürecine 
nasıl dahil edilecektir?) 

Günlük işlemlerinin tutanak 
tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla yansıtıcı 
tartışma (geri bildirim) 

 Tank 
tartışmaları: 

 

Anket / Kim bilir, vb.  
Yumuşak beceri 
araçlarıyla 
değerlendirme 

 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar: 
 
Projenin tüm aşamalarında öğrenciler, üstesinden gelinmesi gereken başarıları ve 
zorlukları analiz etmek için öz değerlendirme olarak eylemlerinin sürekli yansımalarını 
yaparlar. Sonuç olarak öğrenciler, daha sonraki proje uygulama sürecine dahil ederek 
zorlukların üstesinden gelmek için farklı alternatifler araştırır, bulur ve önerir. Projede 
gerekli değişiklik ve modifikasyonlar nasıl yapabiliriz? 
Yansıtma, yalnızca bireysel deneyimi değil, aynı zamanda gruplar, organizasyonlar ve 
sistemler içindeki modelleri ve ilişkileri dönüştürme fırsatı sunan bir organizasyon, 
izleme ve değerlendirme yöntemidir. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 

Araştırma ve 
materyal toplama: 

Öğrenciler konuyu ele almak için yeterli 
materyali araştırdı ve sağladı - Kaynakların 
kullanımı 

  

 
92 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 noktalarına atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan çalışmayı, 
verilen öğretim döneminin (I, II veya III) öğrenme değerlendirmesi (biçimlendirici) ve özet değerlendirmesi 
(özetleyişi) için de kullanmalısınız. 

93 Lütfen "Öğrenme için Değerlendirme" ders çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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Malzeme seçimi: Öğrenciler konunun en önemli ve temel 
konularını projeye dahil etmişlerdir.   

Konunun yapısal 
organizasyonu:  

Öğrenci, konunun kronolojik ve mantıksal 
bir organizasyonunu yapmıştır.   

Sunum: 
 

Sunum sırasında öğrenciler, sunduğu 
konuyu anladıklarını, dilini ve kelime 
sözcünü kullanarak mantıklı bir 
ayrıntılandım yaptığını ve konuyu 
okumadığını ifade eder (Arnavutça yazıda 
hata var!) 

  

Grafik ve açıklayıcı 
materyalin 
kullanımı: 

Öğrenciler, sanat eserinin yeterince 
illüstrasyonlarını, grafiklerini, görsellerini ve 
fotoğraflarını kullanırlar. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Öz 
değerlendirm
e soruları 

Kesinlikle 
Katılıyoru
m 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyoru
m 

Az  
Katılıyoru
m 

Katılmıyoru
m 

Grubun 
önemli ve 
katkıda 

     

Sunum seviyesi  Evet 
 

Kabul 
edilebilir 

 Hayır 

Uygun giriş  
 

  

Açık ifade sergilemek   
 

  

Uygun içerik  
 

  

Organize yapı  
 

  

Uygun koordinasyon sunumu ve görsel 
yardım 
  

   

Uygun sunum / izleyici bağlantısı 
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bulunan bir 
bireyiyim 
Öğretmen 
tarafından 
verilen 
görevleri 
biliyorum ve 
anlıyorum 

     

Gerekli tüm 
görevleri  
tamamladım 

     

Kendi 
çalışmamı ve 
grubumun 
çalışmalarını 
sözlü olarak 
sunabilirim 

     

Diğer grup 
üyelerine 
saygılı 
davranıyorum 
ve ihtiyaç 
duyduklarında 
onlara yardım 
ediyorum. 

     

 
 
 Beceri 
geliştirme 
düzeyi 
neydir? 

Zayıf seviye Yeterli 
seviye 

Orta seviye İyi seviye Yüksek 
seviye 

Yazılı 
anlatım 

          

Sözlü 
Anlatım 

          

Yaratıcı 
düşünce 

          

Sorun 
çözme 

     

Kritik 
düşünce 
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Öğretim projenin planlanması: William Shakespeare’den "Jul 
Sezar"  

 

William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesi, Priştine’de bulunan "Eqrem Çabej" Filoloji Lisesi ve 
"Xhevdet Doda" Fen Lisesi öğrencileri tarafından Leonora Kasumi (Arnavut Dili ve Edebiyatı) 
öğretmeni öncülüğünde vede Pranvera Misini, Tolinda Gojani, Njomza Selimi vs öğretmenlerle 
işbirliği içinde gerçekleştirilen öğretim projesi....  

Öğretim sürecini daha iyi organize etmek, işbirliğini sadece okul içinde değil, okul dışında da 
daha üst seviyeye çıkarmak için kaliteyi, başarıları ve onun artırmanın hizmetinde "Jul Sezar" 
oyununu gerçekleştirdik. Bu sayede öğrencilere kendi içlerinde sahip oldukları yaratıcı/sanatsal 
potansiyeli sergileme ve geliştirme fırsatı sunmuş bulunuyoruz. Tüm bunlar, her grubun senaryo, 
davetiyeler, müzik, kostümler, çelenkler, sahne ve Priştine'deki "Dodona" tiyatrosunda 
seyircilerin önünde ilk kez sahnelenmesi gibi nihai ürünleriyle sonuçlanmıştır. 

William Shakespeare'in Jul Sezar'ın projesinde yer alan müfredat alanları şunlardır: 

Müfredat alanları Örenim dersleri 
Dil ve iletişim Arnavutça, İngilizce 

Sanatlar Miüzik sanatı, resim sanatı 
Yaşam ve İş TİK 

 

Tablo 1. Proje planlamasının genel biçimi "Jul Sezar" William Shakespeare". Öğretmenlerin 
projeyi uygulamak için ortaklaşa tasarladıkları çalışmada atılacakları adımlar şunlar olmalıdır: 
proje adı, dahil edilecek dersler, süre, öğrencilerin rolü, ana noktalar, teşvik edici soru, başarı 
becerileri, beklenen sonuçlar (ürünler). 

 P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M  

                         
                                           
  Proje adı:  

Drama "Jul Sezar", William Shakespeare 

Proje süresi: 
Üç ay, 
15.09.2019- 
13.12. 2019 
 

Ders/ler: Arnavut dili ve edebiyatı, İngilizce, 
Resim sanatı, Müzik sanatı, Yaşam ve iş 

Öğretmen(ler): 
Leonora Kasumi 
Pranvera Misini  
Njomza Selimi 

Sınıf seviyesi: 
XI-XII 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: Tarih 
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Anlamak / öğrenmek için 
bilgi ve kilit noktalar 
(Common Core State 
Standards ve diğer 
standartlar?)  

RNK: I.1,3,4, 6,;II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9; V.1,2,3,6,7; 
VI.1,2,5,9; 
RNF: I. İletişim becerileri: 1.1,4,5; 2.1,3,4; 3.2,3;  
II. Değerler ve tutumlar: 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
RNL Sanat eğitimi, öğrencilerin bir vizyona sahip olmalarını, plan 
yapmalarını ve hedefler belirlemelerini, bu hedeflere nasıl 
ulaşılacağına dair farklı yöntemler tanımlamalarını, alternatifleri 
belirlemelerini, bunları gözden geçirmelerini, sorun çözmelerini, 
hayal etmelerini, gruplar halinde çalışmalarını ve kendi kendine 
disiplin, sabır, konsantrasyon, cesaret uygulama yapmalarını 

ğl   i i i tif  
 
  

Başarı için beceriler  
(Öğrenmek ve değer 
vermek için) 

Eleştirel Düşünme / Sorun 
Çözme 
Fikirleri doğru bir şekilde 
özetler; 

Farklı görüşleri karşılaştırır 
ve inceler 

Argümanları desteklemek 
için yeterli veri kullanır 

İddiaların güvenilirliğini ve 
veri kaynaklarının otoritesini 
değerlendirir 

 
 

Öz yönetim 

Görevleri bağımsız ve 
denetimsiz tamamlar 

Görevi tamamlamak için 
zamanı etkili bir şekilde 
önceliklendirir 

Tamamlanan görevin 
başarısını değerlendirmek için 
ilgili kriterleri uygular 

Kendini yansıtma ve benlik 
saygısı gösterir 

 

 İşbirliği 
 
Kişisel görüşünü empoze 
etmeden sohbete katılır 
 

Ekiple bilgi ve uzmanlığını 
paylaşır 
 

Liderlik etmeye istekli 
olduğunu gösterir 
 
Ortak bir hedefe ulaşmak 
için müzakere eder ve 
gerekli tavizleri verir 

 Të tjera:  

Görevi tamamlamak için 
gereken adımları ayrıntılı olarak 
öngörür ve planlar 

Kaynakların kullanımını planlar 

Riskleri değerlendirir, tartar ve 
yönetir 
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Proje özeti 
(öğrenci rolü, konu, sorun 
veya meydan okuma, 
yapılan eylem ve 
amaç/fayda) 

Bu proje, farklı okulların öğrencileri arasında işbirliğini teşvik etmeyi, 
öğrencilerin kültürel ufku genişletmeyi, oyunculukta yeni yetenekler 
keşfetmeyi, kostüm tasarımı ve senografide yaratıcılığı geliştirmeyi 
ve ayrıca tiyatro sahnesinde seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor. 
 

Bu projenin uygulaması "Eqrem Çabej" Filoloji Lisesi öğrencileri ve 
"Xhevdet Doda" Lisesi öğrencileri tarafından işbirliği içinde ve de 
öğretmenlerin rehberliğinde yapılacaktır. 
 

Tutumlar, değerler ve inançlar: sorumlu, işbirlikçi, kendinden 
emin. 
 

Bilgi: Öğrenciler karakterleri tanırlar, karakterlerden yola çıkarak 
kostümleri modeller ve belirli bir zaman dilimine göre sahneyi 
tasarlarlar. 
 

Beceriler: Bir mesajı iletmek için özlü bir dil kullanırlar, farklı fikirleri 
yeni, özgün ve benzersiz bir fikirde birleştirip, sürekli olarak hedefe 
doğru çalışırlar. Genellikle eserlere sanatsal veya estetik unsurlar 
eklerler. 

Teşvik edici soru • XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

İlk adım / olay Öğrenciler William Shakespeare'in Jul Sezar'ını okurlar. 
Öğrenci Loand Baxhaku tarafından Shakespeare'in orijinal eseri 
"Jul Sezar"dan fragmanı alınır ve çevrilir ve sonra Prof. Leonora 
Kasumi, 
Yönetmenliğinde senaryo oluşur. 
Seçmeler- Rol dağılımı, Kostüm tasarımı- öğrenci seçimi, 

   Ürünler Bireysel: 
Rol öğrenme, 
Giyim tasarımı, 
Sahne tasarımı, 
Davetiye oluşturma, 
Tiyatro sahnesinde seyirci 
önünde sunum, 
Film sekansları oluşturma 
(Video) 
İnternette yayınlama (okul 
web sitesi, youtube…). 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 

 I.1,3,4, 6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; 
IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 
 

 Takım olarak: 
Grup I, II, III, IV, V. 
Bir grupta beş ila altı öğrenci 
olmalı.  
 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 I.1,3,4, 6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; 
IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 
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Ürünlerin yayınlanması 
(ürünlerin nasıl halka arz 
edileceğini, proje sırasında 
ve sonunda hangi 
öğrencilerin meşgul 
olacağını içerir) 

Proje, her iki okulun XI ve XII. sınıf öğrencilerini, "Eqrem Çabej" 
Filoloji Lisesi öğrencilerini ve "Xhevdet Doda" Lise öğrencileri ile 
birlikte öğretmenlerin rehberliğinde uygulanacaktır. 
Öğrenciler farklı görevlere sahip olacaklar ve bu nedenle gruplara 
ayrılacaklardır. 
I. Aktörler – eseri okurlar, karakterlerle tanışırlar, metni öğrenirler, 
jestleri ve taklitleri uygularlar. 
II. Kostüm tasarımcıları- fikir oluşturlar, karakterlere göre kostüm 
tasarlama yaparlar, kostüm kesme ve dikme uğraşırlar. 
III. Senaryo yazarları- sahnenin inşası için malzeme tasarlarlar, fikir 
üretirler, tanımlarlar ve sağlarlar. 
IV. Müzik, ses ve ışıklar- belirli bir döneme uyan melodileri seçerler, 
çalma sırasında sesi ve ışıkları ayarlarlar. 
V. Kameramanlar- dramanın kaydedilmesi ile ilginenirler. 
 
Öz ve grup değerlendirmesi 
Proje, aşağıdaki gibi bir ürün veya performansla sona erer: 
Dodona Tiyatrosu'nda seyirci önünde sunum, 
Film sekansları oluşturma (Video) 
İnternette yayın (okul web sitesi, youtube…). 

Gerekli kaynaklar Alandaki insanlar, alanlar / yerler: 
Öğrenciler, okul, tiyatro, seyirci. 
Ekipman: kitap, dizüstü bilgisayar, dikiş makinesi, 3D yazıcı, sahne 
yapım araçları, kayıt kamerası, resim çekmek için kamera. 

Malzemeler: 
  tekstil malzemesi, ahşap, hamera, A4 kağıt, boya, 

Topluluktaki kaynaklar: 
Öğrenciler, veliler 

Yansıtıcı yöntemler 
(bireyler, ekip ve sınıf 
gibi proje sırasında / 
sonunda yansıtılacaktır) 

Günlük girişlerinin 
tutulması 

 
 

Odak grupları  
 

Tüm sınıfla tartışma  
 

Tank tartışmaları:  
 

Anket  
 

Diğerleri: 
 

 

23.10.2019 tarihinde sorumlu öğretmen, "Dodona" Tiyatrosu'na sahne alanını kullanmak için 
izin alma talebinde bulundu. 

  01-07.11.2019 tarihleri arasında onaylandı, ancak 13.12.2019 tarihinde gerçekleştirme 
yapıldı. 
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Tablo 2. Öğrenci kılavuzu, her öğrenci grubu için öğrenme hedefleri, devam eden 
değerlendirmeler ve öğretim stratejileri planlamamıza yardımcı olur. 

P R O J E  P L A N L A M A :   
Ö Ğ R E N C İ  R E H B E R İ  

Proje: Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Teşvik edici soru: XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

Nihai ürün(ler) 
Sunumlar, 

Performans, 
Ürünler ve/veya 

Hizmetler 

Öğrenme Amaçları / 
Hedefleri 

Öğrencilerin ürünleri 
başarıyla 

tamamlamaları için 
gereken bilgi, anlayış 

ve beceriler 

Devam eden kontroller / 
değerlendirmeler 

Öğrenmeyi kontrol etmek 
ve plana göre 

öğrendiklerinden emin 
olmak için yapılamlı 

  Tüm öğrenciler için 
öğretim stratejisi 

Öğretmen veya diğer 
personel, uzmanlar 

tarafından sağlanan; kilit 
noktalar, materyaller, 
öğrenme sonuçlarıyla 

uyumlu dersler ve devam 
eden değerlendirmeler 

hakkında rehberlik içerir 
(Bireysel ve 

takım olarak) 
 
I. Aktörler – eseri 
okurlar, karakterlerle 
tanışırlar, metni 
öğrenirler, jestleri ve 
taklitleri uygularlar. 

 Proje yönetimi için liste- 
  Grup görevleri 
  Bireysel görevler 
  Sözleşmeler 
  Öz değerlendirme 

Öğrenciler ilerlemeyi 
izlemek için planlama 
tablolarını kullanırlar. 
Öğretmen bu planlama 
tablolarını öğrencinin 
ilerlemesini geçici olarak 
değerlendirmek ve 
öğrencilerin bu süreçte 
ne öğrendikleri hakkında 
sorular sormak için 
kullanır. 

 Kostüm tasarımcıları- 
fikirler yaratırlar, 
karakterlere göre 
kostümler tasarlarlar, 
kostümleri kesmek ve 
bir dikiş makinesiyle 
dikmek ve ayrıca bir 3D 
yazıcı ile kraliyet tacını 
oluştururlar. 

 Öğretmen yol boyunca 
kontrol noktaları olarak 
geçici değerlendirmeler 
ister- örneğin, internet 
araştırmadan sonra 
kaynakların bir listesi, 
rapor planlamasının, 
raporun hazırlanması 
sırasında oluşturulan 
taslak, öğrenci rollerinin 
bir listesi ve sözlü 
sunuma katkılar istemeli. 
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  Senaryo yazarları- 
sahnenin inşası için 
malzeme tasarlarlar, 
fikir üretirler, 
tanımlarlar ve sağlarlar. 

  

  Müzik, ses ve ışıklar- 
belirli bir döneme uyan 
melodileri seçerler. 

  

.
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Tablo 3. William Shakespeare’den "Jul Sezar" proje yönetimi, belirli zaman dilimlerinde her grupa durum hakkında rapor verir, zaman 
çizelgeleri ve grup liderleri için görevler atamamıza yardımcı olur. 

 

M e n a x h i m i  I  p r o j e k t i t :  D e t y r a t  e  g r u p i t  

Proje adı: Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Grup üyeleri: Jon Latifi, Loand Baxhuku, Rinesa Haxholli, Rinor Binakun, Arian Gashin, Flornesa Demolli, Edona Maliqi ve 
Zeqir Zullufi, Ariana Gashin ve Shkëlqim Hysenin, Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona Cakolli, Erijon Ahmeti, 
Hana Kaja, Anisa Karaxha ve Elsa Krasniqi, Rinesa Ferati, Blerona Hasani, Rinesa Dili, Lorena Musliaj, Blendina 
Krasniqi, Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta Grajçevci ve Dominik Pllashniku, Rron Qirezi ve Lorena Musliaj, 
Diellza Asllani, Sonila Pllashniku. 

 Ödevler Sorumlu kim ...tarihe 
kadar 

Durum Bitiş 

Eser okunmalı  

Senaryo 
seçilmeli 

Rolleri dağılmalı 

Loand Baxhuku 15.09.2019 
-
13.12.2019 

Eser okundu  

Senaryo seçildi 

Roller dağıldı 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

       Skeç I Jul Sezar -Jon Latifi, XI/5 

Mark Antoni -Loand Baxhuku, XII 

Senatör- Rinesa Haxholli, XI/1 

Bruti - Rinor Binakun, XI/3             

 

 

15.09.2019 

-
13.12.2019 

Metin öğrenildı ve her öğrenci 
rolü üstlenmiş bulunuyor 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 
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      Skeç II  

      Skeç III  

      Skeç IV 

      Skeç V    

Vatandaşlar- Flornesa Demolli, 
Edona Maliqi, Zeqir Zullufi XI/4 

Şair Sinanın -Vesa Gashi, XI/2 

Lusil- Medina Haxholli, XI/2 

Pinadar – Aulona Cakolli, XI/1 

 

15.09.2019 

-
13.12.2019 

Metin öğrenildı ve her öğrenci 
rolü üstlenmiş bulunuyor 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

      Kostümografi Erijon Ahmeti, XII 

Hana Kaja, XII  

Anisa Karaxha, XII 

Elsa Krasniqi. XII 

15.09.2019 

-
13.12.2019 

Öğrenciler karakterlere göre 
kostümler tasarladılar, 
kostümleri kestıler ve dikiş 
makinesiyle diktıler ve ayrıca bir 
3D yazıcı ile kraliyet tacını 
oluşturdular. 
 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

    Sahne Rinesa Ferati, XI/3 

Blerona Hasani, XI/3 

Rinesa Dili, XI/3 

Lorena Musliaj,XI/3 

   

15.09.2019 

-
13.12.2019 

Planlama eskizleri hazırlanmış, 
malzeme seçilmiş ve sahne 
değiştirilmiştir. 

Video yapıldı 

Seyirciye sunulur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müzik, ses, 
ışıklar 

kamera 

 Olta Grajçevci, XI/3 
 Lorena Musliaj XI/3 
 Dominik Pllashniku XII 
 Rron Qirezi XII 

 Drama performansı sırasında 
müzik seçilmiş, ses ve ışık 
skeçleri hazırlanmıştır. 

