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1. Özet 
Bu rapor, AB tarafından finanse edilen ve Erasmus + Ana Eylem 2 -  Programı dahilinde yer alan 

"Kodlama Eğitiminde BIT/FETEM Lisans Öğrencilerinin Yeterliklerinin Artırılması - EDUCODE" 

başlıklı Stratejik Ortaklık projesi kapsamında hazırlanan ve ilk ve orta dereceli okullarda 

kodlamayı öğretecek olan BIT/FETEM lisans 

öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyan 

bir çalışmadır.  

Bu belge ana akım okullarda kodlama eğitimi 

verecek olan ve BİT/FETEM alanlarında 

eğitimlerine devam eden aday öğretmenlerin 

bu konudaki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için 

yapılan anket araştırma çalışmasıdır. Raporun 

katkı sağlayacağı alanlar şunlardır.  

1- Bilgisayar Bilimleri ve FETEM Lisans 

Öğrencileri için Kodlama Eğitimi” nin içeriği 

2- Eğitmenlerle (eğitim sağlayıcılar), diğer 

faydalanıcılarla ve ayrıca FETEM 

araştırmacılarıyla ilişkilere ilişkin çalışma 

3- Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinin 

gerekçesi ve ilkeleri 

Raporda, her biri eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasına katkıda bulunan 7 bölüm bulunmaktadır. 

1. Bölüm, Eğitim İhtiyaç Analizi dokümanı hakkında bilgi sağlayarak eğitim ihtiyaç analizinin 

hangi konuları ele aldığı ile ilgili kısa bir açıklama ve her bölüm için içeriğin bir özetini sunan 

yönetici özetidir. 

2. Bölüm, kodlama eğitimi ve eğitimin gelecekte beklenen etkileri ve ileri yaşam deneyimleri 

hakkında kısa bir açıklama ile birlikte çalışmada yürütülen genel araştırma metodolojisine genel 

bir bakış içeren bir giriş sunmaktadır. 

3. Bölüm anket metodolojisini, takip eden etkileşimler, hazırlık süreçleri ve soruların 

derlenmesi, anketlerin çevrimiçi anket platformlarındaki tercümelerini uygulamaları ile birlikte 

ele almaktadır. 

4. Bölüm Dokuz Eylül Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi, Limerick Teknoloji Enstitüsü ve Maribor 

Üniversitesi gibi 4 ortak üniversitede örneklemler ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bölümde 

katılımcıların yaş, cinsiyet, çalışma yılı ve kodlama etkinliklerine katılım düzeyi gibi kişisel bilgileri 

tartışılmaktadır. 
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5. Bölüm daha derin veri analizi, metin cevaplarını sayısal forma kodlayan, verileri gruplandıran, 

düzeltmeler için verileri kontrol eden, grupların karşılaştırılması için testler yapan ve veri 

görselleştiren işaretler sunmaktadır. 

6. Bölüm örneklemeden girdiyi tanımlamakta ve araştırma bulgularını derinlemesine 

tartışmaktadır. 

7. Bölüm hem genel olarak hem de her bir ortak üniversite örneklemesi temelinde yapılan analiz 

sonucunda ortaya çıkan en önemli eğitim ihtiyaçlarını tartışmaktadır. 

Eğitim İhtiyaç Analizi 

Eğitim İhtiyaç Analizi aşağıdaki argümanları ele almaktadır.  

- Mevcut ve gerekli bilgi, beceri ve yetenek düzeyleri arasındaki boşluğu belirleme 

      - Eğitimin genel içeriğinin ne olması gerektiğini belirleme 

      - Eğitim planının temelini oluşturma 

      - Eğitim planının değerlendirilmesi için bir temel sağlama 

      - Uygun ve ilgili eğitimi sağlama 
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2. Giriş 
 Ardı ardına gelen teknoloji devrimleri, dünyamızı dönüştürüyor. Dijital araçlar bugünün 

toplumunda her yerde karşımıza çıkıyor. 

İnternette dolaşmaya ve başkalarıyla iletişim 

kurmaya, bilgileri depolamaya ve paylaşmaya, 

bankacılık işlemlerini tamamlamaya, hatta 

satış yapma, satın alma, hızlı yiyecek sipariş 

etme veya çeşitli eğlence aktiviteleri yoluya 

diğer insanlarla etkileşime geçmeye teşvik 

ediliyoruz. İnternet on yıllardır dünya ile nasıl 

etkileşimde bulunacağımızı belirleyen kuvvetli 

bir etken niteliğinde.  

Meslek tanımları da kariyer ilerlemesi veya 

kariyer değiştirme konularında  dönüşüme 

uğruyor. Birçok kişi yeni yazılım ve kodlama geliştirme dahil olmak üzere pek çok konuda yeni 

dijital becerileri öğrenmeye ihtiyaç duyuyor. Şirketler kendilerini, yiyecek ve içecek gibi farklı 

alanlarda hizmet vermelerine ya da araba kiralama gibi hizmetler vermelerine rağmen 

kendilerini “teknoloji şirketi” olarak tanımlamaktadırlar. Ürünlerini internet üzerinden ve aynı 

zamanda açık ve iç iletişim araçlarıyla teslim etmekte ve teknolojiyi ileri düzeyde 

kullanmaktadırlar.  

Avrupa Komisyonu ayrıca şunları ifade eder: "İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki her bir 

etkileşim kodla yönetilir; ister bir web uygulaması oluşturun, ister sürüş sırasında GPS yol 

tariflerini takip edin, ya da ister sosyal etkileşimlerinizi güçlendirmek için ileitşime geçin bu hep 

böyledir. Kodlama, bugünün okuryazarlığıdır ve problem çözme, takım çalışması ve analitik 

düşünme gibi yüzyıl becerilerinizi uygulamalı olarak geliştirmenizi sağlar”. 

Bu nedenle, kodlama eğitimi hem eğitimin hem de yeni geliştirilen mesleklerin geleceği olup, 

yazılım sorunlarının nasıl geliştirileceğini, güncelleştirileceğini veya düzeltileceğini bilen bilgili 

personel gerektirir. 

Eğitimciler ve uzmanlar ayrıca, çocuklara nasıl kod yazılacağının öğretilmesinin başka nedenleri 

olduğuna da inanmaktadır: 

1- Kodu öğrenmek, bugün yaşadığımız dünyaya çocukları hazırlar. 

Web tasarımcıları, yazılım geliştiricileri ve robot mühendisleri gibi doğrudan kod kullanan 

ve üretim, nano teknoloji veya bilişim bilimleri alanındaki mesleklerde olduğu gibi 

kodlamanın nasıl kullanılacağını bilmenin büyük bir kıymete haiz olduğu daha pek çok 

meslek vardır.  

2- Kodu Anlama Dünyayı Açıklamaya Yardımcı Olur. 
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Günümüzde bilgi işlem, iletişim ve eğitimden sosyal medyaya, bankacılıktan, bilgi, güvenlik 

ve alışverişe kadar hayatımızın hemen hemen her alanında yer almaktadır. Ağa bağlı 

bilgisayarlar evlerimizin termostatlarını ve aydınlatmasını, otomobillerimizi ve sağlık 

kayıtlarımızı kontrol edebilir. 

