
  1  EDUCODE – KODLAMA EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI 

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal 

Ajansı sorumlu tutulamaz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haziran, 2018 
 
 
 
 

Kodlama Eğitimi - Öğretim Programı 

Kodlama Eğitiminde BT (Bilişim Teknolojileri/STEM Lisan Öğrencilerinin Yeterliklerinin Artırılması 
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Giriş 
 

Yaşadığımız çağda, teknolojik gelişmeler inanılmaz bir hız 

kazanmaktadır. Bugünün çocukları teknolojinin içine 

doğmakta ve teknolojik gelişmelerden yoğun olarak 

etkilenmektedirler. Maruz kalınan her bilgi ortamında, insan 

beyni ortamlardaki uyaranlardan gelen bilgilere göre 

şekillenmekte ve şemaları bu deneyimlerine göre 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla “algoritmik düşünce”nin küçük 

yaşlardan itibaren kazanılması ve kodlama eğitimi ile 

sürdürülebilir hale getirilmesi, çocukların hızla gelişen ve 

değişen dünyayı daha iyi anlamaları açısından önemli 

görülmektedir. 

Artık her yer kullanım alanında karşımıza çıkan teknolojinin 

kendine ait dilinin anlaşılması ve öğrenilmesi çocukları sadece 

teknoloji tüketicisi olmaktan kurtaracak ve onların teknoloji 

üreticisi olmalarının yolunu da açacaktır. Daha etkili teknoloji 

üretimi ve yeni fikirlerin daha hızlı hayata geçirilmesi ülkelerin 

kalkınmasında büyük katkı sağlayacaktır. Bugünün çocuklarının 

yarının inanılmaz hızda değişen yaşam şartlarına 

adaptasyonları da böylelikle sağlanmış olacaktır. 

 

 
Genel Amaç 

 
Bu çerçevede, EDUCODE projesinde yer alan ortak üniversitelerde okuyan BT (Bilişim Teknolojileri)/STEM lisans 

öğrencilerinin  kodlama eğitimlerine yönelik bir öğretim programı hazırlanmıştır. 

Bu programın amacı ortak üniversitelerde okuyan BT/STEM lisans öğrencilerin konu hakkındaki farkındalık 

düzeylerini artırmak, kodlama eğitiminin önemini vurgulamak, kodlama eğitiminin nasıl verilebileceğini, kullanılacak 

materyal ve araçları ve eğitimin değerlendirmesinin nasıl yapılacağını göstermektir. Dolayısıyla eğitimler sırasında 

uygulamalı çalışmalara yer verilecek ve örnek ders planlarının nasıl hazırlanacağı da lisans öğrencileri, 

akademisyenlerle paylaşılacaktır. 

 
 
 

Eğitimi Alacak Olan Grup 
 

BT/STEM Lisans Öğrencileri 
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1. Ünite Kazanımlar-Öğrenme çıktıları Konu/İçerik Öğretim Yöntemleri Öğretim 

Materyalleri 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 

 
• Kodlama ve programlama ile ilgili 

temel kavramları tartışır. 

• Bilgi-işlemsel düşünme ve problem 

çözmenin önemini açıklar. 

• Başarılı kodlama eğitimi için 

BT/STEM öğretmenlerinin önemini 

ve rolünü açıklar. 

• STEM’de kodlama eğitiminin 

önemini açıklar. 

• Kodlamanın STEM, robotik ve 

nesnelerin interneti ile nasıl 

kullanılacağını ve entegre 

edileceğini fark eder. 

• Kodlamayı öğretmek için gerekli 

olan yazılımı ve donanımı açıklar. 

 

BT/STEM 

Öğretmenleri için 

Kodlama 

Eğitiminin Önemi 

Ders anlatımı, tartışma, 

grup çalışması, 

Harmanlanmış öğrenme 

 

 

 

  



   4  

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 

 

 

2. Ünite Kazanımlar Konu/İçerik Öğretim Yöntemleri Öğretim 

Materyalleri 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 • Kodlama öğretiminde ilgili web 

sitelerini değerlendirir. 

•  Kodlama öğretiminde öğrencilerin 

ilgisini çekmek için uygun 

motivasyon araçlarını (örneğin CS 

fişli, algoritma görselleştirme) seçer. 

• Kodlama eğitimini kolaylaştıracak 

ortak çalışma platformları belirler 

• Ücretsiz dijital kaynakları bulur (ör. 

Kodlama eğitiminde 

kullanılabilecek e-kitap / video / 

film / çizgi film vb) 

Kodlama Eğitimi 

için Öğretim 

Materyalleri ve 

Araçlar 

Ders anlatımı, tartışma, 

grup çalışması, 

İşbirlikli öğrenme 
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3. Ünite Kazanımlar Konu/İçerik Öğretim Yöntemleri Öğretim 

Materyalleri 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 • Farklı öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerini kullanmanın önemini 

açıklar. 

• Kodlama eğitiminde öğretmen 

merkezli teknikleri tanımlar. 

• Kodlama öğretiminde öğrenci 

merkezli farklı teknikleri tanımlar. 

• Kodlama öğretiminde problem / 

proje / oyun temelli öğrenme 

yöntemlerini uygular. 

• Öğretmen merkezli ve öğrenci 

merkezli kodlama eğitiminin 

avantajlarını ve kısıtlamalarını 

karşılaştırır. 

• Kodlama konusundaki öğrencilerin 

ilgisini çekmek için uygun 

yöntemleri seçer. 

 

Kodlama 

Öğretiminde 

Öğretim 

Yöntemleri 

Ders anlatımı, tartışma, 

grup çalışması, soru ve 

cevap 
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4. Ünite  Kazanımlar Konu/İçerik Öğretim Yöntemleri Öğretim 

Materyalleri 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 

 

 

 

 

• STEM’de kodlama eğitiminin 

önemini açıklar.  

• Kodlamanın STEM, robotik ve 

nesnelerin interneti ile nasıl kul-

lanılacağını ve entegre edileceğini 

fark eder.  

• Kodlamayı öğretmek için gerekli 

olan yazılımı ve donanımı açıklar 

• Öğrencilerin yazdığı projelerin 

kodlarını ve çalışma örneklerini 

değerlendirir 

• Kodlama bağlamında akran 

değerlendirmesini kullanır 

• Sürekli değerlendirme formu olarak 

öğrencilere geri bildirim sağlamak 

için biçimlendirici değerlendirme 

yapar 

 

 

Kodlama 

Öğretiminde 

Değerlendirme 

Ders anlatımı, tartışma, 

grup çalışması, soru ve 

cevap 
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5. Ünite  Kazanımlar Konu/İçerik Öğretim Yöntemleri Öğretim 

Materyalleri 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 

 
• Kodlama dersi için öğrenme 

çıktıları/kazanımları belirler. 

• Kodlama dersi için ders planı 

hazırlar. 

• Ders planına uygun zaman 

planlaması yapar. 

Kodlama 

konularına 

yönelik ders planı 

hazırlama 

Ders anlatımı, tartışma, 

grup çalışması, Proje 

tabanlı öğrenme 

  

 