 

Moderator Diellza Asllani, XI/1  
Sonila Pllashniku XII  
 

 Senaryoyu hazırlayıp izleyicilere 
sundular 
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Tablo 4. William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesindeki çalışma hakkındaki rapor, öğrencinin 
çalışmalarını her zaman takip etmesine yardımcı olur ve aynı zamanda öğretmeni her öğrencinin 
bireysel çalışma hakkında bilgilendirir. 

P R O J E  Ç A L I Ş M A  R A P O R U :    
B İ R E Y S E L  

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Öğrenci adı: 

 

Loand Baxhuku Tarih 
 

 

15.09.2019-13.12.2019 

Zaman aralığı 
için:  

 

Gün(ler): Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma     Hafta: 1-12 

Bu süre 
zarfında proje 
çalışması için 
bu hedeflerim 
vardı: 

 

 

1 

 

Shakespeare'nin orijinal eserlerini okuyı, skeçleri seçmeyi, 
tercüme etmeyi ve uyarlamayı 

2 

 

Metini öğrenmem 

3 

 

 Mark Antony rolünü uygulamam 

4 

 

 

5 

 

  
 

Bu süre 
zarfında elde 
ettiğim … 

 

 

 

1 

 

Mark Antony'nin karakterini analiz etmem 

2 

 

Metini öğrenmem 

3 

 

Rolünü ustlenmem 
 

Sonraki adımlar 
… 

 

 

 

 

1 

 

Sahne sunumu 

2 

 

Video çekimi  

 

 

 

 

Benim için en 
önemli endişeler, 
sorunlar veya 
sorular… 

 

1 Sahnede iyi performans gösterecek miyim? 

2 Mesajı izleyiciye iletmeyi ne kadar başaracağım? 
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Tablo 5. William Shakespeare’den "Jul Sezar" projesinde grup çalışmasına ilişkin rapor, 
öğrencilerin çalışmalarını her zaman takip etmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda öğretmeni 
her grubun çalışması hakkında bilgilendirir.  

P R O J E  Ç A L I Ş M A  R A P O R U :  G R U P  
 

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 
Grup 
üyeleri: 

Jon Latifi, Loand Baxhuku, Rinesa Haxholli, Rinor 
Binakun, Arian Gashin, Flornesa Demolli, Edona 
Maliqi ve Zeqir Zullufi, Ariana Gashin ve Shkëlqim 
Hysenin, Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona 
Cakolli, Erijon Ahmeti, Hana Kaja, Anisa Karaxha 
ve Elsa Krasniqi, Rinesa Ferati, Blerona Hasani, 
Rinesa Dili, Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta 
Grajçevci ve Dominik Pllashniku, Rron Qirezi ve 
Lorena Musliaj, Diellza Asllani, Sonila Pllashniku. 

Tarih: 

 

15.09.2019-
13.12.2019 

Zaman 
aralığı için:  

 

Gün(ler): Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe,     Hafta: 1-12 

Bu dönemde 
proje için bu 
hedeflerimiz 
vardı: 

 

1 

 

Metnin yazılması,  

 2 

 

Senaryoyu seçilmesi, 

 3 

 

Rolleri dağılması 

 4 

 

Kostümlerin dikilmesi, sahne hazılanması 

5 

 

"Dodona" tiyatrosunda sahne performansı nasıl olucak 

Bu süre 
zarfında elde 
ettiğimiz … 

 

1 

 

En güzel beş sahneyi seçmek ve bunları tek bir komut dosyasında birleştirip tercümesini yağmak 

2 

 

Rolleri öğrenmeyi ve karakterleri oluşturmayı 

3 

 

Kostüm dikmek 

4 

 

Sahneyi inşa etmek 

5 

 

Müzik seçmek 

Sonraki 
adımlar … 

1 Rolü öğrenmeyi 

2 Video çekilmesi 
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 3 "Dodona" tiyatrosunda sahne performansı sergilemeyi 

Bizim için en 
önemli 
endişeler, 
sorunlar 
veya sorular 
… 

 

1 Sahneyi kullanmamız için "Dodona" tiyatrosu talebimizi kabul edilecek 
mi? 

2 Sahnenin mümkün olduğunca orijinal olması için yapımı ve düzenleme 
malzemelerini nasıl sağlayıcaz? 

3 Kostüm dikmek ve taç yapmak için malzemeleri nasıl sağlayıcaz? 

4 

 

Seyircinin önüne mümkün olan en iyi şekilde nasıl çıkacağız?  
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Tablo 6. William Shakespeare’den "Jul Sezar", adlı projedeki çalışmanın öz değerlendirmesi 
öğrencinin çalışması ve bir bütün olarak proje üzerinde düşünmesini sağlar, böylece en çok hangi 
bölümde çalıştığını ve en çok neyi sevdiğini öğrenir. 

P R O J E  Ç A L I Ş M A S I N I N  Ö Z  D E Ğ E R L E N D İ R M E S İ    

Projede ne yaptığınızı, proje çalışmasından ne kadar memnun olduğunuzu düşünün. 

Yorumları uygun sütuna yazınız. 

 Öğrenci adı: 

 

Loand Baxhuku 

Proje adı:  

 

Drama “Jul Sezar”, William Shakespeare 

 Teşvik edici soru XVI yüzyılın giyimi ve mimarisi neydi? 

Projenin ana noktalarını 
listeleyin: 

 

 

 

 

Metnin yazılması, 

Senaryonun seçilmesi, 

Rollerin dağılması 

Metnin öğrenilmesi 

Kostümlerin dikişi 

Sahne hazırlığı 

Video çekilmesi 

"Dodona" tiyatrosunda izleyiciye sunum. 

Kendin için:  

 

 

Bu projede öğrendiğiniz 
başlıca şeyler: 

 

İşbirliği ve hoşgörü ile istenilen sonuca ulaşılan bir projenin 
yönetimini sağlamak 

 

 Projenin en çok hangi 
kısmına zaman ayırırdınız ve 
neyi farklı yapardınız: 

 

Öğrenme metni ve sahne sunumu 

Projenin en iyi hangi 
bölümünde çalıştınız: 

 

Senaryonun hazırlanmasında 

Proje hakkında: 

 

 

Bu projenin en çok hangi 
bölümünü beğendin: 

 

Sahneye ilk defa çıktığımı, sahneye dokunduğumu ve 
hissettiğimi, yeteneğimi seyircinin önünde gösterdiğimi 
beğendim. Sahne bana gerçek bir oyuncu gibi olduğumu 
hi ti di  
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Bu proje üzerinde çalışırken 
hangi kısmı beğenmediniz: 

 

Her gün dersten sonra "Xhevdet Doda" okulundan prova 
yapmak için "Eqrem Çabej" okuluna gelmem gerekiyordu. 

Öğretmenler bu projeyi bir 
dahaki sefere daha iyi hale 
getirmek için naleri 
değiştirmeli: 

 

Hiçbir şey değişmemeli.  
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 Tablo 7. Yumuşak beceriler değerlendirme tablosu 

 A 

Pek iyi: 

B 

İyi: 

C 

Orta: 

D 

Yeterli: 

Eleştirel Düşünme /  

Sorun Çözme 

Fikirleri doğru bir şekilde özetler; 

Farklı görüşleri karşılaştırır ve 
inceler 

Argümanları desteklemek için 
yeterli veri kullanır 

İddiaların güvenilirliğini ve veri 
kaynaklarının otoritesini 
değerlendirir 

   

İşbirliği Kişisel görüşünü empoze etmeden 
sohbete katılır 

Ekiple bilgi ve uzmanlığı paylaşır 

Liderlik etmeye istekli olduğunu 
gösterir 

Ortak bir hedefe ulaşmak için 
müzakere eder ve gerekli tavizleri 
verir 
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Öz yönetim Görevleri bağımsız ve denetimsiz 
tamamlar 

Görevi tamamlamak için zamanı 
etkili bir şekilde önceliklendirir 

Tamamlanan görevin başarısını 
değerlendirmek için ilgili kriterleri 
uygular 

 Kendini yansıtma ve kişisel 
saygısını gösterir 

   

Diğerleri: Görevi tamamlamak için gereken 
adımları ayrıntılı olarak öngörür 
ve planlar 

Kaynakların kullanımını planlar 

Riskleri değerlendirir, tartar ve 
yönetir 
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Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: William Shakespeare’den "Jul 
Sezar" Draması 

    

 Foto1. Fragment i përkthyer dhe i përshtatur i veprës origjinale ”Jul Cezari” nga nxënësi. 

 

     

                                         Fotoğraf 2. Öğrencilerin hazırladığı senaryo 
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           Fotoğraf3. Sahne alanının kullanımı için "Dodona" tiyatrosuna yapılan talep 

 

 

                            Fotoğraf 4. Öğrenciler tarafından hazırlanan davetiye 
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Fotoğraf 5. Alanların 
birleştirilmesi, sahnenin hazırlanması ve kostümlerin öğrenciler tarafından dikilmesi                                           
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                                       Fotoğraf 6. "Jul Sezar" dramasının sahnelenmesi 

Fotoğraf 7. Oyuncular, EBM müdürü, ASSET temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenlerle ortak 
bir fotoğraf 

Dramayı takip etmek için bağlantıya gidebilirsiniz: Drama "Jul Sezar", 

https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M veya Buraya tıklayınız 

https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
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Öğretim projenin planlanması: "Lipyan belediyesindeki turistik 
yerler"  
 

"Lipyan belediyesindeki turistik yerler", projesi Lipyan’da bulunan "Ulpiana" Lisesi okulunun 
öğrencileri tarafından ve okul öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen bir proje.  

"Lipyan belediyesindeki turistik yerler" projesinin uygulanması sürecinde bazı müfredat alanları 
dahil edilmiştir. 

Müfredat alanları Örenim dersleri 
Fen Bilimleri Coğrafya, Kimya, Bioloji 
Matematik Matematik 

Toplum ve Çevre Tarih, Yurttaşlık 
Hayat ve İş TİK 

Sanatlar  Müzik, Resim Sanatı 
Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Beden Eğitimi 
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Tablo 1. Proje planlamasının genel biçimi "Lipyan belediyesindeki turistik yerler". Öğretmenlerin 
projeyi uygulamak için ortaklaşa tasarladıkları çalışmada atılacakları adımlar şunlar olmalıdır: 
proje adı, dahil edilecek dersler, süre, öğrencilerin rolü, ana noktalar, teşvik edici soru, başarı 
becerileri, beklenen sonuçlar (ürünler). 

  

P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M  

 

Proje adı: Lipyan belediyesindeki turistik yerler 
Proje süresi: 

Başlangıç tarihi: 14.10.2019 
Bitiş tarihi: 13.12.2019 

Ders/ler: Coğrafya, TİK, Müzik 

Öğretmen(ler): 
Alban Aliaj 

Armend Rexhepi 
Leutrim Luma 

Sınıf seviyesi: 
 

XI 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: 
Alanlar: Fen Bilimleri (Coğrafya, Kimya, Bioloji) 
Matematik 
Toplum ve Çevre (Tarih, Yurttaşlık) 
Hayat ve İş: (Teknoloji ve TİK) 
Sanatlar: (Müzik, Resim Sanatı) 
Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık 

Anlamak / 
öğrenmek için 

bilgi ve kilit 
noktalar (Öğrenme 

Çıktıları) 

Etkili iletişimci: 1,2,3,5,8,9 
Yaratıcı düşünür: 1,2,4,9,10 
Başarılı öğrenci: 2,3,4,6,8,9 
Üretken katktılımcı: 2,3,4,5,7,8,9 
Sağlıklı birey: 2,3,4,5,7,8 
Sorumlu vatandaş: 2,3,4,5,7,9 

Başarı için 
beceriler 

(Öğrenmek ve 
değer vermek 

için) 

Eleştirel Düşünme 
Evet 

 
 

İletişim Evet 
 

Duygusal Zekâ Evet 
 Yaratıcılık Evet 

 

Sorun Çözme Evet 
 Farkındalık Evet 

 

 
Azim Evet 

 
Takım çalışması Evet 

 

Araştırma becerileri Evet 
 

Girişimcilik becerileri Evet 
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Proje özeti 
(Öğrenci rolü, 

konu, sorun veya 
meydan okuma, 
yapılan eylem ve 

amaç/fayda) 

Bu proje XI-6 Fen Bölümü sınıfındaki öğrenciler tarafından uygulanacaktır 
ve burada öğrencilere bu projenin uygulama aşamaları hakkında bilgi 
verilecektir. Her öğrenci uygun yönergeleri ve gruplardaki rollerini alacak 
ve daha sonra bu projenin uygulanması için somut eylemleri tanımlayacak, 
araştıracak, analiz edecek ve önerecektir. 
 
Sorunu bulmak için yapılan işlemler: 
• Vatandaşlarla anket 
• Gençlik Kültürü ve Spor Müdürlüğü müdürü ile röportaj 
• Turistik yerlere doğrudan ziyaret 
• Rehberlerden bilgi edinme 
• Turistik yerlerin videosu/fotoğrafı 
• Turistik yerlerin fiziki-coğrafi faktörlerinin analizi 
• Altyapı koşulların analizi. 

 

Somut eylemler: 
• Sorunları ve zorlukları bulmak için yapılan eylemler sırasında toplanan 
verilere dayanarak somut adımlar atacağız. 
 
Amaç / Çıkar: 
• Lipyan belediyesinde turizm değerleri hakkında vatandaşlık bilincin 
artırılması 
• Bu belediyede doğal ve kültürel değerlerin tanıtılması 
• Finansal çıkar 
• Rasyonel kullanım ve koruma. 

Teşvik edici 
soru 

Lipyan belediyesinde turistik değerler ne kadar tanıtılmakta? 
Lipyan belediyesinde turistik değerlere ilgi nasıl arttırılır? 

İlk adım / olay 
 

Grupların organizasyonu ve görev dağılımı 
 
 

Ürünler 

Bireysel: Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

Takım olarak: Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

 
 

Gerekli 
kaynaklar 

Alandaki insanlar, alanlar / yerler: 
Öğrenciler, vatandaşlar, turistik yerler. 

Ekipman: Kitap, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, kamera, video kamera, 
kameralı drone, ses kaydı için ekipman vb. 

Malzemeler: 
Kağıt, lamine kağıt, boyalar, çekiçler vb. 
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Topluluktaki kaynaklar: 
Öğrenciler, vatandaşları vb. 

Yansıtıcı 
yöntemler 

(bireyler, ekip ve 
sınıf gibi proje 

sırasında / 
sonunda 

yansıtılacaktır) 

Günlük girişlerinin 
tutulması 

Evet Odak grupları Evet 

Tüm sınıfla 
tartışma 

Evet Tank tartışmaları  

Anket Evet Diğerleri:  

 
 
 

Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: "Lipyan belediyesindeki 
turistik yerler"  
 

 

TURİSTİK YERLERE DOĞRUDAN ZİYARET 

 
 

“Blinaja” Ulusal Park 

Gadime mağarası 

Shtjefën Gjeqovi'nin evi - Janjevo 

Kültür Evi = Lipyan 
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VATANDAŞLA GÖRÜŞME 

REHBERLERDEN BİLGİ ALMA 
 

“Blinaja” Ulusal Park 

Gadime mağarası 

Janjevo Yerleşkesi  
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Lipyan Belediyesi Turistik Haritası 

Lipyan Belediyesi 
Turistik Haritası 

Web sayfa 
oluşumu 

Somut Eylemler 

Broşurun 
oluşumu  
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Broşür oluşumu  

Web sayfa oluşumu  
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Amaç / Çıkar: 
 
• Lipyan belediyesinde turizm değerleri hakkında  
  vatandaşlık bilincin artırılması 
• Bu belediyede doğal ve kültürel değerlerin  
  tanıtılması 
• Finansal çıkar 
• Rasyonel kullanım ve koruma. 
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"Lipyan belediyesindeki turistik yerler" projesinin çalışma grupları

 
 

Projenin ilerleyişini ve gerçekleştirilmesini takip etmek için "Lipyan belediyesinin turistik yerleri" 
projesi sırasında çekilmiş bazı film sekanslarını izleyebilirsiniz. Bağlantı linki: 
https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg veya Şuraya tıklayınız 

 

https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg
https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg
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Öğretim projenin planlanması: "Pandemi döneminde ekonomik 
malların yetersizliği"  
 
 
Ekte bulunan "Pandemi sırasında ekonomik malların yetersizliği" projesinin özeliği, bu 
projenin COVID-19 salgını sırasında sanal olarak (online) planlanması ve 
uygulanmasıdır. “Pandemi döneminde ekonomik malların yetersizliği” projesinin 
uygulanma sürecinde müfredatın bazı alanlarına yer verilmiştir. 
 

Müfredat alanları Örenim dersleri 
Diller ve İletişim İngilizce 

Matematik Matematik 
Toplum ve Çevre Tarih, Yurttaşlık 

Hayat ve İş TİK, Ekonomi 
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P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M  

                                            
Proje adı: Pandemi döneminde ekonomik malların 
yetersizliği 

Proje süresi:  
2-3 hafta 

Ders/ler: Ekonomi, Matematik, 
İngilizce, Tarih 
 

Öğretmen(ler): 
Minife Suka- Selimi 
Shqipe Salihu 
Aida Gashi 
Arta Aliu 
 

Sınıf seviyesi: 
 

XII 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: 
Alanlar:  
Matematik  (Matematik) 
Diller ve İletişim (İngilizce) 
Toplum ve Çevre ( Yurttaşlık, Tarih) 
Jeta dhe puna: (Teknoloji ve TİK, Eknomi) 

Anlamak / 
öğrenmek için 
bilgi ve kilit 
noktalar 
(Öğrenme 
Çıktıları) 

 İletişim ve ifade yetkinliği 
I Etkili iletişimci::1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 Düşünme yetkinliği 

II Yaratıcı düşünür :1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 Öğrenme yetkinliği 

III Başarılı öğrenci:1,2,3,4,5,6,7,8, 
 Yaşam, iş ve çevre için yeterlilikler 

IV Üretken katktılımcı: 1,2,3,4,5,6,7,8, 
 Kişisel yeterliği 

V Sağlıklı birey:1,2,3,4,5,7,8, 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Başarı için 
beceriler 
(Öğrenmek ve 
değer vermek 
için) 

Eleştirel 
Düşünme 

Evet 
 
 

İletişim Evet 
 
 Duygusal Zekâ Evet 

 
Yaratıcılık Evet 

 

Sorun Çözme Evet 
 

Farkındalık Evet 
 

 Azim Evet 
 

Takım 
çalışması 

Evet 
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Araştırma 
becerileri 

Evet 
 

Girişimcilik 
becerileri 

Evet 
 

Proje özeti 
(Öğrenci rolü, 
konu, sorun 
veya meydan 
okuma, yapılan 
eylem ve 
amaç/fayda) 

Bu proje XII-2 Fen Bölümü sınıfındaki öğrenciler tarafından 
uygulanacaktır ve burada öğrencilere bu projenin uygulama 
aşamaları hakkında bilgi verilecektir. Her öğrenci uygun 
yönergeleri ve gruplardaki rollerini alacak ve daha sonra bu 
projenin uygulanması için somut eylemleri tanımlayacak, 
araştıracak, analiz edecek ve önerecektir. 
 
 Öğrencilerin rolü:            
• Araştırma, 
• İşbirliği gerçeklestirme, 
• Grup tartışması yapma 
• Örneklerin sergilenmesi 
 Konu:  
• Araştırmaya dayalı ve 
• Karşılaştırabilirliği olmalı 
 Sorun veya zorluk olarak şunlar olabilir: 
      
    
   

  Alınan önlemler: 
• Rollerin gruplara ayrılması,  
• Birbirleriyle işbirliği yapma biçimleri, 
 Amaç: 
• Dil becerileri,  
• Matematik problemlerini çözmeleri,  
• Girişimcilik becerileri,  
• Pandemi hikayelerini bilmeleri. 
 Fayda:  
      
    

Teşvik edici 
soru 

Pandemi sırasında hangi ekonomik r yetersiz kalıyor? 