3- Kodu Öğrenme Problem Çözme ve Hesaplamalı Düşünme Becerilerini Geliştirir. 

Bilgisayar programlama ile geliştirilen beceriler, çocukların hayatlarının diğer alanlarında 

olumlu yankı uyandırabilecek yeni düşünme biçimleri geliştirmelerine ve problem çözme 

tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

Educode, yazılıma katkıda bulunmanın, istihdam edilebilirliği artıracağına, yaratıcılığı 

güçlendireceğine ve yeniliklerin en üst seviyeye çıkmasıyla ilgili farkındalığı arttıracağına 

inanmaktadır. 

Dolayısıyla, geleceğin öğretmenlerinin kodlama eğitiminin yararları hakkındaki farkındalığı, 

gerekliliğini anlama açısından özel bir öneme sahiptir. 

Ortaklık, aşağıdaki gibi iki temel fikri çıktıyı geliştirmeyi hedeflemektedir.  

1- Kodlama Eğitimi Alanında Bilgisayar Bilimleri Öğretiminde (BİT/FETEM) Lisans Öğrencilerinin 

Yeterliğini Artırmada Yüksek Öğretim Programı 

2- Yüksek Öğretim Programına paralel olarak kullanılacak Öğretim Elemanı El Kitabı 
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3. Anket Hazırlama ve Uygulama Yöntemi 

3.1 İlk Etkileşimler 
Sürecin başında, ortak organizasyonların üyeleri e-posta yolu ile yazışmışlar ve Eğitim ihtiyaç 

Analizinin hazırlanmasında takip edilecek etkinlikleri 

planlamışlardır. Analizin içeriğine karar verilmesi ve 

bu konuda ortak bir kararın alınması için bir Skype 

toplantısı düzenlenmiştir.  

Toplantı sonrasında aşağıda yer alan soruların ele 

alınması ve araştırılmasına karar verilmiştir.  

• Ne ölçülecek? 

• Hangi sorular sorulacak? / Hangi ifadeler 
yazılacak? 

• Nasıl ölçülecek? 

 

3.2 Soru Havuzu 

Skype toplantısında, anketin iki bölümden oluşacağı 

kabul edildi: 

1. Bölüm, lisans öğrencilerinin kişisel bilgileri ve 

kodlama faaliyetlerine daha önceki katılım düzeyi ile 

ilgili soruları içerecekti. 

2. Bölümde ise 5 maddelik Likert ölçeği yer alacak ve hedef grubun ankettin bu bölümünde yer 

alan ifadelere olan katılım düzeylerini “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne 

Katılıyorum Ne de Katılmıyorum”, “Katılıyorum” veya “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 

belirtmeleri istenecekti. 

APEC, anket bölümlerini ve her bölüm için kullanılabilecek örnek ifadeleri içeren bir Google 

belgesi hazırladı. 

3.3 Sonraki Yorumlar ve Soruların Derlenmesi 

Ortak üniversitelerin akademisyenleri bölümler hakkındaki yorumları ile birlikte soru havuzuna 

katkıda bulundular. 

APEC, yorumları gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri veya değişiklikleri yaptı. Daha sonra ortak 

çalışma belgesi akademisyenlerin görüşlerini bir kez daha almak için paylaşıldı. İkinci bir süreç 

daha yürütüldü ve yeni yorumlar yeni düzenlemelere yol açtı. Son olarak DEÜ akademisyenleri 

ifadeler ve bölümler üzerinde çalışmış ve anketi sonuçlandırmıştır. APEC, soruların herkes 

tarafından aynı şekilde analiz edilebilmesi için matematiksel bir işaretleme (mark-up) hazırladı. 
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Tüm ortaklar, veri analizi sürecini kolaylaştırmak ve standart bir format sağlamak için aynı 

matematiksel işaretlemeyi kullandılar. 

3.4 Anketin Bölümleri 
1. Bölüm  

• 1. Bölüm başlıkları, yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi (kaçıncı sınıf) ile ilgili sorular, kodlama 
etkinliklerine katılım düzeyini belirlemek için iki soru ve bazı ünlü kodlama programlarıyla ilgili 
katılım düzeylerini değerlendirmek için iki soru içermektedir. 

2. Bölüm 

• 2. Bölüm, aşağıdaki başlıklar altında BİT/FETEM lisans öğrencilerinin eğitim ihtiyaçları ile ilgili 
ifadeleri içermektedir. 

• Kodlama Eğitiminin Amaçları 

• Kodlama Eğitiminde Beceriler ve Kazanımlar 

• Kodlama Eğitiminin İçeriği 

• Kodlama Eğitiminde Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

• Eğitim Materyalleri / Kodlama Eğitimi Araçları 

• Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi 
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4. Katılımcılar/Örneklem 
Katılımcıları seçmek için Basit Rasgele Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Ortak Üniversiteler, 

lisans öğrencilerinden ankete katılmalarını istemiş ve öğrenciler gönüllü olarak ankete 

katılmışlardır. 

4.1 Katılımcı Sayısı 
Ankete katılan dört ortak üniversiteden 277 lisans öğrencisi çevrimiçi anket platformlarını 

kullanmıştır. Araştırma süresi yaklaşık iki hafta sürmüştür. Ancak, verilerdeki bazı cevaplar eksik 

olması dolayısıyla toplamda sadece 258 form analiz edilmiştir. Bkz. Şekil 1. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Katılımcılar: 67 

Bazı eksik verileri olan katılımcılar: 6 

Katılımcı formlarının 61'i kullanıldı. Katılımcılar toplamın % 23,64'ini oluşturdu. 

Limerick Teknoloji Enstitüsü 

Katılımcılar: 46 
Bazı eksik verileri olan katılımcılar: 10 
Katılımcı formlarının 36’sı kullanıldı. Katılımcılar toplamın % 13,95'ini oluşturdu. 

Maribor Üniversitesi 

Katılımcılar: 38 
Bazı eksik verileri olan katılımcılar: 3 
Katılımcı formlarının 35’I kullanıldı. Katılımcılar toplamın % 13,57'sini oluşturdu. 

Zagreb Üniversitesi 

Katılımcılar: 126 
Tüm cevaplar kullanıldı. Katılımcılar toplamın% 48,84'ünü oluşturdu. 

