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GİRİŞ

Bilindiği gibi bilgi ve iletişim çağında önemli gelişmeler yaşanmakta ve teknoloji
hayatımıza yön vermeye, şekillendirmeye ve neredeyse her alanda çok yoğun
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda gelecekte herkesin
yaşamında çok köklü değişiklerin olması ve şu an adını bilmediğimiz mesleklerin
ortaya çıkması kaçınılmaz görünmektedir. Bu sürece öğrencilerin uyum
sağlayabilmelerine yönelik BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) ile entegre edilmiş
öğrenme ortamlarının hazırlanması, öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmada,
geleceğin mesleklerine hazırlanmalarında önemli rol oynayacaktır. Avrupa Birliği
ülkeleri ve Türkiye bu alanda hedefler ve vizyonlar ortaya koymakta ve kodlama
eğitimi bu hedeflerin gerçekleşmesinde temel etkenlerden biri haline gelmektedir.
Bu bağlamda BT ve STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) alanında
görev alacak öğretmen adaylarının ve mevcut iş başındaki öğretmenlerin çok
iyi yetiştirilmesi ve özellikle bu öğretmenlerin kodlamanın nasıl öğretileceği
konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarının sağlanmasına yönelik çalışmaların
yapılması, öğrenme ve öğretme kaynaklarının çoğaltılması ve yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projenin çıktısı olarak
kodlama öğretiminin nasıl yapılacağına rehberlik etmesini istediğimiz bu kitabın
ilgili alanda çalışan herkese ve özellikle de bu alanda öğretmen yetiştiren
kurumlara yararlı olmasını beklemekteyiz. Bu arada bu öğretmen el kitabının nasıl
yazıldığı ile ilgili bilgi vermek de istiyoruz. Öncelikle dört farklı ülkeden alanında
uzman akademisyenlerden oluşan proje ekibi tarafından kodlama öğretimine
yönelik ihtiyaçların neler olduğu ihtiyaç analizi ile ortaya konulmuştur. Bu ihtiyaç
analizinde, BT/STEM öğretimi lisans öğrencilerinin kodlama eğitimi verebilmeleri
için gerekli bilgi ve beceriler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaçla, proje ortağı üniversiteler (Dokuz Eylül Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi
Enformatik ve Organizasyon Fakültesi, Maribor Üniversitesi ve Limerik Teknoloji
Enstitüsü) tarafından 258 BT/STEM öğretmenliği öğrencisine kodlama eğitimi
hakkında mevcut bilgi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir anket
uygulanmıştır. Daha sonra, bu ihtiyaç analizi sonuçları dikkate alınarak bir
müfredat geliştirilmiştir. Bu projede geliştirilen müfredat gelecekte BT/STEM
öğretmeni olacak öğrencilerin kodlama eğitimi verebilmeleri için gerekli bilgi,
beceri ve yeterlilikleri kapsamaktadır.
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Çalışmamızda müfredatı öğrenme çıktıları dikkate alınarak beş üniteden oluşan
bu öğretmen el (rebher) kitabı hazırlanmıştır. Öğretmen el kitabı hazırlandıktan
sonra üniversite öğrencileri ve ilgili meslek alanlarındaki kişilerle uygulaması
yapılmış ve elde edilen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak
kitaba son hali verilmiştir.
Hazırlanan müfredat ve öğretmen el kitabı; BT/STEM öğretmenliği öğrencilerini,
çocukları kodlama öğrenmeye motive edebilmelerini, bilgisayar biliminin
temellerini gösterebilmelerini, kodlama konusunu öğrenciler için eğlenceli hâle
getirebilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.
Bununla birlikte müfredat ve el kitabı, öğrencilere başkalarıyla güçlü iş birlikleri
kurmayı öğretme, bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme ile ilgili kaynakları
bulma gibi konuları da kapsamaktadır.
El kitabı ayrıca örnek faaliyetler ve çalışma etkinlikleri de içermektedir. Böylece bu
rehber kitap sayesinde bu alanda öğretmen, uzman yetiştiren akademisyenler
veya ilgili kişiler kodlamanın nasıl öğretileceğini, sınıflarında kolay bir şekilde
uygulamaların nasıl yapılabileceğini öğrenecekler ve elde ettikleri bilgi ve
deneyimlerle yeni yollar ve etkinlikler geliştirme imkânına sahip olacaklardır. Bu
öğretmen el kitabı ücretsiz ve herkese açık olarak erişilebilir olacaktır.