İlk adım / olay  Öğrencileri konu hakkında bilgilendirmek, 
 Genel olarak proje hakkında sınıfla sohbet etmek, 
 Grup oluşturmak,  
 Lider seçmek,  
 Grup içindeki sorumluluklar bölmek,  
 Araştırma rehberi, 
 Araştırma sonuçları, 
 Pandemi döneminde ekonomik malların yetersizliğine 
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 Bu dönemdeki pandemiyi daha önceki dönemlerdeki 
diğer hastalıklarla kıyaslamak, 

 Pandemi zamanında ülkemizde ve başka bir ülkede 
ekonomik malların yetersizliği vb  

Ürünlerin 
yayınlanması 
(ürünlerin nasıl 
halka arz 
edileceğini, 
proje sırasında 
ve sonunda 
hangi 
öğrencilerin 
meşgul 
olacağını içerir) 

 On ikinci sınıf öğrencilerinin katılımı, 
 Sınıf XII-2'de (Fen Bilimleri) projenin gerçekleştirilmesi, 
 Pandemi döneminde ülkemizdeki ekonomik malların 

yetersizliğine ilişkin istatistiklerin toplanması, 
 Öz ve grup değerlendirmesi,  
 Pandemi durumundan dolayı Zoom platformunda 

online olarak (Power Point ile) sunum yapılmıştır 
 Anketin doldurulması Edmodo platformu ile online 

olarak yapılmıştır. 
 

Gerekli 
kaynaklar 

Ekipman: 
Dizüstü bilgisayarlar, telefonlar, internet, videolar 

Malzemeler: 
Kitaplar, çeşitli web siteleri 

Yansıtıcı 
yöntemler 
(bireyler, ekip 
ve sınıf gibi 
proje sırasında 
/ sonunda 
yansıtılacaktır) 

Her konu için farklı programlarda not 
tutulması 

Odak grupları 

Tüm sınıfla tartışma – Zoom platformu, Tank tartışmaları: 
online sunum, 

 Online anket - pandemi döneminde 
ekonomik malların yetersizliği 
hakkında,, 

Diğerleri:  
Online sohbet, 
 

Notlar: 
BAŞARI SONUÇLARI 
 Araştırmacı öğrenciler, 
 Pandemi dönemindeki ekonomik durumun analisti, 
 Pandemi tarihi veritabanlarının oluşturucusu, 
 Yaratıcı öğrenci (pandemi zamanlarında ekonomik malların 

yetersizliğine ilişkin istatistiklerin oluşturucusu), 
 Verilerin başka bir ülke ve başka bir dille yazılan veilerin 

karşılaştırılması, 
 Çalışkan işbirlikçileri, 
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 Alınan önlemler: 

• Rollerin gruplara ayrılması,  

• Birbirleriyle işbirliği yapma biçimleri, 

 Amaç: 

• Dil becerileri,  

• Matematik problemlerini çözmek,  

• Girişimcilik becerileri,  

• Pandemi hikayelerini bilmeleri. 

 Faydalar:  

• Proje tasarımında becerilere sahip olmak, 

• Değerlendirmede puan kazanın.  

 
 
 
 
 

Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: Pandemi döneminde 
ekonomik malların yetersizliği 
 
 

 

  
 
 

Proje özeti 

 Öğrencilerin rolü: 

•  Araştırmacı,  

•  İşbirlikçi,  

•  Grup tartışması ve 

•  Örneklerin sunumu 

 Konu:  

• Araştırmaya dayalı ve 

• Karşılaştırmalı. 

 Sorun veya zorluk olarak şunlar olabilir: 

•  Kendi aralarındaki yönetim,  

•  Teknolojik donanım, 

•  Zaman. 
Teşvik edici soru 
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İlk adım / olay 

 Öğrencileri konu hakkında bilgilendirmek, 

 Genel olarak proje hakkında sınıfla sohbet etmek, 

 Grup oluşturmak,  

 Lider seçmek,  

 Grup içindeki sorumluluklar bölmek,  

 Araştırma rehberi, 

 Araştırma sonuçları, 

 Pandemi döneminde ekonomik malların yetersizliğine ilişkin  

istatistikler oluşturulmak,  

 Bu dönemdeki pandemiyi daha önceki dönemlerdeki diğer  

hastalıklarla kıyaslamak, 

 Pandemi zamanında ülkemizde ve başka bir ülkede ekonomik  

malların yetersizliği vb. 

Gerekli kaynaklar 
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 Të mbajturit e shënimeve në programe të ndryshme për 

secilen lëndë, 

 Diskutim me gjithë klasën- platformën Zoom, 

 Pytësor online - për pamjaftueshmërin e të mirave 

ekonomike në kohën e pandemisë, 

 Fokus grupe, 

 Tank diskutime- Prezantimi online, 

 Të tjera: Bashkëbisedim online, 

Librat 

Telefoni 

Llapto
 Interneti Video 

Web faqe të ndryshme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yansıtıcı yöntemler 

Video İnternet 

Telefon 

Dizüstü 
bilgisayar 

Kitap Web sitesi 

- Her konu için farklı programlarda not 
tutmak, 

- Tüm Sınıf Tartışması - Zoom Platformu, 
- Online anket - pandemi döneminde 

ekonomik malların yetersizliği hakkında 
- Odak guruplar 
- Tank tartışmaları: online sunum, 
- Diğer- Online sohpet 
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İşverenlerin pandemi 
ile ilk yüzleşmesi. 
İşverenlerin gelecek 
kaygısı. 
Nüfusun işsizlik 
kaygısı var. 
İspanya için UniCredit 
Varsayımları. 

İapanya 

ABD ile pandemi 
arasındaki ilk 
çatışma. 
Vatandaşlar, ABD 
ekonomisinin 
toparlanmasının 
uzun zaman 
alacağına inanıyor. 
Koronavirüsten en 
çok etkilenen 
sektörler. 
Mali yardımla ilgili 
Senato kararları. 

ABD 

Çin ekonomisi 
Özel sektörde 
devlet 
finansmanı. 
Bu salgın uzun 
sürerse, Çin 
ekonomisinin 
başı büyük 
belada olacak. 

Çin 

• İtalya'daki mevcut 
durum 

• İzolasyon 
dönemindeki 
kayıplar 

• Nüfusun devlet 
ekonomisi 
hakkındaki görüşleri. 

• Devlet mali 
paketleri. 

İtalya 

Koronavirüsün dünya ekonomisine etkisi 

KORONA VIRUS 2020 - istatistik 

0
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67%

Nr.i të vdekurve 
33% (30 miljon)

MURTAJA (SËMUNDJA E ZEZË) 1346-1353 NË EVROPË

 
 
 
 
 
  

 
 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

SHBA

Kina

Italia

Kosova

COVID-19

Të infektuar Të shëruar Të vdekur

İyleşen Ölen VEBA (SİYAH HASTALIK) 1346-1353 AVRUPA 

Enfekte olan İyleşen Ölen 
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Resim. 1.1. Müfredat alanları arasındaki bağlantı
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SHBA Kina Italia Kosova

Koronavirüsün ekonomiye etkisi (1.5 ay içinde)

Ndikimi I koronavirusit në ekonomi (gjatë 1.5 muaji)
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Yaş? Sizin ekonomik durumunuzu pandemi 
nekadar etki bıraktı? 457 responses 
451 responses 

Pandemi döneminde nekadar gıda 
rezervleri sizde bulunuyordu? 

454 responses 

Belediye salgınla mücadelede yardım 
sağladı mı? 

447 
responses 
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Koronavirüs hastalığı, tahmin edilmesi zor bir 

yörünge izleyerek dünya çapında yayılmaya 

devam ediyor. 

Uzun vadeli yapısal değişiklikler 

olmadan, krizin maruz kaldığı köklü 

eşitsizlikler sadece yoğunlaşacaktır. 

Uluslararası toplum, krizin acil 

etkilerini ele almanın yanı sıra, artık 

sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan 

politikaları benimseme konusunda 

eşsiz bir fırsata sahip sunulmaktadır. 

Ülkelerin benimsedikleri sağlık, insani ve 

sosyo-ekonomik politikalar iyileşmenin hızını 

ve gücünü belirleyecektir. 

Sonuçlar 
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Projenin ilerleyişini ve gerçekleştirilmesini takip etmek için " Pandemi döneminde ekonomik malların 
yetersizliği " projesi sırasında çekilmiş bazı film sekanslarını izleyebilirsiniz. Bağlantı linki: 
https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg veya Şuraya tıklayınız 

 
 

 
Öğretim projenin planlanması: " Genç Yaratıcılar" 
 

Mart-Mayıs döneminde, COVID-19 pandemisi döneminde, öğrencilerle, yazılı sözü sevenlerle 
online eğitim yürütürken, "Genç Yaratıcılar" online dergisini çıkarmayı başardık. Ayrıca Zoom 
platformu üzerinden sanal olarak izleyicilere projeyi sunmaya başardık. "Genç Yaratıcılar" projesi 
müfredat alanları içermektedir. 

 

 

 

  

 

 Araştıran öğrenci oluşumu, 
 Pandemi dönemindeki ekonomik durumun analist oluşumu, 
 Pandemi tarihi veritabanlarınınoluşturulması, 
 Yaratıcı öğrenci (pandemi zamanlarında ekonomik malların yetersizliğine ilişkin 

istatistiklerin oluşturucusu) 
 Verilerin başka bir ülke ve başka bir dille yazılan verilerin karşılaştırılması, 
 Çalışkan işbirlikçi öğrencilerin oluşumu, 

Elde edilen sonuçlar 

https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg
https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg
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Tablo 1. Proje planlaması "Genç Yaratıcılar", bir projenin uygulanması için atılması gereken 
adımlar şunlar olmalıdır: proje adı, dahil edilecek dersler, süre, öğrencilerin rolü, ana noktalar, 
teşvik edici soru, başarı becerileri, beklenen sonuçlar (ürünler). 

 

P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M                       

                                          
Proje Adı: 

"Genç Yaratıcılar" Dergisi 

Proje süresi: 
15.03.2020- 
27.05. 2020 
 

Ders/ler: Dil ve İletişim, Toplum ve Çevre, 
Sanatlar 

Öğretmen(ler): 
Leonora Kasumi 
Elona Xhiha 
Diellza Kastrati 

Sınıf seviyesi: XI 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: Beden Eğitimi, Resimm Sanatı, 
Psikoloji, Kültür ve Topluluk, TİK. 

Anlamak / öğrenmek için 
bilgi ve kilit noktalar 
(Common Core State 
Standards ve diğer 
standartlar?) 

RNK: I. 1,4,5,6,7,8; II. 1,3,4,8,9,10; III. 6,7,8,; IV. 1,2,4,6;  
          V. 3,5,6,9; VI.2,7,8,9; 
RNF: I. İletişim yetenekleri: 1.1,2,3; 2.1,2; 3.1,2,3,6,7;  
          II. Değerler ve tutumlar: 1.1,3,5,7,10,15. 
RNL Öğrenci, dili çeşitli iletişim ve yaratıcılık amaçları için kullanır 
ve uygular. Bağımsız bir düşünce kültürüne ulaşmayı hedefleyen 
edebi ve edebi olmayan söylemlerle iletişim düzeyini artırır, 
Kültür ve edebiyat için tartışmacı ve değerlendirici becerilerin yanı 
sıra dilbilimsel bilgiye sahiptir, farklı analiz ve yazma türlerini 
uygular; özellikle sözdizimsel açıdan; 
  

Başarı için beceriler  
(Öğrenmek ve değer 
vermek için) 

 
İletişim 
 
Eleştirel Düşünme 
 
Yaratıcılık 

 
 

 
Farkındalık  
 
Takım çalışması  

 

 
Duygusal zekâ 
 
Azim  
 
Sorun Çüzme 
 
 

  
Araştırma beçerisi 
 
Girişimcilik becerileri 
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Proje özeti 
(öğrenci rolü, konu, 
sorun veya meydan 
okuma, yapılan eylem 
ve amaç/fayda) 

Bu proje, tüm yaratıcıların her alanda yeni, yenilikçi ve özgün fikirler 
üretmesinin önünü açacak, dili şekillendirmek için dil ve iletişim 
becerilerini geliştirecek, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işlevsel yazı 
vede yazılı ve sözlü iletişim kuran bir dergi oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu projenin uygulaması Filoloji Lisesi "Eqrem Çabej" 11. sınıf 
öğrencileri tarafından öğretmenlerin rehberliğinde yapılacaktır. 
 
Tutumlar, değerler ve inançlar: iletişimsel, sorumlu, işbirlikçi, 
kendine güvenen. 
 

Bilgi: Öğrenciler, bağımsız düşünme kültürünü elde etmeyi 
amaçlayan edebi ve edebi olmayan söylemlerle iletişim düzeyini 
tanır. 
Beceriler: Bir mesajı iletmek için özlü bir dil kullanın, farklı fikirleri 
yeni, özgün ve benzersiz bir fikirde birleştirin, sürekli hedef için 
çalışın, eserlere genellikle sanatsal veya estetik unsurlar ekleyen. 
 

Teşvik edici soru • Makalelerimizi online olarak nasıl yayınlayabiliriz? 

İlk adım / olay Öğrenciler online sayfayı oluşturur. 
Öğrencilerin oluşturduğu editör kadrosu. 
Alanlara göre sütünlerin oluşturulması ve sorumlulukların dağılımı. 
Eserlerin toplanması 

Ürünler Bireysel: 
Online sayfa oluşturması, 
Kitapçiklar 
Bizim sesimiz 
Denemeler 
Şiir 
İşlevsel günlükler 
Okuduğum kitap 
Sunum 
Röportajlar 
Atasözleri 
Deyişler 
Bilmeceler 
Genç ressamlar 
Akil sağliği 
Spor  
Moda 
Etkinlikler 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 

 I.1,3,4,6,; II.4,7,8;  
 III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 
 

Takım olarak: 
Grup I, II, III.IV 
Pesë-gjashtë nxënës në një grup. 
  
 
 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
 

 I.1,3,4,6,; II.4,7,8; 
 III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;  
 V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9; 
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Ürünlerin 
yayınlanması (ürünlerin 
nasıl halka arz 
edileceğini, proje 
sırasında ve sonunda 
hangi öğrencilerin 
meşgul olacağını içerir) 

Proje, öğretmenlerin rehberliğinde "Eqrem Çabej" Filoloji Lisesi XI. 
sınıf öğrencilerini kapsayacaktır. 
Öğrenciler farklı görevlere sahip olacaklar ve bu nedenle gruplara 
ayrılacaklardır. 
I. Web Sitesi - öğrenciler, çalışmaları yayınlamak için web sitesini 

oluştururlar 
II. Editoryal - fikir, tasarım, bölümlerin tanımı ve sorumlulukların 

bölünmesi yapılır 
III. Eserlerin toplanması - Okulumuzun genç yaratıcılarının 

araştırılması, kendilerini bulundukları yerde dil, sanat, spor, kültür 
vb. alanlarda yeteneklerini ifade etmeleri için teşvik edilmesi ve 
dergide yayınlanması 

IV. Broşürler ve Davetiyeler - Fikir ve Tasarım 

Öz ve grup değerlendirmesi, 
Proje, aşağıdaki gibi bir ürün veya performansla sona erer: 
Okul dergisi "Genç Yaratıcılar" - Online. 

        
       

Gerekli kaynaklar Alandaki insanlar, alanlar / yerler: 
Öğrenciler, okullar, izleyiciler 

Ekipman: dizüstü bilgisayar, internet, Zoom platformu. 

Malzemeler: 
  
Topluluktaki kaynaklar: 
Öğrenciler, veliler 

Odak grupları 
Tank tartışmaları: 
Diğerleri: 
 

Günlük girişlerinin 
tutulması 

 
 

Odak guruplar  
 

Tüm sınıfla tartışma  
 

Tank tartişmalar:  
 

Anket  Diğer: 
 

 
 

Not: Unutulmamalıdır ki, projenin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle, 
hem eserlerin toplanması ve yayınlanması hem de sitenin bakımı ve korunması konularında 
çalışmalarımızın devamlı olduğunu belirtmek önemlidir. Web Sitesini oluşturmak için yıllık 
ödeme yaptılmıştır. 
 

 

  



187 
 

 

P R O J E  P L A N L A M A :   
Ö Ğ R E N C İ  R E H B E R İ  

Proje: "Genç Yaratıcılar" Online dergisi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşvik edici soru: Yazılarımızı internette nasıl yayınlayabiliriz? 

Nihai ürün(ler) 
Sunumlar, 

Performans, 
Ürünler ve/veya 

Hizmetler 

Öğrenme Amaçları / 
Hedefleri 

Öğrencilerin ürünleri 
başarıyla tamamlamaları 
için gereken bilgi, anlayış 

ve beceriler 

Devam eden kontroller 
/ değerlendirmeler 

Öğrenmeyi kontrol etmek 
ve plana göre 

öğrendiklerinden emin 
olmak için yapılamlı 

  Tüm öğrenciler için 
öğretim stratejisi 

Öğretmen veya diğer 
personel, uzmanlar 

tarafından sağlanan; kilit 
noktalar, materyaller, 
öğrenme sonuçlarıyla 

uyumlu dersler ve 
devam eden 

değerlendirmeler 
hakkında rehberlik içerir 

  

(Bireysel ve 
takım olarak) 

 
I. Web Sitesi - 

öğrenciler, 
çalışmaları 
yayınlamak için 
web sitesini 
oluştururlar 

 Proje yönetimi için liste- 
  Grup görevleri 
  Bireysel görevler 
  sözleşmeler 
  öz değerlendirme 

Öğrenciler ilerlemeyi 
izlemek için planlama 
tablolarını kullanırlar. 
Öğretmen bu planlama 
tablolarını öğrencinin 
ilerlemesini geçici olarak 
değerlendirmek ve 
öğrencilerin bu süreçte 
ne öğrendikleri hakkında 
sorular sormak için 
kullanır. 

II. Editoryal - fikir, 
tasarım, bölümlerin 
tanımı ve 
sorumlulukların 
bölünmesi 

 Öğretmen yol boyunca 
kontrol noktaları olarak 
geçici değerlendirmeler 
ister- örneğin, internet 
araştırmadan sonra 
kaynakların bir listesi, 
rapor planlamasının, 
raporun hazırlanması 
sırasında oluşturulan 
taslak, öğrenci rollerinin 
bir listesi ve sözlü 
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sunuma katkılar istemeli. 

III. Eserlerin toplanması - 
Okulumuzun genç 
yaratıcılarının araştırılması, 
kendilerini bulundukları 
yerde dil, sanat, spor, kültür 
vb. alanlarda yeteneklerini 
ifade etmeleri için teşvik 
edilmesi ve dergide 
yayınlanması 
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Tablo 2. Proje yönetimi “Gemç Yaratıcılar”, belirli zaman dilimlerinde başarılar hakkında her 
gruba rapor veren, zaman çizelgelerine ve grup liderlerine görevler atamamıza yardımcı olur, 
böylece iletişim kurma, işbirliği yapma, liderlik etme, analiz etme, yansıtma vb. için becerilerin 
gelişimini teşvik eder. ...  