 

 

 

 

 

Şekil 1 – Katılımcı Sayısı 

4.2 Katılımcıların Yaş Aralıkları 
Katılımcıların yaş aralığı 18-52 olarak tespit edilmiştir.  En geniş yaş aralığına sahip olan 

üniversite Limerick Teknoloji Enstitüsü’dür. Her ortak üniversitenin katılımcıların yaş aralıkları 

aşağıda verilmiştir.  
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Dokuz Eylül Üniversites 

Yaş Aralığı: 20-31 

Limerick Teknoloji Üniversitesi                                    

Yaş Aralığı: 18-52 

Maribor Üniversitesi 

Yaş Aralığı: 19-32 

Zagreb Üniversitesi                                                                                     

Yaş Aralığı: 21-32 

 

 4.3  Cinsiyet      

Dokuz Eylül Üniversitesi, Limerick Teknoloji Enstitüsü ve Maribor Üniversitesinin kız katılımcı 

sayısı cinsiyet havuzunun 30%-37% sini temsil etmiştir. Bununla birlikte Zagreb Üniversitesinin 

kız katılımcı sayısının Şekil 2’de görüldüğü gibi erkek katılımcılardan çok az daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Toplamda, katılımcıların ortalama oranları Şekilde 3’de görüldüğü gibi %43.4 kız 

ve %56.6 erkek olarak tespit edilmiştir.  

                   
Dokuz Eylül Üniversitesi      

Kız:        23 (%37,70) 

Erkek:   38 (%62,30) 

 

Limerick Teknoloji Enstitüsü  

Kız:        11 (%30,56) 

Erkek:   25 (%69,44)                                     Şekil 2 – Cinsiyetlerin Yüzde Dağılımı 

 

Maribor Üniversitesi 

Kız:        12 (%34,28) 

Erkek:   23 (%65,72) 

 

Zagreb Üniversitesi 

Kız:        66 (52,38%) 

Erkek:   60 (47,62%)                                  

                                                                      Şekil 3 – Toplam cinsiyet dağılımı (yüzde oranları) 
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 4.4 Sınıf Düzeyi  

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden katılımcılar 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerinde yoğunlaşmışlardır. 
Maribor Üniversitesi'nden en fazla katılımcı sayısı 4. sınıf düzeyindeyken, Zagreb Üniversitesi 
katılımcıları çoğunlukla 4. ya da 5. sınıf düzeylerindedir ve bunların çoğu 5. sınıf düzeyindeki 
lisans öğrencileridir. Ankete katılanlar çoğunlukla daha somut veriler sağlayabilecek olan üst 
sınıf düzeylerindeki lisans öğrencileridir. 

Diğer üç ortak üniversiteden farklı olarak, Limerick Teknoloji Enstitüsü katılımcılarının % 75'i 
birinci sınıf öğrencileridir. Özetler aşağıda sunulmuştur. 

 Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
No        % 

Limerick Teknoloji 
Enstitüsü 
No        % 

Maribor Üniversitesi 
 
No         % 

Zagreb Üniversitesi 
 
No         % 

1. SINIF 0 0 27 75 5 14,28 0 0 
2. SINIF 17 27,87 1 2,78 1 2,86 0 0 

3. SINIF 18 29,51 1 2,78 7 20 3 2,38 

4. SINIF 18 29,51 6 16,66 14 40 43 34,13 
5. SINIF 8 13,11 1 2,78 5 14,28 80 63,49 

6. SINIF 0 0 0 0 3 8,57 0 0 

Tablo 1 – Sınıf Düzeyleri (Partner Üniversite Bazında Sayılar ve Yüzde Oranları)  

 1. SINIF 2 SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 

Sayı 32 19 29 81 94 3 

% 12,4 7,36 11,24 31,4 36,43 1,17 

Tablo 2 – Sınıf Düzeyleri (Toplam Sayılar ve Yüzde Oranları)  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 – Sınıf Düzeyleri (Partner Üniversite Bazında Yüzde Oranları) 

 

 

 

 

Şekil 5 – Sınıf Düzeyleri (Toplam Yüzde Oranları)   
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 4.5 Kodlama Farkındalığı 
Kodlama farkındalığı Zagreb ve Maribor Üniversiteleri katılımcıları arasında çok yüksek olarak 

gözlemlenmiştir. Bu farkındalık özellikle tüm katılımcı lisans öğrencilerinin kodlamayı bildiği 

Maribor Üniversitesi'nde oldukça yüksektir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden katılımcıların% 67'si  

ve Limerick Teknoloji Enstitüsü'nün katılımcılarının% 78'i eğitimde kodlama etkinliklerinin 

farkında olduklarını belirtmiştir.                                                                                                             

Tablo 3 – Kodlama Farkındalığı (Ortak Üniversitelerde Sayılar ve Yüzde Oranları)  

 Farkında Farkında değil 

Sayı 210 48 

% 81,4 18,6 

Tablo 4 – Kodlama Farkındalığı (Toplam Sayılar ve Yüzde Oranları)  

 

Şekil 6 – Kodlama Farkındalığı (Ortak Üniversitelerde Yüzde Oranları) 

 

 

 

 

 

Şekil 7 – Kodlama Farkındalığı (Toplam Yüzde Oranları) 
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 4.6 Kodlama Etkinliklerine Katılım  
Kodlama etkinliklerine daha önce dahil olma ve katılma oranları da katılımcılar arasında bir hayli 
yüksek olarak bulunmuştur. Beklenildiği üzere, sonuçlar bir önceki soruya verilen cevaplarla çok 
benzerdir. İnternette çocuklara nasıl kodlama yapacaklarını öğreten çeşitli platformlar 
bulunmaktadır. Bu uygulamaların kullanılması aynı zamanda eğitimde kodlama farkındalığının 
artmasını da sağlayacaktır.   

 
Tablo 5 –Kodlama Etkinliklerine Katılım (Ortak Üniversite Bazında Sayılar ve Yüzde Oranları)  

 Katılan Katılmayan 

Sayı 208 50 
% 80,62 19,38 
Table 6 – Involvement in Coding Activities by Number and Percentage (of Total) 

 

Şekil 8 –Kodlama Etkinliklerine Katılım (Ortak Üniversite Bazında Yüzde Oranları)  

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 – Kodlama Etkinliklerine Katılım (Toplam Yüzde Oranları) 
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 4.7 Hangi Kodlama Programları Daha Tanıdık? 
 
Genel anket sonuçlarına göre elde edilen bulgular aşağıda paylaşılmıştır.  

Katılımcılar arasında “Blockly” ve “Alice” en bilinmeyen kodlama programlarıdır. Zagreb 

Üniversitesinden 84 katılımcı, Blockly'i ve aynı şekilde 82 katılımcı da Alice'i hiç duymadıklarını 

belirtmişlerdir. Tam tersine Limerick Teknoloji Enstitüsü'nden 23 katılımcı Blockly'i 

kullandıklarını belirtmişler, ancak 30'u Alice'i hiç duymamıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden nispeten yüksek sayıda katılımcı da sadece Phyton (36) ve Robotik 

(28) 'i duyduklarını belirtmiştir. Benzer şekilde, Maribor Üniversitesi'nden çok sayıda katılımcı, C 

/ C ++ (26), Java (17) ve Robot Programlama (29) programlarını hiç duymadıklarını ya da sadece 

ismini duyduklarını belirtmişlerdir. Limerick Teknoloji Enstitüsü'nün katılımcıları, Python (22) ve 

C / C ++ (19) 'u çoğunlukla bilmediklerini, Java (25)' ı ise çok iyi bildiklerini belirtmişlerdir. 