GİRİŞ

Bu kitabın hazırlanmasında büyük bir özveri ve titizlikle çalışan Dokuz Eylül
Üniversitesi, Maribor Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi Enformatik ve Organizasyon
Fakültesi, Limerik Teknoloji Enstitüsü ve APEC proje ekiplerine çok teşekkür ederiz.
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KILAVUZ

Bu öğretmen el kitabı, kodlama eğitimi konusunda çalışan akademisyenlere, BT/
STEM öğretmen adaylarının kodlama ile ilgili pedagojik bilgilerinin geliştirilmesi
“çocuklara nasıl kodlamanın öğretileceği ve kodlama sınıflarında ne tür
uygulamalar yapılabileceği” konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kitap, ilgili alanda çalışma yapan herkes için kullanışlı ve erişilebilir olacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu rehber kitap etkili ve verimli kodlama eğitimi için
gerekli ve önemli konuları kapsayacak şekilde beş üniteye ayrılmıştır. Her ünite,
çocuklara kodlama eğitiminin nasıl verileceği konusunda detaylı açıklamalar ve
örnekler içermektedir. Dolayısıyla bu kitap ile öğretmen performansının kalitesini
ve kodlama eğitiminde öğrenciler için ortaya çıkan yeni öğrenme fırsatlarını
arttırmak da amaçlanmıştır.
Kitaptaki dersler aşağıdaki formatta düzenlenmiştir:
•

Ders başlığı ve planlanan zaman dağılımı

•

Öğrenme çıktıları

•

Öğretim stratejileri

•

Ders planı

•

Değerlendirme yöntemleri

Beş ünitenin toplamda yaklaşık 30 saatte işlenmesi beklenmektedir (farklı kurumlar
farklı zaman dağılımları uygulayabilirler). Bir ders için planlanan zaman dağılımı
o dersin tüm kursla karşılaştırıldığında bir derse denk düşen yüzdeliktir. Örneğin,
iki farklı ders içeren birinci ünitenin tüm üniteler içerisinde toplamda %20’lik bir
süresi vardır. Dört etkinlik içeren ders 1’in bu ünite içerisinde süresi %10, üç etkinlik
içeren ders 2‘nin ise yine %10’dur. Kursun toplamda 30 saat olacağı düşünülürse,
birinci ünitenin ilk dersi toplamda 3 saatte bitmelidir (dersler/eğitim/atölye).
Birinci ünitenin tamamının %20’lik zaman dağılımına denk düştüğü düşünülürse
bu ünite 6 saatte bitirilmelidir. Bu yüzdelik dağılımlar, kurumların ve ders verenlerin
özel ihtiyaçlarına göre kendilerini ayarlamaları için öneri olarak belirlenmiştir.
Kurumlar, ders verlenlerin ve ders alanların durumlarına göre toplam ders saati
ve yüzdelik dilimleri yeniden belirleyebilir.
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Öğrenme çıktıları, öğretmen el kitabından önce hazırlanan müfredatdan
alınmıştır ve amacı eğitimciye dersin amaçları ve içeriği hakında bilgi vermektir.
Ders planları, dersleri oluşturan etkinlikleri içermektedir. Öğretim stratejileri ve
değerlendirme yöntemleri dersin olası uygulamalarını göstermektedir. Bazı
uygulamalar için özellikle sınır belirlenmemiş, sadece uygulama adları verilerek
eğitmenin bilgi ve deneyimine göre planlanması beklenmiştir.
Bu kitapta yer alan etkinlikler, her dersin ayrılmaz bir parçasıdır ve dersin amacına
ulaşmasına katkı sağlar. Her etkinlik bir başlık ve kısa bir girişten oluşmaktadır.
Sonra etkinlikleri uygulamak için önemli olan kuramsal çerçeve açıklanmıştır. Bazı
faaliyetler, öğrenci ve öğretmenin bilmesi gereken bilgiler gibi önkoşullar –ön
bilgi içermektedir. Sınıfta kodlama öğretimine yönelik kimi faaliyetlerin kuramsal
çerçeve kısmı bulunmamaktadır.