P r o j e  Y ö n e t i m i :  G r u p  G ö r e v l e r i  

Proje adı: "Genç Yaratıcılar" Online dergisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup üyeleri: Rinesa Ferati, Olta Grajçevci, Arita Sadiku,  Anjesa Gërvalla, Ardita 
Jashari, Erblina Pacolli,Vesa Gashi, Diellza Asllani, Donjeta Selmani, 
Marigona Jusufi, Blerona Hasani, Lorena Muslijaj, Jon Krasniqi, Altin 

Govori, Shkurta Demolli, Donjeta Ademi, Erëza Uka, Blerta Jusufi 

Ödevler Sorumlu kim ...tarihe 
kadar 

Durum Bitiş 

           Web 
sayfa 

Rinesa Ferati 

Olta Grajçevci 

15.03.2020 

-27.05.2020 

Online sayfa 
oluşturuldu 

 

Dergi gerçek oldu 

Editoryal - fikir, 
tasarım, 
bölümlerin 
tanımı ve 
sorumlulukların 
dağılımı 

Ardita Jashari,  
Altin Govori, 
Blerta Jusufi, 
Donjeta 
Selmani, 

15.03.2020 

-27.05.2020 

Sayfa tasarımı 
yapıldı 

Bölümler ve 
sorumluluklar 
dağıldı. 

Her bölüm için ayrı 
bir konu tanımlanır 
ve bir öğrenci 
yöneticidir. 

 
 
Eserlerin 
toplanması 
 

Erblina Pacolli, 
Vesa Gashi, 
Diellza Asllani 
Marigona 
Jusufi, Blerona 
Hasani, Lorena 
Muslijaj Shkurta 
Demolli,  

 

15.03.2020 

-27.05.2020 

Okulumuzun genç 
yaratıcılarının dil, 
sanat, spor, kültür vb. 
alanlarda 
yeteneklerini 
kendilerini buldukları 
her yerde ifade 
etmeleri için teşvik 
eden araştırmaları 

 

Eserler belirli 
bölümlere 
yerleştirilmiştir. 

        

   Broşür 

Arita Sadiku.     
Olta Grajçevci, 
Anjesa Gërvalla 

15.03.2020 

-27.05.2020 

Broşür derlendi Dergiyi tanıtma 
davetine bir broşür 
eşlik eder. 



190 
 

 

 

Tablo 3. "Genç Yaratıcılar" Online dergisi projesindeki çalışma hakkındaki rapor, öğrencinin 
çalışmalarını her zaman takip etmesine yardımcı olur ve aynı zamanda öğretmeni her öğrencinin 
bireysel çalışma hakkında bilgilendirir. 

 

P R O J E  Ç A L I Ş M A  R A P O R U :    
B İ R E Y S E L  

Proje adı:  

 

"Genç Yaratıcılar" Online dergisi 

Öğrenci adı: 

 

Rinesa Ferati Tarih  15.03.2020-
27.05.2020 

Zaman aralığı için:  

 

Gün(ler): Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma     Hafta: 1-12 

 

Bu süre zarfında 
proje çalışması için 
bu hedeflerim 
vardı: 

 

 

1 

 

İnternette bir web sitesi oluşturma olanaklarını keşfedin 

2 

 

Web sayfası oluşturmayı öğrenin 

3 

 

Sayfa tasarımı için siteden fikir alın 

4 

 

Bulgulara dayanarak sitenin ana hatlarını oluşturun 

5 

 

 
 

Bu süre zarfında 
elde ettiğim … 

 

 

 

1 

 

İnternete elde etiğiniz bulguları analiz edin 

2 

 

Sayfayı oluşturun 

3 

 

Sayfayı tasarlayın 

4 

 

 

5 
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Tablo 4. "Genç Yaratıcılar" Online dergisi adlı projedeki çalışmanın öz değerlendirmesi öğrencinin 
çalışması ve bir bütün olarak proje üzerinde düşünmesini sağlar, böylece en çok hangi bölümde 
çalıştığını ve en çok neyi sevdiğini öğrenir. 

P R O J E  Ç A L I Ş M A S I N I N  Ö Z  D E Ğ E R L E N D İ R M E S İ    

Projede ne yaptığınızı, proje çalışmasından ne kadar memnun olduğunuzu düşünün. 

      

 

Öğrenci adı: 

 

Rinesa Ferati 

Proje adı:  

 

"Genç Yaratıcılar" Online dergisi 

Teşvik edici soru: Yazılarımızı internette nasıl yayınlayabiliriz? 

Projenin ana noktalarını 
listeleyin: 

 

 

 

 

İnternetten araştırma yapmak; 

Bir web sayfasını oluşturmayı öğrenin; 

Sayfa tasarlmı yapın; 

Sayfayı çizin; 

Sütünleri oluşturun; 

Eserleri yerleştirin; 

İzleyicilere tanıtın 

Kendin için:  

 

 

Bu projede öğrendiğiniz başlıca 
şeyler: 

 

İşbirliği ve hoşgörü ile istenilen sonuca ulaşılan bir projenin 
yönetimini sağlamak 

 

 

Projenin en çok hangi kısmına 
zaman ayırırdınız ve neyi farklı 
yapardınız: 

 

Web sayfasını oluşturma ve tasarıma 

Projenin en iyi hangi bölümünde 
çalıştınız: 

 

Sayfa tasarlama 

Proje hakkında: 

 

 

Bu projenin en çok hangi 
bölümünü beğendin: 

 

Çalışmalarımı izleyici önüne sunmak. 
  

 

 
Bu proje üzerinde çalışırken 
hangi kısmı beğenmediniz: 

 

Aynı işi birkaç kez yapmak zorunda kaldığımda 

Öğretmenler bu projeyi bir 
dahaki sefere daha iyi hale 
getirmek için naleri değiştirmeli: 

Hiçbir şey değişmemeli. 
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Tablo 5. "Genç Yaratıcılar" ptojesinin yumuşak beceriler değerlendirme tablosu  
                             

                            Yumuşak becerilerin değerlendirilmesi 

 A 

Pek iyi: 

B 

İyi: 

C 

Orta: 

D 

Yeterli: 

  

 1. Eleştirel Düşünme 

  

 

 2. İletişim 

 

 

3. Sorun Çözme 

1.1 . Fikirleri doğru bir şekilde özetler;  

1.2 . Farklı görüşleri karşılaştırır ve inceler; 

2.1. Mesajı iletmek için özlü bir dil kullanır;   

2.2. Konuşurken veya yazarken genellikle doğru 
gramer biçimlerini kullanır; 

3.1.  Argümanları desteklemek için yeterli veri 
kullanır; 

3.2.  İddiaların güvenilirliğini ve veri kaynaklarının 
otoritesini değerlendirir; 
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  4. Yaratıcılık 
 
  
  
 
 
5. Duygusal zekâ 
 

 

6.  Takım çalışması 

4.1. Hevesle yeni kavramları / fikirleri araştırır; 

5.1. Duygusal zekanın hayatta ve işteki öneminin 
farkındadır; 

5.2. Başkalarına eşit ve saygılı davranır; 

6.1 Bilgi ve uzmanlığını ekiple paylaşır; 

6.2.Liderlik etme istekliliğini gösterir; 

6.3 Ortak bir hedefe ulaşmak için müzakere eder ve 
gerekli tavizleri verir. 

   

 

7.  Farkındalık 

 

8.  Azim 

 

9. Bilgi toplama yeteneği 
(araştırma); 

10. Girişimcilik becerileri 

 

7.1.Görevlerini bağımsız ve denetimsiz olarak 
tamamlar; 

7.2.Kendini yansıtma ve kendini değerlendirmeyi 
gösterir; 

8.1.Hedefler doğrultusunda sürekli çalışır; 

8.2.Sorunlar çözülene kadar farklı yaklaşımları 
kanıtlar; 

9.1.Seçici araştırma ihtiyacına ilişkin bir açıklama 
yapabilir; 

9.2.Bir görevi tamamlamak için yeterli bilginin ne 
zaman sağlandığını belirler; 

10.1.Girişimcilik ve liderlik becerilerinin farkındadır; 

10.2. Yaratıcı fikirleri eyleme dönüştürür; 
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 Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: "Genç Yaratıcılar" Online 
dergisi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotoğraf1. Derginin ön sayfası ve içerdikleri konu ve alanlara göre bölümler 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fotoğraf 2. Alandaki sütünler Dil ve İetişim 

 

 

 

 



195 
 

 

 

  

Fotoğraf 3. Alandaki sütünler Toplum ve Çevre vede Sanat 

 

 

                                   Fotoğraf 4. Alandaki sütünler Kültür ve Spor 



196 
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Fotoğraf 5. EBM, ASSET temsilcileri, direktörler, koordinatörler, öğretmenler ve öğrencilerin 
davet edildiği dergiyi bilgilendirmek ve tanıtmak amacıyla hazırlanan davetiye ve broşürler. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 6. Derginin sanal olarak Zoom platformu üzerinden tanıtımı. 
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                     Fotoğraf 7. Yeni içerik oluşturucuların her biri kendi sütununu tanıttı 
 

 

Fotoğraf 8. Derginin tanıtımı sırasında diğer lise öğretmenleri ve öğrencileri de katılımda 
bulundu. 

 
 
 
Bildirimi takip etmek için bağlantıya gidebilirsiniz: "Genç Yaratıcılar" Online dergisi 
https://krijuesiterinj.com/  veya Buraya tıklayınız 
 

https://krijuesiterinj.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
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Öğretim projenin planlanması: "Pandeminin öğretim ve öğrenme 
sürecine etkisi" 
 

Pandemi sırasında, ülkenin tüm okullarında sanal öğretim yapılırken, Lipyan'daki "Ulpiana" 
lisesinin öğrencileri, "Pandeminin öğretim ve öğrenme sürecine etkisi" projesini hayata geçirdi. Bu 
proje bu okulun öğretmenleri Albiana Bahtiri, Lindita Krasniqi, Minire Bytyqi Nuredini, Pranvera 
Ilazi'nin rehberliğinde işlenmiştir. 

Projede yer alan müfredat alanları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

                     Müfredat alanları                    Örenim dersleri  
Dil ve iletişim  Arnavutça, İngilizce, Almanca 

Toplum ve Çevre Psikoloji, Kiltir ve Toplum 
Matematik Matematik 

Yaşam ve İş TİK, Ekonomi 
 
 
Tablo 1. Proje planlaması "Pandeminin öğretim ve öğrenme sürecine etkisi", bir projenin 
uygulanması için atılması gereken adımlar şunlar olmalıdır: proje adı, dahil edilecek 
dersler, süre, öğrencilerin rolü, ana noktalar, teşvik edici soru, başarı becerileri, beklenen 
sonuçlar (ürünler). 
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P R O J E  P L A N L A M A :   
G E N E L  F O R M  

 

Proje Adı: Pandemi Covid-19 sırasında Lipyan'daki "Ulpiana" lisesinde 
öğretim ve öğrenmedeki zorluklar 

Proje Süresi: 
2-3 Hafta 

Ders/ler: 
Ekonomi 
Matematik,  
Almanca, 
Psikoloji,  
 

Öğretmen(ler): 
Albiana Bahtiri 
Lindita Krasniqi 
Minire Nuredini 
Pranvera Ilazi 
 

Sınıf 
seviyesi: 
XII 

Dahil edilecek diğer alanlar/dersler, egër varsa: 
Alan: Fen Bilimleri (Bioloji, Coğrafya) 
Matematik  
Toplum ve çevre (Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Yurttaşlık) 
Yaşam ve iş: (TİK) 
Beden Eğ 
Itimi, Spor ve Sağlık 
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Anlamak / 
öğrenmek için bilgi 
ve kilit noktalar 
(Öğrenme Çıktıları) 

EKONOMI                                                PSIKOLOJI 
Etkili iletişimci:2,6,8,9                               Etkili iletişimci: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Yaratıcı düşünür:1,2,5,6,9                        Yaratıcı düşünür: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 10 
Başarılı öğrenci:1,2,3,4,,9                        Başarılı öğrenci: 1, 2, 3, 6, 7, 9 
Üretken katkılımcı:6,9                              Üretken katkılımcı: 2, 4, 5, 9 
Sorumlu vatandaş:8,10                            Sağlıklı birey: 3, 7, 8, 9 
                                                                 Sorumlu vatandaş: 2, 4, 5, 7, 9 
RNF:1.1,2;    2.2 ;    4.1;  7.1;  8.1RNF: 1. 1,2; 2.1; 3. 2; 
MATEMATIK 
Etkili iletişimci:2,6,9 
Yaratıcı düşünür:1,3,4,5,6,9 
Başarılı öğrenci:1,2,3,4,9 
Sorumlu vatandaş:8, 
RNF:1.1; 3.3;   4.1,2;  6.1,2;  7.1; 8.1 
ALMANCA                                                            TİK 
Etkili iletişimci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9                       Etkili iletişimci:6,9 
Yaratıcı düşünür: 1, 2, 3, 4, 6, 10                         Yaratıcı düşünür:4 
Başarılı öğrenci: 1, 4, 6, 7, 8, 9                            Başarılı öğrenci:1 
Üretken katkılımcı: 1, 2, 3, 6, 7, 9                        Üretken katkılımcı:6 
Sorumlu vatandaş: 1, 2, 3, 4, 5                            RNF:1.2; 3.1,2;  4.1;  
7.1;8.1 
RNF: I. 1, 4; II: 1,2, 3,4, III: 2,3,6,7 

            
        

Başarı için 
beceriler  
(Öğrenmek ve 
değer vermek 
için) 

Eleştirel Düşünme 
 

Evet  
 
 

İletişim 
 

Evet  

Duygusal zekâ 
 

Evet  
 

Yaratıcılık Evet  

Sorun Çüzme 
 

Evet  
 

Farkındalık Evet  

Azim Evet  Takım çalışması Evet  

Araştırma beçerisi 
 

Evet  Girişimcilik becerileri 

 

Evet  
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Proje özeti 
(öğrenci rolü, 
konu, sorun veya 
meydan okuma, 
yapılan eylem ve 
amaç/fayda) 

Bu proje XII-3. sınıf (Bölüm:Fen) öğrencileri tarafından uygulanacaktır. 
Öğrencilere önce bu proje hakkında bilgi ve ardından bu projenin 
gerçekleştirilme için aşamaları bilgilenirecektir. Öğrenciler gruplara 
ayrılacak ve her öğrenci uygun yönergeleri ve gruptaki rolünü alacak ve 
daha sonra bu projenin gerçekleştirilmesi için somut eylemleri 
tanımlayacak, araştıracak, analiz edecek ve önerecektir.  
 
Sorunu bulmak için yapılan işlemler: 

1. Öğrenciler ve öğretmenler için bir anket geliştirilmesi 
2. Zoom platformu aracılığıyla "Ulpiana" lisesi müdürü ile röportaj 
3. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ve işlenmesi 

 Somut eylemler: 
• Sorunları ve zorlukları bulmak için yapılan işlemler sırasında veri 

toplamaya dayalı olarak yapılacaktır.  
Amaç / Fayda: 

• Öğrencilerin ve öğretmenlerin Covid 19 pandemi döneminda 
online öğrenme sırasında karşılaştıkları zorlukları aşağıdakiler 
açısından tanımlayın:  

• Psikolojik 
• Teknolojik 
• Ekonomik 
• Sosyal 
• Pandemi devam ederse veya tekrarlanırsa, bir sonraki okul yılı 

için öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu zorlukları 
kolaylaştırmalı veya önlemeli. 

Teşvik edici soru Covid 19 pandemisi sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin online 
öğrenmede karşılaştığı zorluklar nelerdir? 

İlk adım / olay Grupları bölme ve grup içinde roller atama 

Ürünler Bireysel: 
 
Araştırma 
Tartışma 
Përpilim 
 

Değerlendirilecek içerik ve 
belirli yetkinlikler: 
 
Öğrenciler ve öğretmenlerle anket 
derlemek için fikirler sağlar  
 
Mülakatlardan sonuçların 
çıkarılmasına yardımcı olur 

Takım olarak: 
Soru derleme 
Araştırma 
Tartışma 
 

Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 
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Ürünlerin 
yayınlanması 
(ürünlerin nasıl halka 
arz edileceğini, proje 
sırasında ve sonunda 
hangi öğrencilerin 
meşgul olacağını içerir) 

Covid -19'un neden olduğu gerçek durum için veri toplama yapılacaktır. 
Yönlendirmemiz altında öğrenciler tarafından yürütülen final projesi, XII-3 
sınıfı öğrencileri tarafından "Ulpiana" Lisesi Lipyan'ın web sayfasında ve 
youtube'da yayınlanacaktır. 

Gerekli kaynaklar Öğrenciler, öğretmenler, okul müdürü 

Ekipman: Dizüstü bilgisayar, internet, akıllı telefon, ipad 

Malzemeler:? 

Topluluktaki kaynaklar:? 

Yansıtıcı 
yöntemler (bireyler, 
ekip ve sınıf gibi 
proje sırasında / 
sonunda 
yansıtılacaktır) 

Günlük girişlerinin 
tutulması - her öğretmen 
tarafından kendi alanı için 

Evet Odak guruplar Evet 

Tüm sınıfla tartışma - 
tartışma şeklinde (online) 

Evet Tank tartişmalar:  

Anket- araştırma vakası 
hakkında veri elde etmek 

Evet Diğer: 
 

 

Not: 
 
HEDEF SONUÇLAR 
 

• Araştıran öğrenci 
• Öğrenciler ve öğretmenler için anketlerin derleyicisi 
• Sonuçları sunmak için tablo ve grafiklerin oluiturucusu 
• Yaratıcı öğrenci 
• Çalışkan ve işbirlikçi 
• Etkili iletişimci 
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P R O J E  P L A N L A M A :   
Ö Ğ R E N C İ  R E H B E R İ  

Proje: Pandemi Covid-19 sırasında Lipyan'daki "Ulpiana" lisesinde öğretim ve öğrenmedeki 
zorluklar 
Teşvik edici soru: Covid 19 pandemisi sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin online 
öğrenmede karşılaştığı zorluklar nelerdir? 
 Nihai ürün(ler) 

Sunumlar, 
Performans, Ürünler 
ve/veya Hizmetler 

Öğrenme Amaçları / 
Hedefleri 

Öğrencilerin ürünleri 
başarıyla tamamlamaları 
için gereken bilgi, anlayış 

ve beceriler 

Devam eden 
kontroller / 

değerlendirmeler 
Öğrenmeyi kontrol 

etmek ve plana göre 
öğrendiklerinden emin 
olmak için yapılamlı 

  Tüm öğrenciler 
için öğretim 

stratejisi 
Öğretmen veya diğer 
personel, uzmanlar 

tarafından sağlanan; 
kilit noktalar, 

materyaller, öğrenme 
sonuçlarıyla uyumlu 

dersler ve devam eden 
değerlendirmeler 

hakkında rehberlik içerir  

Covid 19 pandemisi 
sırasında öğrencilerin 
ve öğretmenlerin 
online öğrenmede 
karşılaştığı zorluklar 
belirlenir. 

KKK 'ye göre öğrenme 
çıktılarına ulaşmanın 
amacı 

 

Öğrencilerin becerilerini 
belirler, aralarındaki 
işbirliğini, ilerlemeyi vb. 
izlenir. 

Kavramlar 
tanımlanır, kilit 
noktalar hakkında 
net talimatlar verilir. 