Zagreb Üniversitesinden 91 katılımcı düzenli olarak Python programını kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 50 katılımcı, C / C ++ ile çok ilgilendiklerini ve 

Maribor Üniversitesi'nden 33 katılımcı Scratch ile çok ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Dağıtım, 

ortak üniversitelerin katılımcıları arasında oldukça büyük farklılıklar göstermektedir.  

4.8 Hangi Kodlama Programları Daha İlgi Çekici?  
Genel inceleme sonunda elde edilen bulgular aşağıda paylaşılmıştır.  

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin katılımcılarının Python, Java ve Robot Programlama öğrenmeye 

daha meyilli oldukları gözlemlenmiştir. Blockly ve Alice bu katılımcılar arasında en çekici 

olmayan kodlama programları olurken, Scratch'ın biraz daha fazla dikkat çektiği görülmektedir.  

Limerick Teknoloji Enstitüsü'nün katılımcıları çoğunlukla Scratch, Blockly ve Robot Programlama 

olmak üzere üç kodlama programı kullanmaktadır. Python kullanımı konusunda ilgi 

gösterilmiştir, ancak Java ve C / C ++ programları katılımcılar bu programları nasıl 

kullanacaklarını zaten bildiklerini belirttiklerinden ilgi çekmemişlerdir. Alice bu katılımcılara hiç 

ilgi çekici gelmemektedir.  

Maribor Üniversitesi katılımcıları daha çok Java ve Robot Programlamaya yönelmişlerdir. Python 

ve C / C ++ programları da dikkatlerini çekmektedir. Katılımcılar Alice ve Scratch'a ilgi 

göstermemiş, ancak Blockly'e çok az ilgi göstermişlerdir. 

Zagreb Üniversitesinden katılanların ilgileri daha çok Blockly, Scratch, Alice ve Python'a 

yönelmektedir. Neredeyse "bütün” katılımcılar Alice'i öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların sadece yarısı C / C ++ ve Java'ya ilgi göstermişlerdir. 86 katılımcı, Robot 

Programlamayı öğrenmek istemediklerini belirtmiştir. 
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5. Veri Analizi 
 

2. Bölüm, katılımcıların eğitim ihtiyaçları ile ilgili 

olarak uygulanan anketten elde edilen bulguları 

sunmaktadır. Educode, katılımcıların kodlama 

eğitimi için çok yüksek düzeyde eğitime ihtiyaç 

duyduklarını gözlemlemiştir. Eğitim ihtiyaçlarının 

katılımcılar arasında çok yüksek olmasından 

dolayı, Educode temel olarak yanıtlar arasındaki 

küçük farklılıkları karşılaştırmayı ve böylelikle 

eğitim ihtiyaçlarını daha net olarak ortaya 

koymayı hedeflemiştir. 

• Her bir madde için frekanslar analiz edilmiş ve 

veri setleri oluşturulmuştur. 

• Her ülkenin veri seti, anket ifadelerine katılım düzeyini 1'den (kesinlikle katılmıyorum) 5'e 

(kesinlikle katılıyorum) gösterecek şekilde her katılım düzeyine verilen cevap sayısını 

içermektedir. 

• Veriler, katılım düzeylerini gösterecek şekilde (1'den 5'e kadar) veriler birbirlerinin altına 

gelecek şekilde yerleştirilmiştir. En üstteki sayılar ifadelere katılmayanların sayılarını temsil 

ederken, en alttaki sayılar güçlü katılım gösterenlerin sayısını temsil etmektedir. 

• Örneğin, her bir ifade için, her bir ortak ülkenin veri setinde kaç katılımcının ifadelere 

kesinlikle katılmadığını (1), katılmadığını (2), kararsız kaldığını (3), katıldığını (4) veya kesinlikle 

katıldığını (5) görülebilmektedir.  

• Toplam frekanslar tüm katılımcıların genel eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır, ancak, 

tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programının aktarılabilirliğinin sağlanması için 

ülkeye özgü ihtiyaçlar da belirlenmiştir. 

2. Bölümde yer alan her kısım için en çok tercih edilen seçimleri netleştirmek amacıyla Mod 
Değerleri kullanılmıştır. 

AMAÇLAR KAZANIMLAR İÇERİK
ÖĞRETİM YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ
ÖĞRETİM 

MATERYALLERİ
DEĞERLENDİRME

Kodlama Eğitiminde Öğretim Programının Bileşenleri 
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6. Bulgular  

 6.1 Kodlama Eğitiminin Amaçları 
Katılımcıların çoğu, kodlama eğitiminin amaçları ile ilgili olarak eğitime ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir (Mod: Kesinlikle Katılıyorum). Kodlama eğitimini gerekli kılan ana sebepler, 

kodlama eğitiminde AB ve ulusal 

politikalar ve disiplinler arası 

çalışmalara kodlama eğitiminin 

katkıları gibi konular katılımcılar 

arasında biraz daha az ilgi çekici 

konular olmuştur. İlginç bir şekilde, 

katılımcıların üçte biri, kodlama 

eğitimi ile ilgili AB ve Ulusal 

politikaları öğrenmeye ihtiyaç 

duymadıklarını veya ihtiyaçları olup 

olmadığından emin olmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin tüm 

katılımcıları kodlama eğitiminin 

amaçlarını öğrenmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların sadece altıda biri, özellikle BİT & 

FETEM Öğretmenlerinin kodlama eğitiminin başarılı bir şekilde sunulması için önemli bir 

konumda olduklarından emin olmadıklarını belirtmişlerdir (4. madde). 

Limerick Teknoloji Enstitüsü'nden katılımcıların neredeyse üçte biri kodlama eğitiminin ana 

unsurlarını öğrenmenin öneminden, disiplinler arası çalışmalar için kodlama eğitiminin 

öneminden ve kodlama eğitiminin başarılı bir şekilde iletilmesi için BİT / FETEM öğretmenlerinin 

kritik bir rolü olup olmadığından emin olmadıklarını belirtmişlerdir ( 1, 3 ve 4. maddeler).  

Birinci bölümde yer alan eğitim ihtiyaçlarına yönelik bütün maddeler çok dikkat çekerken, 

kodlama eğitimi ile ilgili temel kavramlar, kodlama eğitimi bağlamında problem çözmenin temel 

stratejileri ve aynı problemlerin farklı çözümlerinin değerlendirilmesi ve iyi ve kötü olanları ayırt 

etme gibi konular (5, 7, ve 8. maddeler) bu bölümdeki en çekici konular olmuştur.  

Maribor Üniversitesi'nden katılımcıların beşte birinin kodlama eğitiminin ana unsurlarını ve 

kodlamayı destekleyen ilgili AB ve Ulusal politika ve girişimlerini (1 ve 2. maddeler) öğrenmeye 

ihtiyaç duymadıklarını belirttiği ilk iki soru dışında, bu bölümdeki tüm ifadelere büyük ilgi 

gösterdikleri gözlenmiştir.  

Zagreb Üniversitesinden katılımcılar, problem çözme ve sayısal (computational) düşünme ve 

kodlamanın başarılı bir şekilde sunulmasıyla ilgili eğitim ihtiyaçlarına odaklanmışlardır (4, 6 ve 7. 

maddeler). Buna göre Zagreb Üniversitesi katılımcılarının cevapları Maribor Üniversitesi 

katılımcılarına benzerlik göstermektedir. 
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 6.2 Kodlama Eğitiminde Beceriler ve Kazanımlar 
Katılımcıların çoğu, kodlama eğitiminin becerileri ve kazanımları konusunda eğitime ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir (Mod: Kesinlikle Katılıyorum). Öğrencilerin, kodlama programını 

tamamlayarak geliştirebilecekleri becerilerle karşı ilgi duydukları gözlenmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin tüm katılımcıları bu eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılar en çok basit algoritmaların öğretilmesi ve veriyi uygun şekillerde depolamak için 

farklı veri yapılarının kullanılması konularıyla ilgilenmişlerdir (5 ve 6. maddeler). 

Limerick Teknoloji Enstitüsü'nden katılımcıların çoğu (üçte ikisi) bu bölümdeki tüm içeriği 

öğrenmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, katılımcıların dörtte biri, öğrencilerin 

kodlama eğitimlerini tamamlayarak hangi tür becerilerini gelişebileceğini, alan probleminin 

sözel açıklamasının biçimsel biçime nasıl dönüştürüleceğini, öğrencilerin problemi çözerken 

problemin çözümünü nasıl basitleştireceklerini öğrenmeleri gerektiğinden emin olmadıklarını 

belirtmişlerdir.  (1, 3, 4 ve 6. maddeler). Katılımcıların% 88.9'u, kendi BT becerilerini öğrencilere 

nasıl aktaracaklarını ve başarılı programlama için modelleme tekniklerini öğrenmek istemiştir (2 

ve 7. maddeler). 

Maribor Üniversitesi katılımcılarının da bu konuda eğitim almaya çok istekli oldukları 

belirlenmiştir. Katılımcıların sadece beşte biri, başarılı bir programlama için alan probleminin 

sözel açıklamasını biçimsel forma dönüştürmeyi ve başarılı programlama için modelleme 

tekniklerini nasıl öğreteceklerini öğrenmeleri gerektiğinden emin değildi (3 ve 7. maddeler). 

Zagreb Üniversitesi katılımcıları da bu konuda eğitim almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

konuyu öğrenmeleri gerektiğinden emin olmayan katılımcıların ortalama yüzdesi% 11,1'dir. En 

fazla ilgi gösterilen ifadeler; Öğrencilerin kodlama eğitimlerini tamamlayarak geliştirebilecekleri 

beceriler ve verileri uygun şekillerde depolamak için farklı veri yapıları kullanma konuları 

olmuştur (1 ve 4. maddeler).  

6.3 Kodlama Eğitiminin İçeriği 

Genel olarak, katılımcıların çoğu bu konuda eğitim almaya ilgi göstermişlerdir (Mod: Kesinlikle 

katılıyorum). Ölçekte yer alan bütün maddelerin mod değerleri “kesinlikle katılıyorum” 

düzeyinde gerçekleşmiştir, ancak katılımcıların %9’u prosedürel ve nesneye odaklı programlama 

arasındaki farklılıkları nasıl öğretecekleri konusunda eğitim almak istediklerinden emin 

olamamışlardır (8. madde). 

Dokuz Eylül Üniversitesi katılımcılarının çoğunluğu bu konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. Ancak katılımcıların onda biri hangi konuların prosedürel programlama ile ilgili 

olduğunu öğrenmeye ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir (3. madde) 

Limerick Teknoloji Enstitüsü katılımcılarının dörtte üçü kodlama eğitiminin içeriği konusunda 

eğitim ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. En çok tercih edilen konu ise programlamaya girişle 

ilgili otantik problemleri anlama olmuştur (4. madde) 
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Bulgulara göre, Maribor Üniversitesi katılımcılarının da bu konuda eğitim ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Fakat katılımcıların dörtte biri, Statik (C / C ++, Java) ve Dinamik (Python) diller 

arasındaki farkı ve prosedürel ve nesneye yönelik programlama arasındaki farkları nasıl 

öğreteceğini öğrenmek istememektedir (7 ve 8. maddeler).  

Zagreb Üniversitesi katılımcılarının% 85.71'i bu konuda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. 

İlgi alanları daha çok programlamaya giriş, hata ayıklama ve Statik (C / C ++, Java) ve Dinamik 

(Python) diller arasındaki farklarla ilgili otantik problemlere odaklanmıştır (4.5 ve 7. maddeler). 

 6.4 Kodlama Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri 
 

Tüm katılımcılar bu konuda genel olarak bir eğitim ihtiyacının olduğunu belirtmişlerdir (Mod: 

Kesinlikle Katılıyorum). Belirtilen en önemli eğitim ihtiyaçları; öğrencilerin kodlama konusuna 

olan meraklarının/ilgilerinin nasıl artırılacağı, farklı yetenekleri ve öğrenme stilleri olan 

öğrencilerin kodlama eğitimi etkinliklerine nasıl dahil edileceği, kodlamada proje tabanlı 

öğrenmenin nasıl uygulanacağı, kodlamada oyun temelli öğrenmenin nasıl uygulanacağı, hangi 

problemlerin daha çok nasıl tanımlanacağı ve programlama için öğrencileri motive etmeye 

uygun ve kodlamada video örnekleri sağlayan uygun çevrimiçi platformlar olarak belirlenmiştir 

(2, 3, 4, 7, 12 ve 19. maddeler). 

Biraz daha az çekici eğitim ihtiyaçları arasında, tersyüz eğitimin (flipped learning) kodlama 

eğitiminde nasıl uygulanacağı, harmanlanmış öğrenmenin kodlamada nasıl uygulanacağı, 

problemin sunumunun iyi bir derse ısınma yöntemi olarak nasıl kullanılacağı, gruplar arası 

rekabetin derse ısınma yöntemi olarak nasıl kullanılabileceği, bazı programların kaynak 

kodlarının anlaşılmasına yardımcı olan grafik tekniklerinin (akış şeması, sınıf şeması) nasıl 

kullanılacağı bulunmaktadır (5, 9, 16, 17 ve 18. maddeler). Katılımcıların% 20'si, kodlama eğitimi 

kapsamında bilgisayar bilimi tarihinin öğretilmesi (dil gelişimi programlaması) hakkında bilgi 

sahibi olmak istemediklerini belirtmişlerdir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi katılımcıları bu eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, 

programlama için öğrencileri motive etmek için hangi problemlerin daha uygun olacağını, hem 

çevrim içi hem de çevrimdışı programlama örneklerini nasıl kullanacaklarını, örnek problemleri / 

çözümleri nasıl belirleyebilecekleri konularına daha fazla ilgi göstermişlerdir (12, 19 ve 20. 

maddeler). Katılımcıların onda biri, kodlamayı öğretmek için tersyüz öğrenme (flipped learning) 

ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi öğrenmeleri gerekmediğini belirtmişlerdir (5 ve 8. maddeler).  