 Covid-19'dan etkilenen 
bölgelerdeki ekonomik 
durumu araştırır 

Çalışmak için 
motivasyonu artırır 
(değerlendirme 
kriterleri) 

Geri bildirim ile 
devam eden 
değerlendirme 
yapılır 

 Mevcut durumla ilgili 
farkındalığı artırmak için 
videolar oluşturulunur 

Periyodik iş kontrolü 
yapılır 

Sonuçlara ulaşmak 
için kesin olarak 
tanımlanmış 
kriterler belirlenir 

Pandemi durumunun 
olumsuz psikolojik 
etkilerinin özetlerini 
oluşturunur 
 
Yabancı dillerdeki 
literatürü taranır 
 
Sonuçlardan elde edilen 
bilgileri kullanıp işlernır 
 

  
İş için malzeme 
sağlanır 
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 Pandemi döneminde 
sosyal yardımların 
dağılımını analiz edılır 

  

Öğrenci ve 
öğretmenlerle etkili 
iletişim kurulur 
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Öğretim projenin gerçekleştirilmesi: "Pandeminin öğretim ve öğrenme 
sürecine etkisi" 
 

 

             

               

 

SFIDATNË MËSIMDHËNIE DHE MËSIMNXËNIE NË
GJIMNAZIN “ULPIANA” LIPJAN GJATË KOHËSSË
PANDEMISË ME COVID-19

KOHËZGJATJAE 
PROJEKTIT 2-3 JAVË

Niveli i klasës:XII

MËSIMDHËNËSI/T

Albiana Bahtiri
Lindita Krasniqi
Minire Bytyqi Nuredini
Pranvera Ilazi

LËNDA/KURSI

Ekonomi
Matematikë
Gjuhë gjermane
Psikologji

Pandemi Covid-19 sırasında Lipyan'daki "Ulpiana" 
lisesinde öğretim ve öğrenmedeki zorluklar 

Proje Süresi: 2-3 
Hafta 

 
Sınıf seviyesi: 

XII 
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Gjeografi

Psikologji, 
sociologji, 
histori, ed. 
qytetare

Ekonomi
TIK

Shkencat
e natyrës

Matematikë

Shoqëria
dhe
mjedisi

Jeta dhe
puna

Gjuhë dhe
komunikim

Njohuritë dhe pikat kyçe për t’u kuptuar/ mësuar

EKONOMI PSIKOLOGJI 
• Komunikues efektiv:2,6,8,9 Komunikues efektiv: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Mendimtar kreativ:1,2,5,6,9 Nxënes i suksesshëm:1,2,3,4,, 

Nxënes i suksesshëm: 1, 2, 3, 6, 7, 9 Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 
• Kontribues produktiv:6,9 Nxënes i suksesshem: 1, 2, 3, 6, 7, 9

Kontribues produktiv: 2, 4, 5, 9
• Kontribues produktiv:6,9 Individ i shëndoshë: 3, 7, 8, 9

Qytetar i pergjegjshem: 2, 4, 5, 7,9 

MATEMATIKË GJUHË GJERMANE 
• Komunikues efektiv:2,6,9 Komunikues efektiv: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
• Mendimtar kreativ:1,3,4,5,6,9 Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6, 10
• Nxënes i suksesshëm:1,2,3,4,9 Nxënes i suksesshëm: 1, 4, 6, 7, 8, 9
• Qytetar i pergjegjshëm:8, Kontribues produktiv: 1, 2, 3, 6, 7, 9 
• RNF:1.1; 3.3; 4.1,2; 6.1,2; 7.1; 8.1 Qytetar i pergjegjshëm : 1, 2, 3, 4, 5 
• RNF: I. 1, 4; II: 1,2, 3,4, III: 2,3,6,7

TIK-u
• Komunikues efektiv:6,9
• Mendimtar kreativ:4
• Nxënes i suksesshëm:1 
• Kontribues produktiv:6
• RNF:1.2; 3.1,2; 4.1; 7.1;8.1
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 Të menduaritkritik

 Komunikimi

 InteligjencaEmocionale

 Kreativiteti

 Zgjidhjae problemeve

 Ndërgjegjshmëria

 Këmbëngulësia

 Puna ekipore

 Shkathtësitë hulumtuese 

 Shkathtësitë ndërmarrëse 

SHKATHTËSITË
PËR SUKSES

VEPRIMET E 
NDËRMARRA PËR
GJETJEN E 
PROBLEMIT:

Hartimi i pyetësorit për nxënës dhe mësimdhënës

Intervista me drejtorin e gjimnazit “Ulpiana” 
përmes platformës Zoom

Analiza dhe përpunimi i të dhënave nga pyetësorët
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PRODUKTET

Individuale:

• Hulumtim
• Diskutim
• Përpilim

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara 
për t’u vlerësuar:

• Jep ide lidhur me përpilimin e anketave 
me nxënës dhe mësimdhënës.

• Ndihmon në nxjerrjen e rezultateve nga 
intervistat.

• Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara 
për t’u vlerësuar:

Ekipore:

• Përpilim i pyetësorëve
• Hulumtim
• Diskutim

Ndarja e grupeve dhe caktimi i roleve brenda grupit.

Cilat janë sfidat në të cilat hasin nxënësit dhe mësimdhënësit 
me mësimin online gjatë pandemisë Covid-19?

Pyetja shtyetëse

Hapi/ngjarja fillestare

Do të merren duke u bazuar në grumbullimin e të dhënave gjatë 
veprimeve të ndërmarra për gjetjen e problemeve dhe sfidave. 

Veprimet konkrete:

PUBLIKIMI I 
PRODUKTEVE 

Grumbullimi i të dhënave do të bëhet për gjendjen reale të 
shkaktuar nga Covid -19. Projekti përfundimtar i punuar nga 
nxënësit nën udhëheqjen tonë do të publikohet nga nxënësit e 
klasës XII-3 në faqen e Gjimnazit “Ulpiana” Lipjan dhe 
YouTube.

Burimet e nevojshme
(Burimet në komunitet )

• Nxënësit, mësimdhënësit, drejtori i shkoll ës, internet .

Pajisjet: Laptop, smartphone, Ipad .
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METODAT 
REFLEKTUESE

Të mbajturit e 
shënimeve në 
ditar- nga secili 
mësimdhënës 
për fushën e tij

Diskutim me 
gjithë klasën-
në formën e 
debateve 
(online)

Anketim-
marrja e të 
dhënave për 
çështjen 
hulumtuese

STRATEGJIMËSIMDHËNIE PËRTË GJITHË
NXËNËSIT

Informimi i nxënësve rreth pikave kyçe.

Sigurimi i materialit për punë.

Definohen konceptet, japimudhëzime të qarta rreth pikave
kyce.

Të ofruara nga mësimdhënësit, pjesa tjetër e stafit, 
ekspertët.
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KONTROLLIMET/VLERËSIMET E VAZHDUSHME

.

Për të kontrolluartë nxënit dhe siguruar që janë duke 
nxënë/mësuar sipas planit.

Identifikojmëshkathtësitë e nxënësve, përcjellimbashkëpunimin
ndërmjet tyre, progresin, etj.

Takimetë shpeshta, marrja e informatave kthyese.

Ngritje e motivit per punë (kriteret e vlerësimit).

Kontrollimii herë pas hershëm i punëve.

Fig.1 Fig.2
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Fig.3 Fig.4

Fig.5

Fig.6

Po

Jo
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BALLAFAQIMIME 
STRESIN NGA
NXËNËSIT

Metodat e ndryshme të
përballjes së stresit

Numri i
nxënësve

Përqindja

Rrjetet sociale 270 65.2%

Bashkëbisedim me dikë në
shtëpi

257 62.2%

Aktivitetet fizike 228 55.1%

Leximi I librave 166 40.1%

Bisedë me mësimdhënës 28 6.8%

Bashkëbisedimi me
psikologun e shkollës

5 1.2%

Aktivitetet e
ndryshme(muzikë,art)

1 0.2%

Tabela1: Menaxhimi i stresit nga ana e pandemisë

Çdo ditë

Ndonjëherë

Neutral

Rrallë

Kurrë
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SFIDAT TË CILAT
KANE HASUR
NXËNËSIT

Asnjëherë Nganjëherë Rrallëherë Shpeshëherë

Më ka ndodhur të kem probleme
teknike me WiFi/Energji elektrike apo
pajisje elektronike dhe të mos kem
çasje në mësim:

28 244 41 109

Për shkak të orarit të caktuar të
lëvizjes së lirë, kam qenë I penguar të
çasem me kohë në mësim:

189 129 66 33

Vëllau/Motra ka marrë në shfrytëzim
pajisjen në të njejtën kohë kur më
është dashur mua:

224 108 37 46

Kam pasur probleme me platformat
që kanë zgjedhur profesorët, shkaku i
telefonit/llaptopit tim.

210 122 55 29

Kur më janë dashur mjete shkollore(
laps,fletore,stilolaps etj.) kam gjetur
vendin për t’I blerë:

121 122 60 108

.

Tabela 2

KJOTABELË NA
TREGON PËR
AKTIVITETIN E 
MËSIMDHËNËSVE
GJATË PROCESIT
TË MËSIMIT
ONLINE.

Tabela 3
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PLATFORMATMË
TË PËRDORURA
NGA
MËSIMDHËNËSIT

0 5 10 15 20 25

Zoom

Edmodo

Google Classroom

Viber

Kombinim i platformave

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

I kam zotëruar vite më parë platformat online

Mosha e shtyrë

Mungesa e pajisjeve teknologjike

Mungesa e shkathtësive teknologjike

CILAT KANË
QENË
VËSHTIRËSITË MË
TË MËDHA PËR JU
SI MËSIMDHËNËS
GJATË MËSIMIT
NË DISTANCË?
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NDRYSHIMETE 
MUNDSHME

Çfarë do të bënit ndryshe nëse do të ishte e 
mundur që të bëhet realizimi i projektit përsëri?

Kohë më shumë…

Fondacione për nxënësit dhe profesorët –
motivim për punë.

Sigurimi i mjeteve teknologjike për
nxënës.

Trajnimparaprakpër projekt.

REKOMANDIMETË TJERA
NGA ANA E NXËNËSVE:

Thirrje për DKA-n për sigurimin e pajisjeve
teknologjike.

Sigurimi i tabelave të mençura për mësimdhënësit
për zhvillimin e orëve mësimore (në rast se 

përsëritet në shtator).

Perforcimi i internetit në fshatëra nga kompanitë
përkatëse (në mënyrë që e-mësimi të zhvillohet

pa pengesa).

Trajnime për nxënës e mësimdhënës rreth
përdorimit sa më efikas të platformave online.

Mos u ndikoni nga efekti placebo.

Qëndroni pozitiv , sepse stresi vetëm
përkeqëson situatën.
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Projenin ilerleyişini ve gerçekleşmesini takip etmek için "Pandeminin Öğretim ve Öğrenme 
Sürecine Etkisi" projesinden çekilmiş bazı film sekanslarını izleyebilirsiniz.,  

baglantı: https://www.youtube.com/watch?v=FD4MoGe-RG4 veya Buraya tıklayınız 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FD4MoGe-RG4
https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M
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1. Prizren'deki "Gjon Buzuku" Lisesi’nin 26 proje sunumu ve oluşan 
coşku ve etkileşim 

 

Proje Haftası, Gjon Buzuku Lisesi’nin çalışanları ve öğrencileri için 2021/22 
öğretim yılının önemli bir anı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarıyılda gerçekleştirilen bu 
etkinlik, öğrencilerin rutin ders düzeninden dışarı çıkma olasılığını sunmuş oldu. 29 Nisan 
2021'de Lise binasında tüm gün süren bir sergi, coşku ve üretken bir gürültü eşlik etti. 
Bundan dolayı, USAID tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” 
(ASSET) Programı bu kısa hikâye aracılığıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin bu haftanın 
gerçekleşmesine olan bağlılığını sizlere sunmuş bulunuyor. 

Proje Haftası, teorik öğrenmenin somutlaştırılmasını sağlayan bir öğretim yöntemi 
olan ve farklı alanların/derslerin kendileriyle dünya arasında bağlantı kurmasını sağlayan 
bir öğretim yöntemi olan Proje Bazlı Öğretim eğitiminde, öğretmenlerin eğitim sırasında 
edindiği bilgilerden yola çıkılarak ortaya çalışma konmuştur. Bu etkinlik sayesinde, 
öğretmenler müfredattan öğrenme çıktılarını elde etmede planlama sırasında işbirliği 
yaparsa ve öğrencileri bilgilerini oluşturmaya dahil ederse, öğrenmenin çok daha çekici 
ve anlamlı olacağını kanıtlanmıştır. 

Bu nedenle ASSET Programı, ortak okulları, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
kendileri ve toplumla ilgili bir konu seçerek bağımsız bir araştırma ve keşif sürecine dahil 
olacakları 'Proje Bazlı Öğretim' yöntemini uygulamaya başlamaya teşvik etmiştir. Böylece 
2 aylık bir süre içinde bu kurumun öğrencileri aşağıdaki gibi çok ilginç konulara sahip 8 
proje hazırladılar: postcardschreiben kartpostallar, kan grubu belirleme, entegre 
uygulamalı öğrenme, araç plakalarını tanıyan okul park yönetim sistemi, sosyal bir 
fenomen olarak zorbalık, Prizren panoraması, drama ve şiir, Covid 19 ve TİK aracılığıyla 
dil öğrenme. Bu öğrenme projelerinin ürünleri, çeşitli ziyaretçiler tarafından ziyaret edilip 
ve beğenilen Proje Haftası boyunca sergilendi ve sunuldu. 

Bu etkinliğin şerefine, okul, Proje Bazlı Öğretim programında eğitim 
sürecindeyken, öğretim yılı boyunca uygulanan diğer öğretim projelerini sunum için 
hazırlamıştır. Böylece, bu lisenin koridoru ve sınıfları, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 
Belediye Eğitim Müdürlüğü, medya ve çeşitli yerel kuruluşların temsilcilerine sunulan 26 
ilginç ve çok yaratıcı proje ile doldurulmuştur. 

Uygulamalı / deneyimli eğitim 

Leonit Totaj ve Shkodran Rexhbeqaj, çalışmalarının sergilenmesi ve herkes 
tarafından takdir edilmesinden son derece mutluydular. Onlar, Lise üzerinde 1'e 50 
oranında azaltarak maket çalışması uygulamışlardır. Öğrenciler, Program tarafından 
sağlanan Makerspace yaratıcı alanını kullanmışlardır. Her ikisi de bize ilk kez böyle bir 
projede yer aldıklarını ve "Maket oluşturmak Kariyer Kulübü'nün fikri olduğunu ve 
isteyerek katıldıklarını" söylediler. Ayrıca, Matematik ve Sanat dersleri projenin 
oluşturulması ile bağlantılı olduğunu” belirtiler. 
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Aşağıdaki fotoğraflar, soldan başlayarak projeleri göstermektedir: Şehir 
panoraması; Lisenin maketi; Kan basıncı ve kan şekeri ölçümü; Kartpostallar. 

 

Koridorun son bölümünde ise öğrenciler ve danışmanlar, aynı zamanda 
öğretmenlerle bir araya gelerek kan grubu ve kan şekeri düzeyinin belirleme cihazının 
nasıl çalıştığını herkese ispatlamışlardır. Meslektaşımız Hana Hasimja, kan şekerini 
ölçmek için öğrencilerden test olmaya gönüllü oldu. 

Okulun girişinde ise Türk toplumu öğrencilerinin yaptığı Prizren Şehri Panoraması 
sergilenmiştir. Bu proje ile Prizren'i simgeleyen kültürel ve tarihi binaların maketleri 
yapılırken, ziyaretçilerin telefon taraması ile bu binaların bilgilerini ve iç görünümlerini 
görebilecekleri bir platform olan QR Code oluşturulmuştur. Fetnan Derviş öğretmen için 
bu çalışma olağanüstü bir deneyim olduğunu söyleyerek, şunları ekledi "Uzun bir süreçti. 
Fakat, fazlasıyla çekici ve öğrenciler tarafından çok beğenildiğini" belirti. 

 
Proje Haftası kapsamında sunulan projelerden bazıları 

Okul yönetimi için bu etkinliğin düzenlenmesi çok başarılı olarak değerlendirildi. Bu 
muhteşem etkinliği diğer meslektaşlarıyla birlikte organize eden okul müdürü Jeronim 
Susuri, öğrencilerin çıkarları doğrultusunda başlatılan projelerin devamı için başlatılan 
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sürekliliği kesintiye uğratmayacaklarını ve bu etkinliğin önümüzdeki öğretim yılı için yıllık 
okul planı dönemde planlanarak resmileştirileceklerinin sözünü vermiş bulunuyor.  

2. "Hajdar Dushi" Lisesi'nde Proje Haftası sırasında öğrencilerin yaratıcılığı 

Öğrencilerin mümkün olan en büyük gelişimini sağlamak için, kapsayıcı, etkileşimli ve 
çekici öğrenme yöntemleri geliştirerek, onlara okul öğrenimini dış dünya ile 
ilişkilendirmelerine yardımcı olan pragmatik bir pratik eğitim yaklaşımı sunmak gerekir. 
Grup çalışması, araştırma, saha ziyaretleri, sergiler, seminerler, grup çalışmaları ve 
benzeri etkinlikler gibi etkinliklerin öğrencilerin genel ilgisini artırmada önemli bir rol 
oynadığı kanıtlanmıştır. 

Proje Haftası, pandemi ile karşı karşıya kalınan zor bir dönemde okul öğrencileri için 
öğrenmeyi daha iyi ve daha eğlenceli bir deneyim haline getirmek için etkinlikler 
düzenlediğine dair iyi bir alâmetti. Bu aynı zamanda bizler için, Program'dan hoş bir fırsat 
olarak değerlendirilip, bir süre sonra ortak okulları ziyaret etmemizi ve işbirlikçilerle bir 
araya gelmemizi sağlamıştır. Üç projenin uygulanmasındaki ilerlemeyi görmek için, bu 
etkinlikteki ilk ziyaret 27 Nisan 2021'de "Hajdar Dushi" Lisesi’nde gerçekleştirildi. 

Teoriyi pratiğe uygulamak 

Proje Haftası, teorik öğrenmenin somutlaştırılması ve farklı alanların / derslerin 
birbirine bağlanması için özel olarak tasarlanmış ve de bir yöntem olan "Proje Bazlı 
Öğretim" öğretmenlere yönelik eğitim programının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
kurs aracılığıyla, bu metodolojiyi uygulamak üzere eğitilmiş olan Hajdar Dushi Lisesi’nden 
öğretmenler, öğrencilerinin öğrenme yeterliklerini kazanmalarına ve özellikle yumuşak 
becerilerin geliştirilmesine yardımcı oldular. Bunu lise ziyaretimiz sırasında görmüş olduk. 

ASSET Programı tarafından da kurulan Makerspace yaratıcı alanında öğrenciler, 
atomik yapı, su elektrolizi ve alternatör- mesleğinizi gelecekte nasıl görüyorsunuz ve 
aydınlanma, parlak zihin gibi projelerdeki çalışmalarımızı sergilemek için bizi 
bekliyorlardı. 
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Öğrenme projeleri sırasında öğrenci çalışmalarından fotoğraflar

     

Projelerin gerçekleşmesi için öğrenciler bilgi ve becerilerini çok yaratıcı bir şekilde 
kullanmışlardır. XII. sınıf öğrencisi Erisa Lipoveci, akranlarıyla birlikte atomun yapısını 
oluşturmuştu. "Proje Haftası size neden çekici geldi?" diye sorduk Erisa'ya. Bu etkinlik 
sayesinde dersler arasındaki bağlantıyı öğrendiklerini ve kendisine göre çok çekici bir 
etkinlik olduğunu söyledi. Ayrıca, Erisa'nın çalıştığı grup, projeyi oluştururken Kimya, Fizik 
ve Matematikte öğrendiklerini temsil etmek için en iyi yöntemi seçtiklerini fark ettik. 

Bu arada, lise koridorunda başka projeler geliştiren diğer öğrenciler vardı. Bir 
köşede resim yapan öğrenciler toplanmıştı. Resim yaparak mesleklerini temsil ettiler. 
Resme konsantre olan Berna Ajdini "Böyle ne yaratıyorsunuz?" sorusu ilgisini çekti. 
Matematik bilimini evrensel bir dil olarak sunduğunu söyledi. "Dürtüsel bir haftaydı. Verimli 
bir çalışmaydı, çünkü çok çalıştık. Sanat, Edebiyat, Grafik gibi farklı alanlarda çalıştığımız 
için resimlerin içinde bu konulara bağlı olarak çok güzel mesajlar bulunmaktadır” dedi. 