Limerick Teknoloji Enstitüsü katılımcılarının% 73,8'i, eğitim yöntemlerini ve kodlama eğitim 

tekniklerini öğrenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılar kodlamada proje tabanlı 

öğrenmenin nasıl uygulanacağı, kodlama eğitiminde problem temelli öğrenmenin nasıl 

uygulanacağı, kodlamada oyun temelli öğrenmenin nasıl uygulanacağı, programlama konusunda 

öğrencileri motive etmek için hangi problemlerin daha uygun olduğunun nasıl belirleneceği ve 

hem çevrimiçi hem de çevrimdışı programlamanın nasıl yapılacağı konularına özel ilgi 
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göstermişlerdir (4, 6, 7, 12 ve 19. maddeler). Kodlama eğitiminin bir parçası olarak bilgisayar 

bilimi tarihi (programlama dilinin gelişimi) ve öğrencilerine verebilecekleri kolay görevler / proje 

örnekleri en az çekici konular olmuştur (14 ve 15. maddeler). 

Maribor Üniversitesi katılımcılarının ilgi alanları, ders planları ile ilgili ihtiyaçlar, yeni yöntemler, 

öğrenme stilleri, oyun temelli öğrenme, motivasyon araçları, algoritmalar, uygun problemlerin 

nasıl tespit edileceği, kolay görevlerin ve projelerin örnekleri ve çevrim içi ve çevrimdışı 

programlama üzerinde durulmuştur (1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 15 ve 19. maddeler). Bununla birlikte, 

katılımcıların üçte biri, iyi bir ısınma yöntemi olarak problem sunumunun nasıl kullanacağını 

öğrenmek istemediklerini belirtmişlerdir (14. madde). 

Zagreb Üniversitesi katılımcıları da bu eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ancak 

harmanlanmış öğrenmenin, bilgisayar bilimi tarihinin, ısınma yöntemi olarak problem 

sunumunun, yine ısınma yöntemi olarak gruplar arası rekabetin ve grafik tekniklerinin 

kullanımının diğerlerine göre biraz daha az çekici konular olduğu gözlenmiştir (9, 14, 16, 17, ve 

18. maddeler). Yeni yöntemler ve öğrencileri programlama konusunda motive etmek için hangi 

problemlerin daha uygun olduğunun belirlenmesi daha çok ilgi gösterilen konular olmuştur (2 ve 

12. maddeler).  

6.5 Kodlama Eğitiminde Öğretim Materyalleri 
Kodlama eğitiminin öğretim materyalleri ve araçları, anketin en çekici konularından biri 

olmuştur (Mod: Kesinlikle Katılıyorum). Özellikle “öğrencilerin kodlama konularına olan 

güvenlerini arttırmak için öğretim araçlarının ve yöntemlerin nasıl kullanılacağı, kaynak kodları 

ve öğrencilerin kullanabileceği işe yarar proje örnekleri ve kodlamada video örnekleri sunan 

uygun çevrimiçi platformlar (1, 3 ve 8. maddeler) katılımcılar arasında en ilgi çekici konular 

olarak gözlenmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden katılımcılar bu konuyu öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. En 

çok belirtilen ihtiyaçlar, öğretim araçlarının nasıl kullanılacağı, faydalı web siteleri, diğer 

öğretmenlerle nasıl işbirliği yapılacağı ve video örnekleri sunan çevrimiçi platformlar (1, 2, 4 ve 

8. maddeler) olarak belirtilmiştir. 

Limerick Teknoloji Enstitüsü'nün katılımcılarının% 80'i kodlama eğitiminde öğretim 

materyallerini öğrenmeleri gerektiğine işaret etmişlerdir. En çekici eğitim konuları, daha etkili 

kodlama eğitimi için web siteleri, kaynak kodları ve öğrencilerin kullanabilecekleri işe yarar proje 

örnekleri, başarılı IDE'ler (entegre geliştirme ortamları) ve video örnekleri sağlayan uygun 

çevrimiçi platformları (2, 3, 6 ve 8. maddeler) olarak belirlenmiştir. Maribor Üniversitesi'nden 

katılımcıların da bu konuda eğitim ihtiyaçları olduğu gözlenmiştir. Tüm konular katılımcıların 

ilgisini çekmektedir, ancak katılımcıların beşte biri diğer öğretmenlerle nerede/nasıl işbirliği 

yapacaklarını öğrenmeleri gerekmediğini belirtmişlerdir (4. madde) ve katılımcıların üçte biri 

entegre geliştirme ortamları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir 

(6. madde). 
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Zagreb Üniversitesinin katılımcılarının çoğu da bu konuda eğitim ihtiyaçlarının olduğunu 

belirtmişlerdir. Ancak katılımcıların ortalama onda biri, bu konuyu öğrenmeleri gerektiğinden 

emin olamamıştır. En çok ilgi çeken konular, öğretim araçlarının nasıl kullanılacağı, işe yarar 

proje örnekleri, yüksek kalitede ücretsiz e-ders kitapları ve kaynaklar, video örnekleri sağlayan 

çevrimiçi platformlar (1, 3, 7 ve 8. maddeler) olmuştur. Sonuncusu (8) aralarında en çekici konu 

olmuştur.  

6.6 Kodlama Eğitiminde Değerlendirme 

Çoğu katılımcı, kodlama eğitiminin değerlendirilmesi hakkında eğitime ihtiyaç duymuştur (Mod: 

Kesinlikle Katılıyorum). Katılımcılar verdikleri eğitimin başarılı olup olmadığını ve hedeflenen 

becerilerin kazanılıp kazanılmadığını nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte, özet değerlendirme tekniklerinin nasıl kullanılacağı, ölçüt ve 

norm temelli değerlendirmenin nasıl kullanılacağı ve bilgisayar eğitiminde farklı soru türlerinin 

neler olduğu (4,6 ve 10. maddeler) gibi konular ele alınan katılımcılara diğer konulara göre biraz 

daha az çekici gelmiştir. Katılımcıların yaklaşık% 25'i,  Bloom'un taksonomisini kodlamaya nasıl 

uygulayacaklarını öğrenmeye gerek duymadıklarını belirtmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi katılımcıları bu konuda eğitim almaları gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ancak, katılımcıların onda biri, özetleyici değerlendirme, ölçüt ve norm temelli değerlendirme ve 

Bloom’un Taksonomisi (4, 6 ve 9. maddeler) hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden emin 

olamamışlardır. Farklı değerlendirme yöntemleri ve teslim edilen ödevlerdeki intihalin nasıl 

kontrol edileceği gibi konular için en çok dikkat çeken konular arasında yer almıştır ( 1 ve 2. 

maddeler). 

Limerick Teknoloji Enstitüsü katılımcıları arasında en az ilgi gösterilen konu kodlama eğitiminin 

değerlendirilmesi konusu olmuştur. Katılımcıların üçte biri ya öğrenmek istememiş ya da 

kodlama eğitiminin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden emin 

olmadığını belirtmiştir. Bu bölümdeki en ilgi çekici konular, kodlama bağlamında akran 

değerlendirmesi ve kodun nasıl değerlendirileceği olmakla beraber (5 ve 8. maddeler), en az 

çekici konular, özet değerlendirme tekniklerinin nasıl kullanılacağı, ölçüt ve norm temelli 

değerlendirmenin nasıl kullanılacağı ve nasıl uygulanacağı ve Bloom'un taksonomisinin kodlama 

eğitiminin değerlendirilmesinde nasıl kullanılacağı konuları olmuştur (4, 6 ve 9. maddeler). 

Maribor Üniversitesinin katılımcılarının bu konuyla ilgili eğitime ihtiyaç duydukları gözlenmiştir, 

ancak katılımcıların beşte biri akran değerlendirmesini ve Bloom'un Taksonomisini öğrenmeye 

ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir (5 ve 9. maddeler). 

Zagreb Üniversitesi’nin katılımcılarının yaklaşık %80’I bu konuyu öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. İntihal konuları ve Farklı soru türleri en çok ilgilerini çeken konular olmuştur (2 

ve 8. maddeler). Katılımcıların yaklaşık %20’si değerlendirme türleri, Bloom’un Taksonomisi ve 

farlı soru türleri konularına ilgi göstermemişlerdir (3, 4, 5, 6, 9 ve 10. maddeler). 
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7. Sonuç 
Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, Educode ortaklığı “kodlama eğitiminin amaçları”, “kodlama 

eğitiminin becerileri ve kazanımları”, “öğretim yöntemleri ve teknikleri” ve “öğretim 

materyalleri ve araçları” üzerinde 

yoğunlaşan bir öğretim programının 

hazırlanmasını önermektedir. Diğer 

bölümler, yüzeysel bir perspektiften ele 

alınmalıdır, çünkü birisi öğrenilmeden 

diğerinin öğrenilemeyeceği konular yer 

almaktadır.  

Kodlama Eğitimi, 21. yüzyıl becerilerine 

sahip olma, disiplinler arası çalışmaları 

sürdürme ve nitelikli işgücüne katılma 

gibi konular açısından artık yeni nesiller 

için bir zorunluluk haline gelmiştir. 2014 

yılında İngiltere, beş yaşından itibaren 

çocuklara programlama öğretiminin verilmesini başlatmıştır. Avusturya, 2015 yılında  “Yeni 

Dijital Teknolojiler Öğretim Programı”na yedi yaşından itibaren verilmek üzere kodlama 

eğitimini dahil etmiştir. Hindistan, Malezya ve ABD gibi birçok ülke, eğitim programlarında 

kodlama eğitimine yer vermeye başlamışlardır. Son zamanlarda kodlama eğitimi konusunda 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanması için ciddi girişimler olmuştur. Örneğin, code.org 

(ABD merkezli), 2016 yılında K-12 sınıf düzeylerinde bilgisayar bilimini ve kodlama eğitimin 

öğretmek için 495.000 yeni öğretmeni yetiştirmiştir. 

Aday BİT / FETEM öğretmenlerinin kodlama eğitiminin ana unsurlarını, bu eğitimin neden bu 

kadar kritik olduğunu, ve küresel resmi ve gelecekteki fırsatları görmek için ne tür bir 

perspektife sahip olmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca hangi becerilerin, kazanımların ve içeriğin 11-17 yaşları arasındaki çocukların konuyu 

daha iyi kavramaları için daha uygun olduğunu da bilmeleri gerekmektedir. Öğrenme ve öğretim 

yöntem ve teknikleri, çocukların daha kolay kodlama yapmalarını sağlayacak farklı uygulamalar 

öğretim boyunca çabaların başarıya dönüşmesini sağlayacak en kritik noktadır. İyi belirlenmiş 

öğretim materyalleri ve araçları, yeni öğretmenlere, öğrencilerini programlama etkinliklerine 

aktif olarak katmalarına ve uygun nitelikli insan üretmeye başlamalarına yardımcı olacaktır. Son 

olarak, aday öğretmenlerin kodlama eğitiminde etkili değerlendirme yöntemlerini bilmeleri 

gerekmektedir. Bu sayede, öğrenmenin ne ölçüde gerçekleştiğini ve kalitesini 

değerlendirebileceklerdir. 

Eğitimin süresi sınırlı olacağından, eğitimin içeriği acil ihtiyaçlara daha odaklı olarak 

hazırlanmalıdır. Toplam cevaplar analiz edildiğinde, katılımcıların aşağıdaki ifadeleri 

diğerlerinden daha fazla kabul ettiklerini gözlemlenmiştir. 
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1- Sayısal (computational) düşünmeyi bilmek isterim. (AMAÇ) 

2- Kodlama eğitimi bağlamında problem çözme ile ilgili temel stratejileri bilmek isterim. (AMAÇ) 

3- Aynı problemlerin farklı çözümlerinin nasıl değerlendirileceğini ve iyi ve kötü olanları 

birbirinden nasıl ayırt edeceğimi bilmek isterim. (AMAÇ) 

4- Öğrencilerin kodlama derslerini tamamlayarak hangi becerilerini geliştirebileceklerini 

öğrenmek istiyorum. (BECERİLER) 

5- BT (Bilgi Teknolojileri) becerilerimi öğrencilerime aktarmak istiyorum. (BECERİLER) 

6- Programlamaya giriş ile ilgili otantik problemleri anlamak isterim. (İÇERİK) 

7- Oyun tabanlı öğrenmeyi kodlamada nasıl uygulayacağımı öğrenmek istiyorum. (YÖNTEM) 

8- Kaynak koduna ve öğrencilerimin kullanabileceği işe yarar proje örneklerine erişim istiyorum. 

(ÖĞRETİM MATERYALLERİ) 

9- Kodlamada video örnekleri sağlayan uygun çevrimiçi platformları bilmek istiyorum. 

(ÖĞRETİM MATERYALLERİ) 

Katılımcı lisans öğrencilerinin kodlama eğitiminin sunum sürecine daha fazla odaklandığı ve 

öğretimin başarılı bir şekilde yapılmasına yönelik pratik çözümlerle daha fazla ilgilendikleri 

görülmüştür. 

EDUCODE öğretim programında yer verilmesi tavsiye edilen ve katılımcılar tarafından en çok 

tercih edilen ihtiyaçlar ankette yer alan bölüm başlıklarına göre aşağıda verilmiştir.  

 

1. Kodlama Eğitiminin Amaçları 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

a. Sayısal (computational) düşünme 

b. Kodlama eğitiminin temel kavramları  

c. Kodlama eğitiminin başarılı olarak gerçekleştirilmesinde BİT & FETEM öğretmenlerinin 

kritik rolü 

d. Kodlama eğitimi kapsamında problem çözmenin temel stratejileri  

e. Aynı problemin Farklı çözümlerinin ele alınması ve iyi ve kötü çözümlerin birbirinden 

ayrıştırılması  

Ek olarak, kodlama eğitimini gerektiren ana sebepler ve bu eğitimin disiplinler arası 

çalışmalardaki önemi de eğitimler sırasında ele alınabilir.  