Berna'nın karşısında diz üstü bilgisayarlarıyla durmadan yazan iki öğrenci daha 
vardı. Rinesa Zenelaj ve Florentina Lekaj gazetecilik mesleğiyle alakalı röportaj 
yapışlardı. Yerel bir televizyon kanalı olan SYRI TV'nin stüdyosunu ziyaret edip orada bir 
gazeteciyle röportaj yapmışlar. "Gazetecilerin her zaman sahip olması gereken zamanı 
ve doğruluğu yaşadık. Bu etkinlik sayesinde gazeteciliğinin zorluklarını yakından anladık" 
belirtiler. 

Sonuç olarak, bu okulun öğretmenleri ve öğrencileri, Proje Haftası aracılığıyla, 
işbirliği yapmak, yönetmek, liderlik etmek, analiz etmek, iletişim kurmak ve yansıtmak için 
akademik bilgi ve becerileri artırmak için projeler planlayıp uygulayabildiklerini 
kanıtladılar.  

 

3. “Xhavit Ahmeti” Lise öğrencileri Proje Haftası kapsamında 6 proje sundular 
 

29 Nisan 2021'de "Xhavit Ahmeti" Fen Lisesi öğrencileri, USAID tarafından finanse 
edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” – ASSET programı kapsamında altı okul 
projesi sunuldu.  
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Okulun farklı alanlarında, ASSET Programı temsilcileri, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve 

İnovasyon Bakanlığı temsilcileri, Belediye Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve okul 
yönetimi temsilcileri önünde öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin, aşağıdaki gibi 
sundular: 1. Yüzyıllar boyunca Arnavut edebiyatı; 2. Pandeminin öğretim ve öğrenme 
üzerindeki etkisi; 3. Cinsiyet kalıp yargıları ve rolleri; 4. Kimyasal maddelerin tehlike 
belirtileri; 5. Çevre kirliliği; ve 6. Fransız kültürel-tarihi anıtları. 
 

Bu aktivite, müfredat tarafından öngörülen öğrenme çıktılarını geliştirme 
anlamında normal öğretimin bir parçasıydı, ancak öğrencilerle biraz farklı bir yöntemle 
gerçekleştirildi. Yöntemden önce, farklı öğrenme alanlarındaki öğretmenlerin ortak 
planlama çalışması, iş planlaması ve öğrencilerin bireysel ve takım atamaları, analiz, 
araştırma, tartışma, sonuç ve sunum yer aldı. 
 

Eyfel Kulesi, Zafer Takı, sayısız Katedral ve Kale, kültürel anıtlar, dünyaca ünlü 
sanat eserleri, mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan ve Fransa Bayrağı'nın sembolize 
eden geniş bir panoda sunuldu. Bu tür mirası araştıran öğrenciler, bu kültürel ve tarihi 
zenginlikle ilgili bilgi birikimlerini derinleştirmiş ve daha sonra izleyicinin onları tanıması 
için özel olarak hazırlanan panelde aynısını sunmuşlardır. 

 

 
Projelerin sunumu 

 

PROJELER  
HAFTASI 
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Sunulan bir diğer proje ise, Gençlerin Topluluk Haritalaması etkinliği çerçevesinde 
öğrenciler tarafından yürütülen pandeminin öğretim ve öğrenme üzerindeki etkisi ve 
bununla ilgili öğrenciler tarafından yapılan araştırmalardı. Lise, raporu sunmakla ek 
olarak, pandeminin eğitim sürecindeki avantaj ve dezavantajlarını yansıtan etkisi 
hakkında kapsamlı bir Tartışma düzenledi. Lise ayrıca bu aktivite hakkında okulun web 
sitesinde erişilebilen 3 makale hazırlamıştır: https://bit.ly/3uW1gHR.  

Son olarak okul yönetimi, Proje Haftasını desteklediği için ASSET Programına 
minnettarlığını dile getirerek, bu girişimin "Xhavit Ahmeti" Lisesi için geleneksel olacağına 
söz vermiş bulunuyor. 

 

4. Suhareka'da bulunan "Jeta e Re" Lisesi’nin Proje Hafta süreci 

26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Suhareka'da bulunan "Jeta e Re" Lisesi’nin, 
USAID tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” ASSET Programının 
ortak okulu, Projeler Haftası kapsamında projelerin uygulanmasıyla meşgul olmuştur. 
ASSET Programının 28 Nisan 2021'deki temsilcileri, Proje Haftası'nın uygulama sürecini 
yakından görmek için öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etmiştir.  

Proje Haftası, Proje Bazlı Öğretim eğitiminde öğretmenlerin eğitimleri sırasında 
edindikleri bilgilerden yola çıkılarak ortaya bu çalışma ortaya konmuştur. Öğrencilerin 
çeşitli problemleri çözmede eleştirel, yaratıcı ve yetenekli olmalarına yardımcı olan en 
etkili yöntemlerden biri ile sonuçlanmıştır. Bu öğrenme sürecinde öğrenciler, özellikle 
takım çalışması, sorun çözme, yaratıcılık, başkalarıyla iletişim, iş ve başkaları için 
sorumluluk gibi yaşam ve iş için gerekli olan yumuşak becerileri geliştirme ve okul 
müfredatından temel yeterliliklerin geliştirilmesi için faydalı olan uygulama fırsatını 
bulduklarına şahit olduk. 

Buna dayanarak, Suharka Lisesi bu yönteme dayalı üç proje geliştirdi: 1. 
Toplumdaki olumsuz olgular- Öğrencilerin sigaraya karşı tutumları nelerdir?;2. Geometrik 
cisimler ve Geometrik cisimler aracılığıyla hacmin belirlenmesi ve 3. Geleneksel Arnavut 
Kültürü. 

Bu nedenle projelerle çalışmak, konunun ve platformun öğrencinin kendisi ve nihai 
materyal tarafından sunulması anlamına gelmektedir. Bu durumda, okulun öğrencileri de 
aynısını yapmış bulunuyorlar. Bitirme projelerini oluşturma ve tamamlama süreci, 
öğrenciler ve öğretmenler, elde edilen deneyimleri ve elde edilen sonuçları gösteren 
Program temsilcileriyle coşkuyla paylaştılar. Üç farklı sınıfta projelerini sonuçlandırmak 
için çalışan öğrenciler, Program temsilcilerini ve okul yönetimini kabul ederek 2 aylık 
katılım sürecini detaylı bir şekilde sundular. 

https://bit.ly/3uW1gHR
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Proje Bazlı Öğretimin Metodolojik Gelişimi 

Lisenin bir öğrencisi olan Alketa Kololli, kendisiyle sohbeti sırasında bizlere ve 
diğer katılan öğrenciler ile bağlılığı hakkında ayrıntılı bilgi sunmuştur.  

"Projenin başlangıcında, ilk önce COVID’e karşıtı önlemlere saygı duyduk ve 
gruplara ayrıldık, böylece katılan her öğrencinin katılım fırsatı bulmasını sağladık. İlk adım 
olarak anketi TİK ve diğer araştırmalar konusundan edinilen bilgilerle Google Forms ile 
işleme koymaktı" söyledi. Adea daha sonra anketi elektronik olarak dağıttıklarını belirti.  
Adea, "Bu projeden öğrencilerin sigarayı kullanıma yönelik tutumları neler olduğunu 
tartışılındı ve böylelikle iletişim becerilerimizi geliştirdik, birbirimizi dinlemeye ve eleştirileri 
kabul etmeye öğrendik" dedi.  

Bitirme projelerinin sergisi 30 Nisan 2021 tarihinde lise binasında 
gerçekleştirilmiştir. Okul koridoruna etkinliğin reklamını yapan büyük bir afiş asıldı ve 
katılan öğrencilerin harika çalışmalarını diğer akranlarıyla, öğretmenleriyle ve yönetimin 
önünde gururla sundular. 

Arnavut kültürüne çeşitli geleneksel motiflerin sunulduğu bir köşe ayrılmıştı. 
Öğrenciler, ailelerden topladıkları eski tabakları, geleneksel kıyafetleri toplamışlardı. 
Ayrıca Kızlar Gecesi, ninniler vb. gibi birkaç farklı tezahürü de sundular. Proje Haftası 
sergisinin izlenebilirliği Lise tarafından yayınlanan videoyu buraya tıklayarak 
bulabilirsiniz. 

Sonunda, lise yönetimi Proje Haftasını müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul 
etiklerini ve bu etkinliğin okulun yıllık planlarına dahil edileceğini ve bu çalışma bir gelenek 
olarak kalacağını belirtiler. 

 

https://www.facebook.com/107425167549341/videos/807838486810209
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5. “Eqrem Çabej” Lisesi'nde Proje Haftası: 21. yüzyıl öğrencileri için verimli bir 
etkinlik 

29.04.2021 Perşembe gününden 30.04.2021 Cuma gününe kadar "Eqrem Çabej" 
Lisesinde öğrencilerin öğrenmeyi genel olandan farklı şekillerde geliştirdikleri Proje 
Haftası düzenlendi. Öğrenciler bu yenilik konusunda çok hevesliydi ve de elde edilen 
sonuçlar daha da yüksekti. Edinilen bilgi ve geliştirilen yumuşak beceriler ile öğrencilerin 
sunumları hem profesyonel hem de çekiciydi. 

USAID tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” ASSET 
Programının ortak okulu "Eqrem Çabej" tarafından düzenlenen Proje Haftası, 
öğretmenlerin Proje Bazlı Öğretim eğitiminden edindikleri bilgiler ışığında bu etkinlik 
ortaya çıkmıştır. Bu çağdaş öğretim yöntemi, teorik öğrenmenin somutlaştırılmasını ve 
farklı öğrenme alanlarının/derslerin kendileriyle gerçek dünya arasında bağlantı 
kurmasını sağlamaktadır. Oluşturulan çalışmaları sunmak üzere öğrenciler, projeleri 
Belediye Eğitim Müdürlüğü temsilcilerine, akranlarına, öğretmenlere ve ASSET Programı 
temsilcilerine sundular. Öğretmenlerin mentorluğunda öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilen üç proje şunlardı: 1. Lüminesans (Işıldama), 2. Bulmacaların Dernekler 
aracılığıyla düzenlenmesi ve 3. Görme duyusu. 

Proje sunumları ve ekip işbirliği 

Tanıtılan ilk proje, biyoloji, fizik, psikoloji ve matematiği içeren bir proje olan Görme 
duyusuydu. Gözün Anatomisi konulu sunumun yanı sıra öğrenciler sınıf arkadaşlarına 
görme testi yaparak Arnavutça baril alfabesini oluşturdular. Bu projede çalışan 
öğrencilerden oluşan ekip, bu etkinlik sayesinde sorunu tanımlama, çözümler için 
argümanları listeleme ve bir proje planı oluşturma becerileri kazandıklarını belirtiler. 
Sonra ekip, "Dernekler Bulmaca" projesini sunmak için okul kütüphanesinde toplandı. 
Kollarında 3 kız ve 1 erkekten oluşan ekip, Name Tag ve projenin adını yerleştirmişti. İyi 
hazırlanmışlar, bu çalışma sayesinde takım çalışması, yaratıcılık, araştırma vb. gibi 
beceriler geliştirdiklerini bizlere gösterdiler. 

Öğrenci sunumları  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/l%C3%BCminesans
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/%C4%B1%C5%9F%C4%B1ldama
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Etkinliğin sonunda, Program tarafından oluşturulan 'Makerspace' yaratıcı 
alanında, son ekip Lüminesansı (Lüminesans, ısı veya "soğuk ışık’tan” kaynaklanmayan 
bir maddenin kendiliğinden ışık yaymasıdır) sundu. Kalabalık bir öğrenci ekibi, 40 dakika 
boyunca profesyonel ve çok net bir şekilde sonuçlarını büyük bir gururla sundu. Süreci 
sunmanın yanı sıra, bu süreç hakkında uygulamalı bilgi edinmek için Vuçitırn Hastanesi'ni 
de ziyaret ettiler ve aşağıda ekli olan süreci gösteren ürünler yarattılar. 

Öğrenci Lorik Zabërgja: "Bu proje benim için çok önemli çünkü Biyoloji, Fizik, 
Kimya ve Teknoloji gibi birçok bilimde uygulama bulan Lüminesans süreci hakkında çok 
şey öğrendim. Gerçekleştirilen faaliyetten, uzak gelecekte adli tıp, trafik vb. gibi çeşitli 
alanlarda birçok uygulama bulacağını düşünüyorum." ifadesinde bulundu.   

İyi deneyimini, XI-1 sınıf öğrencisi Leonitë Bekteshi de paylaşıldı ve şunu ekledi: 
"'Lüminesans' projesinin geliştirilmesi sırasında birçok yeni bilgi öğrenmeyi başardım. 
Böyle bir projede yer almak benim için çok iyi bir yaşam deneyimi oldu”. 

Sonunda geliştirilen projeler aracılığıyla öğretmenler, müfredatta uygun isteyerek 
çalışmayan öğrencilerin bile belli bir proje ile çalışırken tam tersini gösterdiklerini fark 
ettiklerini söylediler. Bir projede en iyi bulunma nedenlerinden biri de grup çalışmasına en 
uygun öğrenme stilleri, işbirliği tercihleri ve genellikle sınıf dışında gerçekleştirilen pratik 
etkinliklerin gerçekleştirilmesidir. 

6. İstog’ta bulunan "Haxhi Zeka" Lisesi'nde düzenlenen Proje Haftası 
 

30 Nisan 2021'de "Haxhi Zeka" Lisesi, USAID tarafından finanse edilen “Ergenler 
için Okul Sonrası Destek” ASSET Programı tarafından desteklenen "Proje Haftası" 
etkinliğinin son günü olarak seçildi. Bu hafta etkinliklerle doluydu ve öğrenciler ve 
öğretmenler için oldukça çekiciydi.   
 

Projeler dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve teknoloji grubu tarafından 
sunuldu. Aşağıdakiler gibi altı proje: 1. Yaşam yolları; 2. Okul ortamının dekorasyonu; 3. 
Nehir sağlığı ve nehir ekolojisi; 4. Okuldaki zorbalık biçimlerine ilişkin farkındalık; 5. 
Programlama ve Teknoloji, 6. Spor Oyunları gibi çalışmalar sınıflarda ve okul 
koridorlarında tanıtıldı. 

 
Proje Haftası, teorik öğrenmenin somutlaştırılmasını sağlayan bir öğretim yöntemi 

olan ve farklı alanların/derslerin kendileriyle dünya arasında bağlantı kurmasını sağlayan 
bir öğretim yöntemi olan Proje Bazlı Öğretim dersinde, öğretmenlerin eğitim sırasında 
edindiği bilgilerden yola çıkılarak ortaya konmuştur. Proje Bazlı Öğretimin ana noktası, 
öğretimin öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliğine dayalı bir çaba olması 
gerektiğidir. 

Öğrenciler bu yenilik konusunda çok hevesliydiler ve Proje Haftası gibi etkinliklerin 
düzenlenmesinin önemi öğrenci Artian Zogaj tarafından şöyle vurgulandı: "Proje 
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Haftasına katılırken iyi bir deneyim kazandım. Bu etkinliklerin düzenlenmesi ve 
kamuoyunun huzuruna sunulması gerekiyor”. 

 
Nihai ürünlerin sunumu  

11/7 sınıf öğrencisi Fatjeta Gashi: "Projeler Haftası farklı ve motive edici bir 
haftaydı. Bu hafta bize, öğrenmeyi ilgili bir bağlamda ve biz öğrencilerin meşgul olduğu 
yerlerde inşa eden Proje Bazlı Öğretimin ne kadar önemli ve üretken olduğunu 
anlamamızı öğretti" ifadesinde bulundu.   

Fatjeta, bu etkinliğin gizli yaratıcı, araştırma ve işbirlikçi becerileri ortaya çıkardığını 
da sözlerine eklemiş bulundu.  

Proje Haftası, bu etkinliğin öğrencilerin sınıf içi yaptıkları basit bir şey olmadığını, 
yaratıcı yetenekleri ve gizli yetenekleri vurgulayabilecek bir şey olduğunu kanıtladı. 
 

Sunumun sonunda okul yönetimi, Sn. İbrahim Bytyçi ve Sn. Lindita Kaliqani 
öğretmenlere iş birliği sağladıkları ve de Doğruluk ve Kalite için, ASSET Programına 
eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan süreçlerde işbirliği ve destek için ve de 
öğrenci Armond Maxharraj "Yılın Gönüllüsü"- Lise ‘deki üç yıl boyunca gönüllü katkı 
sağladığı için Teşekkür Belgelerini taktir etti. 

 
 

7. "Xhelal Hajda - Toni" Lisesi'nde Proje Haftasının faydaları” 

27 Nisan 2021 sabahından itibaren Rahoveç'teki "Xhelal Hajda - Toni" Lisesi'ndeki 
tüm öğrenciler arasında Proje Haftası kapsamında uygulanan projeleri göstermek için 
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coşku vardı. USAID tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” ASSET 
Programı Ortak Okulu, diğer paydaşları tamamlanmış projeleri sunmaya davet ederek 
etkinliği işaretlemek için özel bir etkinlik düzenlemede bulunmuştu. 

Proje Haftası, teorik öğrenmenin somutlaştırılmasını sağlayan bir öğretim yöntemi 
olan ve farklı alanların/derslerin kendileriyle dünya arasında bağlantı kurmasını sağlayan 
bir öğretim yöntemi olan Proje Bazlı Öğretim dersinde, öğretmenlerin eğitim sırasında 
edindiği bilgilerden yola çıkılarak ortaya konmuştur. Bu etkinlik, öğretmenlerin öğrenme 
çıktılarını elde etmede planlama sırasında işbirliği yapmaları ve öğrencileri bilgilerini 
oluşturmaya dahil etmeleri durumunda, öğrenmenin çok daha çekici ve anlamlı olacağını 
kanıtladı. 2 aylık bir süre boyunca, bu lisenin öğretmenleri ve öğrencileri, okuldaki sanat, 
bilim, matematik ve diğer öğrenme alanlarında çeşitli etkinlikler ve araştırmalar sunan 6 
öğretim projesinin planlanması ve uygulanmasıyla meşgul oldular. Bu öğrenme sürecinde 
öğrenciler, özellikle takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık, başkalarıyla iletişim, iş 
ve başkaları için sorumluluk gibi, okul müfredatından temel yeterliliklerin geliştirilmesi ve 
de yaşam ve iş için gerekli olan yumuşak becerileri geliştirme ve uygulama fırsatı buldular. 

Pandemi sırasında öğrenme motivasyonu, Toplu Öğrenci Sergisi, ∏ PI Sayısı, 
Doğadaki Sular, Siyasi Partiler, Sporda Beslenme olarak uygulanan altı projeden, 
Program temsilcileri olarak Doğadaki Sular ve Toplu Öğrenci Sergisi projelerinin 
sunumlarını izleme şansımız oldu. 

 
Rahoveç’te bulunan "Xhelal Hajda - Toni" Lisesi'nde Proje Haftası Organizasyonu 

Öğrenciler öğretmenlerle birlikte farklı öğrenme yollarını keşfetmek için çaba sarf 
ettiler ve öğrencilerin çeşitli şekillerde kendilerine meydan okumaları için sınıf dışı eğitim 
deneyimlerinin ne kadar değerli bir çaba olduğunu sundular. Doğadaki Sular projesinin 
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sunumu sırasında öğrencilerin yeni etkinliklere maruz kaldıklarını ve grup deneyimleri 
yaşadıklarını fark edildi. " Doğadaki Sular" projesini sunan öğrenci için bu aktiviteye 
katılmak ilginçti çünkü çekiciliği nedeniyle gerçek bir iş olarak deneyim kazandığını belirti. 
Bu arada, Rahoveç Belediyesi için kaynakların önemini anlatan arkadaşı Anes Zika, 
projenin uygulanmasındaki deneyimlerini anlattı. "Antik kaynakların yakınında yaşıyoruz 
ve çok az ziyaretçi var. Benim dileğim Rahoveç'i tanıtmak çünkü çok eski hikayeleri ve 
özel güzellikleri var. Bu etkinlik sayesinde yerimizin güzelliklerini daha iyi tanıtmayı 
öğrendik” lerini belirti.  