 

2. Kodlama Eğitiminde Beceriler ve Kazanımlar 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

a. Kodlama derslerini bitiren öğrencilerin kazanacağı beceriler 
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b. BT becerileri öğrencilere nasıl transfer edilir? 

c. Uygun şekilde very depolamak için Farklı very yapıları nasıl kullanılır?  

d. Kodlama eğitimi için basit algoritmaların uygulanması  

e. Öğrenciler ilgili becerileri kazanırken problemlerin çözümünü nasıl basitleştirilir 

f. Başarılı programlama için modelleme teknikleri (kodlama) 

Ek olarak, alan probleminin sözel açıklamasının biçimsel forma nasıl tercüme edileceği eğitimler 

sırasında kısaca ele alınabilir. 

3. Kodlama Eğitiminin İçeriği 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

a. Kodlama derslerinin sunumunu destekleyen ayrıntılı içerik 

b. Kodlamada kullanılan temel algoritmaların, dizilerin, döngülerin ve diğer yöntemlerin 

öğretilmesi 

c. Prosedürel programlama ile ilgili konular 

d. Programlamaya giriş ile ilgili otantik problemler 

e. Kodlamanın önemli bir parçası olarak hata ayıklamanın öğretimi 

f. Kodlamanın önemli bir parçası olarak kodun test edilmesi 

g. Statik (C / C ++, Java) ve Dinamik (Python) dilleri arasındaki fark 

Ayrıca, “Prosedürel ve nesneye yönelik programlama arasındaki farkların nasıl öğretileceği” 

derslerde kısaca ele alınabilir. 

4. Kodlama Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

a. İlgili kodlama konuları için ders planları nasıl hazırlanır? 

b. Kodlama konusuna öğrencilerin nasıl dahil edileceğine dair yöntemler 

c. Farklı yeteneklere ve öğrenme stillerine sahip öğrencilere kodlama eğitimi nasıl verilir? 

d. Kodlamada proje tabanlı öğrenmenin nasıl uygulanır? 

e. Kodlamada probleme dayalı öğrenme nasıl uygulanır? 

f. Kodlamada oyun temelli öğrenme nasıl uygulanır? 

g. Kodlamada sorgulamaya dayalı öğrenme nasıl uygulanır? 

h. Kodlama eğitiminde öğrencileri meşgul etmek için motivasyon araçları (Bilgisayarsız 

oyunlar, pedagojik oyunlar, algoritma görselleştirme) 

i. Motivasyon aracı olarak algoritmaların adım adım yürütülmesi 

j. Programlama konusunda öğrencileri motive etmek için daha uygun problemler 

k. Kodlama eğitiminde kullanılabilecek belirli video / film / çizgi film bölümleri 

l. Kolay ders içi-dışı ödevlerin / projelerin birçok örneği 

m. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı programlama nasıl kullanılır 

n. Özel içerik ör. Vaka çalışmaları, doğrudan öğretimde kullanmak için örnek problemler / 

çözümler 
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Ayrıca, dersler için ayrılan süre yeterli olursa, tersyüz öğrenmenin (flipped learning) kodlama 

eğitiminde nasıl uygulanacağı, harmanlanmış öğrenmenin kodlamada nasıl uygulanacağı, iyi bir 

ısınma yöntemi olarak problem sunumunun nasıl kullanılacağı, ısınma yöntemi olarak gruplar 

arası yarışmalar,  bir programın kaynak kodunun anlaşılmasına yardımcı olan grafik tekniklerinin 

(akış şeması, sınıf diyagramı) nasıl kullanılacağı kısaca ele alınabilir. 

5. Kodlama Eğitiminde Öğretim Materyalleri 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

1- Öğrencilerin kodlama konularıyla ilgili güvenlerini artırmak için öğretim araçları ve 

yöntemler nasıl kullanılır? 

2- Kodlamayı daha etkili öğretmek için faydalı web siteleri 

3- Öğrencilerin kullanabileceği projelerin kaynak kodu ve işe yarayan örnekler 

4- Kodlamayı öğreten diğer insanlarla nerede/nasıl işbirliği yapılabilir? 

5- Ders planları için öğrenme senaryolarını nasıl uyarlanır? 

6- İyi IDE (entegre geliştirme ortamları) 

7- Kodlama için yüksek kalitede ücretsiz e-ders kitapları ve kaynaklar nasıl bulunur? 

8- Kodlamada video örnekleri sağlayan uygun çevrimiçi platformlar 

9- Modern mobil uygulamaları (örneğin, akıllı telefon, tabletler) (örneğin, Kahoot, 

Socrative ve kitaplar için kullanılan minik dijital parçalar) sınıftaki bir dersi incelemek için 

nasıl kullanılır 

 

6. Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında tavsiye edilen eğitim konuları aşağıdaki gibidir. 

1- Kodlama eğitimi için farklı değerlendirme yöntemleri 

2- Kodlama eğitimi bağlamında intihal kontrolü nasıl yapılır? 

3- Öğrencilere geribildirim sağlamanın sürekli bir biçimi olarak biçimlendirici 

değerlendirmeler 

4- Kodlama bağlamında akran değerlendirmesi nasıl kullanılır? 

5- Değerlendirmeyi destekleyebilecek farklı yazılım araçları 

6- Kod nasıl değerlendirilir (kod satırı, mantıksal yollar;… farklı kod metrikler) 

Ayrıca, özet değerlendirme tekniklerinin nasıl kullanılacağı, ölçüt ve norm temelli 

değerlendirmenin nasıl kullanılacağı, bilgisayar eğitiminde farklı soru türleri dersler sırasında 

kısaca ele alınabilir. 
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Öğretim Programında yer verilmesi önerilen bölümler aşağıdaki gibidir.  

 

PROGRAMIN ANA FELSEFESİ  

PROGRAMIN GENEL HEDEFLERİ 
ANAHTAR YETERLİKLER VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNE KATILIM ŞARTLARI 

- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN  
- ÖĞRETİM VERİLENLER İÇİN 

KAZANILAN BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLEN TEST TEKNİKLERİ  
ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI 
KODLAMA EĞİTİMİ - ÖĞRETİM PROGRAMI  

- KAZANIMLAR 
- İÇERİK - KONULAR 
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 
- ÖĞRETİM MATERYALLERİ 
- DEĞERLENDİRME 

ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER 
DERS PLANLARI 

 

Son olarak, eğitimlerin etkililiğini belirlemek için ön ve son testlerin yapılması tavsiye 
edilmektedir. 

Ayrıca, kısa mülakatlar, eğitmenler ve eğitim katılımcıları ile yapılan toplantılar ve gözlem 
notları, Educode'un eğitim süreçlerinin derinlemesine analizini yapmasını sağlayacak 
biçimlendirici değerlendirme için yararlı olacaktır. 
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Ek 1 - Görüşme Formu 

Ek 2 - Görüşme Formu (Matematiksel İşaretleme) 

Ek 3 - Veri Setleri 

Ek 4 - İhtiyaç Analizinin İnfografiği 

Ek 5 - Öğretim Programı için Şablon Belge 
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