Yoğun bir öğrenme süreci ve bir o kadar da eğlenceli geçen okul lobisinde toplanan 
öğrenciler tarafından gösteriş eşlik etti. Gerçekleştirilen tablolar okul koridoruna 
yerleştirilerek katılımcılar angaje oldular. Proje Haftası'nın gerçekleştirilmesinde 
öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğinin, öğrenciler başkalarıyla yakın bir şekilde 
çalıştığı ve düşüncelerini grupla paylaştığı ve tüm okulların sunmadığı bu harika deneyimi 
paylaştığı için çok krusiel / önemli olduğu açıkça bizlere belirtildi.  

Sonunda, lise yönetimi Proje Haftasını müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul 
etiklerini ve bu etkinliğin okulun yıllık planlarına dahil edileceği için gerçekleştirilmelerinin 
bir gelenek olarak kalacağını söylediler. 

 
Proje Haftasında gerçekleştirilen projelerden bazılarını sunan öğrenciler 

 

Rahoveç 
Proje Haftası 
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8. Obiliç 'teki "17 Şubat" Lise öğrencileri Proje Haftası kapsamında projeler 
sunuyor 

 
Obiliç Belediyesi'ndeki "17Şubat" Lisesi ve bu projede okul ortağı olan USAID 

tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” ASSET Programı Proje 
Haftası etkinliği düzenledi. 
 

"17Şubat" Lisesi, bu etkinliği düzenleyen Program'ın 8 ortak okulu arasında yer 
aldı. 2 aylık bir süre boyunca öğrenciler, özellikle takım çalışması, problem çözme, 
yaratıcılık, başkalarıyla iletişim, iş ve diğerleri için sorumluluk vb. gibi yaşam ve iş için 
gerekli olan ve okul müfredatından temel yetkinliklerin geliştirilmesine doğrudan katkıda 
bulunur yumuşak becerileri geliştirme ve uygulama fırsatı buldular. Büyük bir özveri ile 
gerçekleştirilen nihai ürünlerinin de takdim edileceği etkinliği öğrenciler de öğretmenleri 
ile birlikte hazırlamışlardı. Projelerin sunumunda Belediye Eğitim Müdürü ve Program 
temsilcilerinin bulunması, okulun yapılan çalışmalardan dolayı takdir edildiğini hissettirdi. 
 

Bize Okuma Köşesi Projesi'nden bahseden öğrenci Valentina Dedinca'nın 
değişiyle, bu etkinlik sırasındaki deneyimi, okulda uygulanan tüm projelerin öğrenciler 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve kendisine göre işbirliğinin arttığını görüldüğünü 
belirterek şunları da ekledi: "Başka projeler için kullanabileceğiniz bilgileri edinmek ve 
aynı zamanda yumuşak becerilerimizi geliştirmek büyük bir zevkti". 
 
 

 
 
 
 

Son olarak, okul yönetimi, ASSET Programına Proje Haftası'nı desteklediği için 
minnettarlığını dile getirerek, bu girişimin 17 Şubat Lisesi için geleneksel olacağını 
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taahhüt etti. Bu arada okul parkı projesinin gerçekleştirilmesinde diğer 19 öğrenciyle 
birlikte çalışan Shaban Preniqi şunları ekledi: “Unutulmaz bir deneyimdi, çünkü ilk defa 
böyle bir projede yer aldım. Etkinlik sırasında yeni arkadaşlar edindim ve çevreyi nasıl 
koruyacağım konusunda bilgi sahibi oldum”. Bu uygulamalı faaliyetlerin etkisini de dile 
getiren Belediye Eğitim Müdürü Rexhep Zeka, "Uygulamada öğretilen bilgi bir ömür boyu 
hatırlanır" diyerek, okula belediyeden daha fazla destek geleceğini vurgusunda bulundu. 
Son olarak, okul yönetimi, Proje Haftası'nı desteklediği için ASSET Programına 
minnettarlığını dile getirerek, bu girişimin 17 Şubat Lisesi için geleneksel olacağını 
taahhüt etti. 
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"YUMUŞAK BECERİLER" 
için tanımlayıcılar ve göstergeler 
- YAŞAM VE İŞ İÇİN BECERİLER- 

 

Genel bilgi 

USAID tarafından finanse edilen “Ergenler için Okul Sonrası Destek” (ASSET), on 
Yaşam ve İş istihdamla ilgili yumuşak beceriyi tanımlamıştır. İsmi geçen 'yumuşak 
beceriler' veya 'yaşam ve iş becerileri' içeren paket aracılığıyla, Kosova müfredatı 
tarafından tanımlanan altı ana yetkinliğin geliştirilmesinde yüksek orta okul (lise) 
öğrencilerine (ve öğretmenlerine) katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin istihdamı 
veya serbest meslekleri için gerekli davranışlar kazandırılması açısından, eğitim 
sürecinde ve sıralı dersler esnasında veya sonrasında, öğrencilerle çeşitli 
etkinlikler yapılması, özellikle bu yaş grubu için beklenen bilgi/ilim, beceri ve 
rutinlerin geliştirilmesine ek olarak, tutum, değer ve davranışların gelişiminin 
ötesinde devam edtmektedir. 

Bu belgede detaylandırılan yumuşak beceriler şunlardır: 

1. Eleştirel düşünme becerileri 

2. İletişim becerileri 

3. Sorun çözme becerileri 

4. Yaratıcılık 

5. Duygusal zeka 

6. Farkındalık 

7. Azim 

8. Takım çalışması 

9. Bilgi toplama beceriği (araştırma) 

10. Girişimcilik becerileri 

 

 

 

 

ASSET programı, Kosova Eğitim Merkezi (KEC) ile ortaklaşa Fhi360 ve Crimson Capital Corp 
tarafından yönetilmektedir 
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BECERİLERİN TANIMLAYICILARI VE ÖZEL GÖSTERGELERİ 
Bu bölüm, yukarıda listelenen tüm becerileri, her biri için tanımlayıcı bir tanım ve ardından 
başarılarını ölçmeye yardımcı olan beş özel göstergenin bir listesi aracılığıyla 
detaylandırılınmıştır. 

1. ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİĞİ 
Eleştirel düşünme, sorgulama, ortaya atılan varsayımları test etme, belirsizlikleri tanıma, 
yorumlama, değerlendirme ve yargılama yeteneği olarak tanımlanır. Eleştirel düşünme, 
yansıtıcı ve rasyonel düşünme sürecidir. Enis'e (1987) göre eleştirel düşünme, tanımak, 
analiz etmek ve tartışmak için gerekli herhangi bir beceriyi temsil ederken, Petress'e 
(2004) göre eleştirel düşünme, ister bir sorun, ister bir bilgi, ister bir veri seti veya bir dizi 
veri olsun, bir şeyi dikkatlice düşünme yeteneğidir. Eleştirel düşünme, insanların sorunları 
çözmek, yeni kavramlar öğrenmek, değerlendirmek ve karar vermek için kullandıkları 
zihinsel süreçleri, stratejileri ve temsilleri temsil etmektedir. Her eleştirel düşünür, 
gördüğü, duyduğu veya düşündüğü şeylerin kalitesi hakkında mantıklı kararlar vermek 
için bilişsel becerileri ve stratejileri dikkatli bir şekilde kullanır (Splitter, 1991). 

 

Eleştirel düşünme becerilerinin özel göstergeleri 
1.1  Farklı bilgi ve görüşleri/fikirleri aktif olarak inceler 

1.2  Verileri sistematik ve mantıksal olarak analiz eder 

1.3  Yargıları gerekçelendirir ve argümantasyon temelinde kararlar verir 

1.4  Anlayış eksikliğini veya yanlış bilgiyi yansıtır 

1.5  Sonuçları açık ve eksiksiz bir şekilde sunar  

 

2. İLETİŞİM BECERİĞİ 
İletişim, fikirlerin ve duyguların ifadesidir. Bir yerden, bir kişiden veya gruptan diğerine 
bilgi aktarmanın aktif sürecidir. İletişim, bilgi alışverişi, eleştirme ve sunma becerisinin 
yanı sıra araçları ve teknolojileri yansıtıcı ve etkileşimli bir şekilde kullanma becerisini 
içerir. Etkili iletişim, dil, görselleştirme, işitme ve kinestetik hareketlerin tüm yönlerini 
kapsamaktadır. Etkili iletişimciler, fikirlerini sözlü veya yazılı olarak verimli bir şekilde ifade 
eder ve belirli hedeflere ulaşmalarını sağlayacak şekilde mesajlar üretir ve onları işlme 
koyar. Kişilerarası becerilere, kişisel sorumluluğa, sosyal ve sivil sorumluluğa vurgu 
yaparlar (Greenstein, 2012). Bu nedenle, iletişim becerileri kritiktir ve kariyer başarısı ve 
bireysel iyilik halinin tahminidir (Spitzberg, 2011). 
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İletişim becerilerinin özel göstergeleri 
2.1  İletişim bağlamlarını yönetmek için stratejileri tanımlar ve kullanır 

2.2  Başkalarıyla etkileşime girer ve açıklama için soru sormak için inisiyatif alır 

2.3  Bilgileri net bir şekilde işlemek ve yorumlamak için anlamlı bir şekilde okur 
(bir kelime, metin, kavram, grafik veya eylem ile ne kastedilmektedir) 

2.4  Etkili iletişim için teknolojiyi, görsel araçları, konuşma dilini ve beden dilini 
kullanır 

2.5  Aktif olarak dinler ve başkalarının yorumlarına nazik, sakin ve ihtiyatlı bir 
şekilde yanıt verir 

 

3. SORUN ÇÖZME BECERİLERİ 
Sorun çözme, net bir çözüm yöntemi olmadığında, belirli bir durumu belirli bir 
duruma dönüştürmeyi amaçlayan karmaşık bir bilişsel işlem sürecidir (Mayer ve 
Wittrock, 2012). Devam eden bir hipotez üretme, tahminleri test etme ve tatmin 
edici çözümlere ulaşma sürecidir. Sorun çözme süreci, problemi tanımlama, 
anlama, bilgiyi, faktörleri ve sebepleri analiz etme, planlamayı çözme, çözüm 
planını uygulama ve çözümün etkinliğini değerlendirme gibi çok sayıda aktiviteyi 
içerir. Bu arada, bir bireyin sorun çözme becerileri, bir kişinin yapıcı ve yansıtıcı bir 
vatandaş olarak potansiyelini elde etmek için sorunlu durumlara girme isteğini 
temsil etmektedir. (OECD, 2014). Bu beceri, kendini çözüm gerektiren ve farklı 
bağlamlara aktarılabilen yeni durumlara yerleştirerek sürekli gelişir. 

 

Sorun çözme becerileri için özel göstergeler 
3.1  Bir sorunun bilgilerini, faktörlerini veya nedenlerini analiz eder 

3.2  Çözüm adımlarını planlar ve alternatif müdahaleler üretir 

3.3  Gerekli stratejileri uygular ve çözümün etkinliğini değerlendirir 

3.4  Alternatif çözümleri değerlendirir ve bunları başkalarıyla tartışır 

3.5  Farklı bağlamlarda sorun çözme bilgi ve becerilerini aktarır 
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4. YARATICILIK BECERİĞİ 
Yaratıcılık, olayları farklı görme ve sorunları çözmek için yeni yollar bulma 
yeteneğidir. Bir süreç ve/veya ürün olarak görülebilmekte ve genellikle problemlere 
faydalı çözümlerin üretilmesi olarak düşünülmektedir (Amabile, 1996). Yaratıcılık, 
her alanda teşvik edilmesi ve geliştirilmesi gereken 'yaratıcı düşünme' veya 
'yaratıcı sorun çözme' becerisi olarak kabul edilir. Bu beceri genellikle kapasite 
geliştirme, yetkilendirme, sorun çözme, kendini ifade etme ve bireylerin (kişisel) 
gelişimi ile ilişkilidir. Farkındalık, bağımsızlık, inisiyatif, kişilik, sorumluluk, sorun 
çözme, anlama ve düşünme, yaratıcı çalışma için sadece gerekli değil, aynı 
zamanda mecburi gereksim olmaktadır (Heilmann ve Korte, 2010). 

 

Yaratıcılık becerisinin belirli göstergeleri 
4.1  Yeni ve etkili fikirler yaratmak için bilgiyi araştırır ve farklı kaynaklardan 
içeriliğine bakar 

4.2  Sorun çözme ve bilginin uygulanması için hayal gücünü kullanır ve fikirleri 
takip eder 

4.3  Mevcut uygulamalara meydan okur, esnektir, kolayca uyarlanır ve 
belirsizliklerle iyi çalışır 

4.4  Kendisi ve başkaları için değeri olan yaratıcı fikirler üretir 

4.5  Disiplin, azim ve direnç göstererek yeni şeyler denemeye isteklidir 

 

5. BİLGİ TOPLAMA BECERİĞİ 
(ARAŞTIRMA) 

 
Bilgi toplama ve analiz etmede etkili olabilmek için kişinin bilgiye ne zaman ihtiyaç 
duyulduğunu bilmesi, bulması, değerlendirebilmesi ve etkin bir şekilde 
kullanabilmesi gerekir (Cembell, 2004). Bilgi toplama becerileri, çeşitli problemleri 
çözmek için veri kaynaklarını belirleme, toplama ve analiz etme becerisini ifade 
eder. Bu beceriler, bireyin bilgiyi verimli bir şekilde araştırmak ve yönetmek için 
teknolojiyi bir araç olarak kullanabilmesini sağlar. Birey için bilginin önemi, kaleitesi 
ve dogruluğu esas alınmalı. 
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Bilgi toplama beceriği için özel göstergeler  
(araştırma) 

 

5.1  Doğruluk, geçerlilik, uygunluk, değerlilik ve bağlama dayalı olarak veri 
kaynaklarını tanımlar. 

5.2  Bilgi (veri) toplamak ve analiz etmek için teknoloji ve diğer bilgi araçlarını 
kullanır 

5.3  Daha iyi araştırma sonuçları elde etmek için araştırma sorularını geliştirir 
ve iyileştirir 

5.4  Zorluklara rağmen bilgi aramaya devam etme azmini gösterir 

5.5  İçerik oluşturucuların ve üreticilerin fikir haklarına saygı gösterir 

 

6. DUYGUSAL ZEKA YETENEĞİ 
Duygusal zeka, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını izleme, aralarında 
ayrım yapma ve bir kişinin düşünce ve eylemlerini yönlendirmek için bilgiyi 
kullanma yeteneğini içerir (Salovey ve Mayer, 1990). Duygusal zeka, duyguları 
haklı çıkarma ve düşünmeyi güçlendirme kapasitesidir. Duyguları doğru bir şekilde 
algılama, duyguları geri alma ve üretme, düşünmeye yardımcı olma, duygu bilgisini 
anlama ve duygusal ve entelektüel büyümeyi destekleyen duyguları yansıtıcı bir 
şekilde düzenleme yeteneğini içerir (Mayer, Salovey ve Caruso, 2004). Duygusal 
zeka, kendini motive etme ve hayal kırıklıklarıyla başa çıkmaya devam etme 
yeteneğidir; dürtüyü kontrol etmek ve zevki frenlemek; kişinin ruh halini 
düzenlemek; düşünmek, hissetmek ve umut etmektir (Goleman, 1996). 

 

Duygusal zeka yeteneklerinin özel göstergeleri 
6.1  Başkalarına düşünme ve akıl yürütmede rehberlik etmek için duyguları 
tanımlar ve kullanır 

6.2  Duyguları anlar, düşünmeyi ve eyleme geçmeyi kolaylaştırmak için onları 
yönetir ve bütünleştirir 

6.3  Olaylar / durumlar ortaya çıktıkça duyguların nasıl değişebileceğini ve 
gelişebileceğini anlar 

6.4  Kontrollü geri bildirim ve rehberlik yoluyla başkalarını motive eder ve ilham 
verir 
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6.5  Anlaşmaları teşvik etmek için net, ikna edici ve iyi ayarlanmış mesajları 
dinler ve geri gönderir 
 

7. FARKINDALIK YETENEĞİ 
Farkındalık, bireyin başarı odaklı olma derecesi, ne kadar dikkatli, çalışkan, 
organize, planlı, ısrarcı, sorumlu ve kapsayıcılığını irade etmektedir (Behling 
1998). Farkındalık, kendi kendini kontrol etme, başkalarına hesap verebilme, 
çalışkan, düzenli ve kurallara saygılı olma eğilimindeki bireysel farklılıkları 
tanımlayan bir yapılar yelpazesidir (Roberts, Jackson, Fayard, Edmonds ve 
Meints, 2009). Farkındalık, lisede ve çalışmalarda en yüksek başarıyı öngörür ve 
bilişsel yetenekten bağımsızdır (Noftle ve Robins, 2007). Bu beceri, öğrencilerin 
yüksek derecede özerkliğe, yani bireysel çalışma şekline sahip olmalarını sağlar. 
 

Farkındalık yeteneklerinin özel göstergeleri 
 

7.1  Görevleri tamamlamak için kuralları takip edir ve talimatları dikkatlice izler 

7.2  Görevleri doğru bir şekilde planlar ve tamamlar 

7.3  Çalışmalarından ve eylemlerinden sorumluk alır 

7.4  Kendisine ve başkalarına karşı sorumludur 

7.5  Tamamlanan görevin başarısını değerlendirmek için ilgili kriterleri uygular 

 

8. AZİM YETENEĞİ 
Azim genellikle zorluklara ve çevresel etkilere bakılmaksızın seçilen bir eylem planı 
arayışı olarak tanımlanabilir (Muehlfeld, Urbig ve Weitzel, 2017). Azim, yol 
boyunca zorlukların, engellerin veya öngörülemeyen cesaretsizliğin üstesinden 
gelirken, müdahale planınızı değiştirirken, belirli bir hedefe tam ve dikkatli bir 
şekilde ulaşmaya devam etmektir. Azim, nispeten istikrarlı bir karar modeli ve bir 
hedefe ulaşmak için sıkı çalışmaya bağlılık olarak da görülebilir. Genellikle, 
öğrenciler ilgi alanlarını ve kimliklerini, meşgul olacakları etkinlikleri ve yolları 
seçmek için kullanırlar. Mevcut ve gelecekteki hedeflere yönelik çabalarını yaratır 
ve değerlendirirler, başarı potansiyellerini artırmak için psikolojik, sosyal ve maddi 
kaynakları kullanırlar ve gelecekte nasıl hareket edeceklerini belirlemek için 
eylemlerinin sonuçlarını tartarlar (Middleton, Tallman, Hatfield, & Davis 2015). 
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Azim yeteneklerinin özel göstergeleri 
8.1  Belirli bir hedefe ulaşmak için çözümler arar ve eylemleri yönlendirir 

8.2  Engellere ve zorluklara rağmen hedefe ulaşmak için kararlıdır 

8.3  Cesaretini kaybetmeden zorlukların üstesinden gelmek için eylemler planlar 

8.4  Belirli hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmak için farklı modeller ve kaynaklar 
kullanır 

8.5  Başarıya ulaşmaya yönelik düşünce ve eylemleri kontrol etmek için öz 
değerlendirme stratejilerini uygular  
 

9. TAKIM ÇALIŞMASI YETENEĞİ 
Takım çalışması, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya gelen bir grup insan 
tarafından, görevin işbirliği olmadan gerçekleştirildiğinden daha verimli bir şekilde 
gerçekleştirilen çalışma olarak tanımlanabilir. Her takım üyesi, başkalarıyla işbirliği 
yaparak kendisi için kişisel faydalar elde etmek için görevin bir kısmını yapar ve 
durumun taleplerine uyar (Shagory, 1976). Bir takım üyesi başkalarıyla etkileşime 
girer, tutarlılık sağlar, destekleyici, yardımcı ve işbirlikçidir (Robles 2012). Takım 
çalışması iki farklı açıdan değerlendirilebilir: takımların bir bütün olarak ne kadar 
iyi çalıştığını ve bireylerin bir takımda ne kadar iyi performans gösterdiğine bakılır. 
Birincisi kesinlikle önemli olsa da, okul bağlamı için öğrencilerin işbirliği yaparken 
bireysel becerilerini geliştirmek ilgi çekici olmaktadır (Lingard, 2010). 
 

Takım çalışması yeteneklerinin özel göstergeleri 
9.1  Aktif olarak katılır ve görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunur 

9.2  Başkalarının görüş ve fikirlerini destekler ve yapıcı yorumlar yapar 

9.3  Ekibi motive eder ve daha iyi sonuçlar elde etmek için fikirler sunar 

9.4  Etkili bir şekilde katkıda bulunur ve ekip içindeki diğer katkıları takdir eder 

9.5  Başkalarıyla çalışırken bireysel beceriler geliştirir 

 

10. GİRİŞİMCİLİK YETENEĞİ 
Girişimcilik becerisi, gerekli zaman ve çabayı harcayarak, finansal, psikolojik ve 
sosyal riskleri üstlenerek ve planlayarak ve parasal, kişisel tatminin yanı sıra 
bağımsızlıktan kaynaklanan ödülleri alarak yeni değeri olan bir şey yaratma 
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yeteneği olarak tanımlanabilir (Hisrich & Peter. , 2002). Girişimcilik becerisi, bir 
bireyin bir fikri kullanma ve sadece kişisel kazanç için değil, aynı zamanda sosyal 
ve gelişimsel fayda için bir girişim (küçük veya büyük) yaratma yeteneğidir 
(Olagunju, 2004). Resmi tanımlar, girişimcilik becerisini kendine güven, cesaret, 
azim, tutku, empati, uzman tavsiyesi alma istekliliği, hemen sonuç alma arzusu, 
vizyon ve fırsatları kabul etme yeteneği olarak nitelendirmektedir (Salgado-banda, 
2005). Girişimci tutumlar, inisiyatif alma, proaktif, bağımsız ve yenilikçi olmanın 
yanı sıra kişisel ve sosyal yaşamda da işte olduğu gibi karakterize edilir. 

 

Girişimcilik yeteneklerinin özel göstergeleri 
10.1  Bir işletme oluşturmak için inisiyatif alır 

10.2  Kaynak kullanımını planlar ve riskleri yönetir 

10.3  Görevleri tamamlamak için özgüven ve cesaretle ısrar eder 

10.4  İşinin ekonomik faydalarını ve değerlerini başkalarına teşvik eder 

10.5  Yeni fırsatları kabul etmeye hazırdır 
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Değerlendirme bölümü: Notlandırma yönergeleri: 
Bu araç, yumuşak becerileri değerlendirmek için uyarlanmış Müfredat Çerçevesine göre 
öğrenci değerlendirmesi için idari yönergeye dayanmaktadır. 

Derece 1 (yetersiz), yumuşak becerisinin elde edilmesinde yetersiz performansı belirler. 
Öğrenci, davranışsal göstergelere ulaşmada gerekli olan minimum düzeye ulaşmamış ve 
en düşük beceri düzeyine (%0-19'a kadar) ulaşamamamıştır. 

Derece 2 (yeterli), yumuşak becerisinin elde edilmesinde / gösterilmesinde yeterli 
performansı belirler. Öğrenci kabul edilebilir minimum davranışsal göstergelere ulaşmıştır 
ve destek yoluyla en düşük beceri kriterine (%20-39) ulaşmıstır. 

Derece 3 (orta), yumuşak becerisinin elde edilmesinde orta performansı belirler. Öğrenci, 
kabul edilebilir bir ortalama davranışsal gösterge düzeyine ulaşmıştır ve beceri 
göstergelerinin çoğuna (%40-59) ulaştığını kanıtlamaktadır.  

Derece 4 (iyi), yumuşak becerisinin elde edilmesinde / gösterilmesinde iyi performansı 
belirler. Öğrenci, tatmin edici düzeyde (%60-79) davranışsal göstergeler elde etmiştir ve 
yalnızca bazı beceri tanımlayıcılarından eksik kalmıştır. 

Derece 5 (pek iyi), yumuşak becerisinin elde edilmesinde / gösterilmesinde pek iyi 
performansı belirler. Öğrenci, tam bir davranışsal gösterge düzeyi (%80-100) elde etmiş 
ve becerilere sahip olduğunu kanıtlamıştır. 

Her beceri için beş gösterge belirlemek, sınıf not düzeyini belirlemeyi kolaylaştırır. 
Aşağıdaki bölüm bu amaçla kullanılabilir. Verilen örnek Eleştirel Düşünme içindir, ancak 
aynı format her beceri için uyarlanabilir. 

Notlandırma bölümü örneği: 

Eleştirel düşünme becerileri 
Notların seviyesi...? 

1 2 3 4 5 
Aşağıdaki 
davranışlardan 
herhangi birini 
göstermez 

Aşağıdaki 
davranışlardan 
2'sini gösterir 

Aşağıdaki 
davranışlardan 
3’ünü gösterir 

Aşağıdaki 
davranışlardan 
4'ünü gösterir 

Aşağıdaki 
davranışların 
tümünü 
gösterir 

Farklı bilgi ve görüşleri / fikirleri aktif olarak araştırır 
Verileri sistematik ve mantıksal olarak analiz eder 
Yargıları gerekçelendirir ve argümanlara dayalı kararlar verir 
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Anlayış eksikliği veya yanlış bilgi üzerine yansıtır durumu 
Sonuçları açık ve eksiksiz bir şekilde sunar 

 

 Notlandırma kanıtı 

Tanımlanan becerilerin çoğu üst düzey beceriler olduğundan, öğrencinin not 
verme testinin çoğu Bölüm 2'de (2.1, 2.2, 2.3) sunulan öğretmen notlarından 
alınacaktır. Bu notlar, sınıf gözleminden alınan notlara dayanacaktır; yazılı 
ödevlerin değerlendirilmesi; ses, video, kreasyonlar gibi ürün derecelendirmeleri 
gibi notlardan. 

 

  

ASSET programı, Kosova Eğitim Merkezi (KEC) ile ortaklaşa Fhi360 ve Crimson Capital Corp 
tarafından yönetilmektedir 
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EK 9. ÇALIŞMA SAYFASI – PBÖ PLANLAMASI 
 

                                         MÜFREDAT PROJE PLANLAMA 
FORMU 

 
Proje adı: 
_____________________________________________________________
____________ 
_____________________________________________________________
____________ 

Saat olarak 
ifade edilen 

proje süresi 94: 
 
__________ 

Konu (lar) / Yüklenilen alan95 ve 
adresle nen ÖS96: 
Konu / Yüklenilen alan 1: 
__________________________________
___ 
ÖS1:_____________________________
___________ 
__________________________________
___________ 
ÖS1:_____________________________
___________ 
__________________________________
___________ 
 
Konu / Yüklenilen alan 2: 
__________________________________
___ 
ÖS2: 
__________________________________
___________ ___ 
 
 
 
 

 

Öğretmenler: 

 

21. ___________________

______ 

22. ___________________

______ 

23. ___________________

______ 

24. ___________________

______ 

 

 

 

 

Sınıf (lar)97 

dahil: 

 

_______ / ____ 

_______ / ____ 

_______ / ____ 

 

 

 
94 Minimum saat fonu, bu proje ile ele alınan tüm ÖS'leri (Öğretim Sonuçları / Öğrenim Sonuçları) gerçekleştirmek için ayrılmış 
saatler eklenerek hesaplanır. Bu öğrenme projesi ile burada konu anlatımı, sınıf alıştırmaları, ev ödevi ve ayrıca öğrenci 
değerlendirme saatleri (sürekli değerlendirme / öğrenme için değerlendirme ve özetleyici / sumatif değerlendirme için) için tüm 
dersler toplanmalıdır. Bu saat fonu öğretim haftalarına yayılarak hesaplanır (örneğin projeye dahil edilen üç ders varsa: Haftada 4 
saat Arnavutça, haftada 4 saat matematik ve haftada 2 saat sanat ve iki ya da üç öğretim haftasına kadar uzatılmaya çalışılan bu 
projenin süresi şu şekilde hesaplanır: Arnavut dili 4 saat x 3 hafta + matematik 4 saat x 3 hafta + sanat 2 saat x 3 hafta = 12 + 12 + 
6 = 30 saatlik öğretim projesi 30 ders saati için gerçekleştirilir ve üç haftalık süreyi kapsar.  
95 Belirli konu(lar)/öğrenme alanı yükleyici olabilir veya projede koordinasyon rolü üstlenebilirken, diğer konular/alanlar verilen 
proje konusunda ÖS'lerin uyarlanmasına göre etkileşime davet edilebilir.  
96 ÖS(Öğretim Sonuçları / Öğrenim Sonuçları): hitap edilen sonuçtan öğrenme beklentilerini kısaltılmış metinle yazınız. Ayrıca, 
bu sonucun öğrencilerde nasıl değerlendirileceğini düşününüz. Projede farklı seviyelerdeki sınıfların birleştirildiği durumlarda (örn. 
10 ve 11 veya 12) hangi ÖS'nın hangi sınıf olduğu özellikle belirtilmelidir.   
97 Okul plan programını uygulamayı amaçlayan öğretim projesi, düzenli dersler altında olduğu gibi tüm sınıf projeye dahil 
edilmelidir. 
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__________________________________
________ 
ÖS 
2:________________________________
________ 
__________________________________
___________ 
 
Konu 3: 
__________________________________
___ 
ÖS 3: 
__________________________________
___________ 
__________________________________
___________ 
ÖS 
3:________________________________
________ 
__________________________________
___________ 
 
 
 
(boşluğu gerektiği gibi genişletin) 

Dahil edilecek diğer konular / alanlar ve bu proje tarafından ele alınan belirli öğrenme 
çıktıları (ÖS): 

 
Konu 4: ____________________________ 
ÖS 4:      
___________________________________________________________________________________
_________________ 
                
___________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
Konu 5: ____________________________ 
ÖS 5:     
___________________________________________________________________________________
_________________ 
               
___________________________________________________________________________________
_______________________ 
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Bu proje için ders entegrasyonunun ve öğrenme çıktılarının kombinasyonunun 
özeti/açıklaması98: 

 
 

KK'nın ana yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu proje aracılığıyla ele alınan yumuşak 
becerilere sunduğu katkı99 

KK ana yetkinlikleri Yumuşak beceriler 

49. İletişim yetkinliği  Eleştirel düşünme  Bilinçlenme   

50. Düşünme yetkinliği  İletişim  Azim  

51. Öğrenme yetkinliği  Sorun çözme  Ekip çalışması  

52. Yaşam, iş ve çevre için yetkinlik  Yaratıcılık  Araştırma  
becerileri 

 

53. Kişisel yetkinlik  
Girişimci  
beceriler 

 
 

Duygusal  
zeka 

 
54. Vatandaşlık yetkinliği  

 
 

Projenin 
özet 
açıklaması 

 
 
 

(Şuraya 
dahil edin: 
Öğretmen 
görevlerinin 
bölümlerini 
ve öğrenci 
çalışma 
stratejisini) 

 

Genel özet olarak proje açıklaması (Değinilen ana konular. Öğrenciler için 
alınacak önlem ve faydalar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekipte yer alan öğretmenlerin görev dağılımı100: 
 
Ders 1: 
 
 
 
 
 

 
98 Eğer diğer dersler yer almıyorsa, o zaman sütün yer tutmaması için silinebilir. 
6 Bu özet / açıklama, öğretim projesinin öğretim ekibiyle yapılmış olan toplantıdan çıkan RM analize 
dayanmaktadır. 
/ Bu proje elektronik ortamda doldurmaktaysanız, o zaman yetkinliklerin yanındaki kutucuğa tıklayarak seçiminizi 
yapabilirsiniz (daha sonra açılan pencerede Default Value'da sonra Checked'i seçip ardından OK tıklayınız). 
8 Özet şeklinde açıklama, 100 - 150 kelime 
100 Burada, tüm öğretim projesine katkıda bulunmak için konuların her birinin ayrı ayrı ne yapacağı açıklanmalıdır. 
Elbette tüm bunlar bu proje ile gerçekleştirilecek seçilen ÖS ile ilgili olmalı ve bu projenin beklenen ürününe katkı 
sağlamalıdır... 
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Ders 1: 
 
 
 
 
Ders 1: 
 
 
 
 
Öğrencileri gruplara ayırma stratejisi ve grup çalışma kuralları101: 
 
 
 
 
 

 
101 Bu, grup bölme ilkelerini ve projelerde yer alan sınıftaki / sınıflardaki öğrenci sayısını ana hatlarıyla belirtilir. 
Öğrenci grupları heterojen olmalı, her iki cinsiyetten öğrenciler, farklı öğrenme yeteneklerine sahip öğrenciler ve 
farklı sosyal statülere sahip öğrencilerden oluşmalıdır. Her öğrenci, hangi grupta tanımlanırsa tanımlansın, diğer 
grupların tüm araştırma ve bulgularından yararlanmalıdır. 



249 
 

Okulun 
yaratıcı 
alanını / 
laboratuva
rları, 
kabinleri 
ve 
makerspac
e alanını 
kullanmak 
 

Okulda mevcut olan ve bu projede kullanılacak eğitim teknolojisi ekipmanları102: 
 
1. 
2. 

Teşvik edici 
soru103: 

 

Öğrenciler 
ile 
çalışmanın 
ayrıntılı 
senaryosu  

 

 
Proje adımları104  
 
I. 
Hafta:..................................................................................................................................
................................................ 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
 
II. 
Hafta:..................................................................................................................................
.............................................. 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
 
III. 
Hafta:..................................................................................................................................
............................................. 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
 

 
102 Bu projede kullanacağınız araç gereç ve okul alanlarını belirtiniz. Ayrıca proje, okul binası dışında herhangi bir 
araştırma veya ziyaret öngörüyorsa burada belirtiniz 
103 Öğrencilerin proje sırasında öğreneceklerinin özüyle ilgili yönlendirici soru nedir? Soru açık, meydan okuyucu ve 
teşvik edici olmalıdır. Projede yer alan her bir konunun yapılacağı çalışma adımları açıklanmıştır. Adımlar, proje 
sürdüğü sürece öğretim haftaları bir oka dar da uzanır. 
104 Projede yer alan her bir konunun yapılacağı çalışma adımları açıklanmıştır. Adımlar, proje sürdüğü sürece 
öğretim haftaları bir oka dar da uzanır. 
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IV. 
Hafta:..................................................................................................................................
............................................. 
...........................................................................................................................................................
....................................................... 
 
Grup çalışmasını planlama, öğrencileri gruplara ayırma ve grup görevlerini tanımlama105 
 

Grup 1 (adlandırılabilir) bir görevi vardır ve 
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
................................................... 
............................................................................................................................................
........öğrencileri içermektedir 

1. Artan B. 
2. Fitore K. 
3. Driton R. 
4. Era P. 
5. Lamir K. 
6. Irena L. 

 

Grup 2 (adlandırılabilir) bir görevi vardır ve 
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
................................................... 
............................................................................................................................................
........öğrencileri içermektedir 

1. Ilir B. 
2. Bujar K. 
3. Dorina R. 
4. Mira P. 
5. Nita K. 
6. Gëzim L. 

 

Grup 3 (adlandırılabilir) bir görevi vardır ve 
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
................................................... 

 
105 Her grupta, gruba dahil olan öğrencilerin isimleri ve her grubun özel görevleri yazılır. Her dersin öğrenci ve 
öğretmenleri bu planlamaya katılır. Öğrenciler ilgili her dersten yararlanmalıdır. Grupların derslere göre 
bölünmesinden kaçınılır. 
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............................................................................................................................................

........öğrencileri içermektedir 
1. Artan B. 
2. Fitore K. 
3. Driton R. 
4. Era P. 
5. Lamir K. 
6. Irena L. 

 
 
Grup 4 (adlandırılabilir) bir görevi vardır ve 
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
................................................... 
............................................................................................................................................
........öğrencileri içermektedir 

1. Artan B. 
2. Fitore K. 
3. Driton R. 
4. Era P. 
5. Lamir K. 
6. Irena L. 

 
vb.  
 
Öğrencilerin bireysel çalışmalarının ayrılması ve çalışmalarının nasıl 
değerlendirildiğinin açıklaması106 
 
 
 
 
 
 
 
Gruplar arasında bilgi alışverişi için plan yapılması107 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 Gruptaki bireyin sorumluluğu, değerlendirmelerini müfredattan elde edilen öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirerek 
özel olarak tanımlanır. Bu bölümden öğrenci değerlendirmesi de planlanır (sürekli / biçimlendirici değerlendirme ve 
verilen öğretim dönemi için özetleyici / sumatif değerlendirme). 
107 Öğrenciler gruplar halinde çalışacak olsa da hepsinin her konunun derslerinden faydalanmasını sağlamalısınız. 
Bu nedenle, grup bilgi alışverişini birbirinizle nasıl sağladığınızı ve ayrıca tüm öğrencilerin birbirlerinin araştırma ve 
bulgularından ve ilgili her konudan (sunumlar, tüm sınıf tartışmaları vb.) yararlanmasını nasıl sağladığınızı buraya 
yazmalısınız. 
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Ürünler: 

Bireysel: Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

Ekipler: Değerlendirilecek içerik ve belirli 
yetkinlikler: 

Ürünlerin 
yayınlanması108 
(ürünlerin nasıl 
kamuya açıklanacağını 
açıklayın) 

 

 
 
 
 
 

Gerekli 
malzemeler 
ve diğer 
kaynaklar 
 

Alandaki insanlar, boşluklar / yerler: 
 
Teçhizat: 

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeler: 

Topluluktaki kaynaklar: 
 

Yansıtıcı 
yöntemler / 
değerlendir

Cetvelde işlemlerin tutanağı 
tutulması 

 Odak grupları  

Tüm sınıfla yansıtıcı tartışma 
(geri bildirim) 

 Tank tartışmaları:  

 
108 Öğrenciler okulla birlikte çalışmalarını herkese açık olarak yapıp yapmamayı seçebilirler: sınıf sunumları, sergiler, 
web sitesi yayınları vb. 
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me109 
 
 
 
 

Anket / Kim bilir, vb.  Yumuşak beceri araçlarıyla 
değerlendirme 

 

Değerlendirme stratejilerine ilişkin diğer notlar (Öğrenmek için değerlendirme stratejilerini nasıl 
kullanacaksınız?110 
 
 
 
 
Öğrenciler proje sırasında nasıl durumu yansıtacaklar? 
 
 
 
 
 
Bunun genel olarak değerlendirme süreciyle nasıl bir ilişkisi olacaktır?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
109 Değerlendirme için İY 08-2016, 3.4 ve 3.5 numaralı maddelere atıfta bulunarak, bu öğrenme projesiyle yapılan 
çalışmayı sürekli değerlendirme için kullanmalısınız (öğrenme / biçimlendirici değerlendirme ve verilen öğretim 
dönemi için özetleyici / sumatif değerlendirme (I, II veya III)) . 
110 Lütfen "Öğrenme için değerlendirme" dersinin çalışma materyalindeki değerlendirme stratejilerine bakınız. 
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