KILAVUZ

Kitapta ayrıca her etkinliğin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin ipuçlarına ve
öğrencilerin etkinliği daha iyi uygulamalarına, bilgilerini genişletmelerine yardımcı
olacak kaynaklara yer verilmiştir. Ayrıca, bazı derslerde uygulamaya yardımcı
olmak için ödev ve çalışma kağıdı biçiminde örneklere de yer verilmiştir.
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ETKİNLİK 1

Kodlama ve Programlama
Arasındaki Fark

Bu etkinlikle amaç kodlama ve programlamanın aynı anlama gelip gelmediğini
belirlemeye çalışılmaktadır.

Kuramsal Çerçeve
Kodlama ve programlama kavramları konuşma dilinde birbiri yerine çokça
kullanılmaktadır. Ancak acaba bu iki kavram gerçekten aynı anlama mı
gelmektedir? Bu soruya cevap vermek için öncelikle aşağıdaki tablodan
yararlanarak bu iki kavramın belirli başlıklar altında karşılaştırılmalarını
inceleyiniz.
Kodlama

Programlama

Kodlama temel olarak bir dilden diğerine
kod yazma işlemidir.

Programlama, bir dizi talimatı yerine getiren
yürütülebilir bir makine programı oluşturma ve
geliştirme sürecidir.

Kodlamanın temel amacı, insan
ve makineler arasındaki iletişimi
kolaylaştırmaktır.

Programlama, teknik olarak kod yazma işlemidir, böylece insan girdileri ve makine çıktıları
senkronize olabilir.

Kodlama, programlamayı başlatmanın ilk
adımıdır ve kodlayıcılar programcılardan
daha az uzmanlığa sahip olabilir

Programlama, bireylerin ihtiyacı ile makine
çıktıları arasındaki iletişimin temelidir ve
bunlar genellikle karmaşık yapılardan oluşur.
Programcılar kodlayıcılara göre alanda
uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Sadelik

Kodlama, karmaşık sorguları programlamanın ilk adımıdır ve programlamadan
daha kolaydır

Programlama, uygun makine çıktıları üretmek
için farklı karmaşık durumları ve sorguları
ele alır. Yani, temelde kodlamanın ve diğer
farklı yaklaşımların gelişmiş bir versiyonudur.
Dolayısıyla kodlamadan çok daha karmaşık ve
zordur.

Yaklaşım

İletişimin ilk basamağı olan kodlayıcılar
detaylar hakkında çok fazla
endişelenmeden belirli kod satırlarıyla
ilgilenirler.

Programcılar genellikle iletişim becerilerini çok
daha yoğun olarak kullanırlar. İletişimin farklı
yönlerini analiz eder ve kavramsallaştırır ve
buna göre doğru makine çıktılarını üretirler

Destek

Kodlayıcılara, mevcut endüstri standartlarına göre farklı kodlama yaklaşımlarını
kullanmalarına yardımcı olan birçok
topluluk desteği vardır.

Programlama temel olarak kodlamanın daha
geniş bir yönüdür. Programcılar, benzer şekilde
mevcutstandartlara göre sürekli iyileştirme
için büyük bir desteğe ve çok sayıda topluluk
yardımına sahiptirler

Kodlama, temel olarak belirlenen
gereksinimleri dönüştüren, kod satırlarını
yazan ve bu satırların makinede
okunabilir bir girdiyle uygulamayı içeren
programlama yaklaşımının bir parçasıdır.

Programlama, hata ayıklama ve derlemeden test
ve uygulamaya kadar tüm kritik parametrelerde
yer alan daha büyük bir tablodur. İnsan girdileri ve uygun makine çıktıları arasındaki temel
işlevselliği belirler.

Tanım

Genel Çerçeve

Beceriler

Gelişmiş
Özellikler
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EDUCODE ÖĞRETMEN EL-KİTABI
Etkili Bir Şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi

Her başarılı programcının başarılı bir BT/STEM öğretmeni olup olamayacağı
daimi bir soru olarak karşımıza gelmektedir. Ancak bu soruya kesin bir cevap
vermek zordur. Çünkü başarılı bir öğretmen olmak için sadece programlama
bilgisi yeterli değildir, bunun yanında alan öğretim bilgisi, teknoloji bilgisi,
motivasyon vb. tutum gibi değerler de devreye girmektedir. Bütün bunların
yanında en önemli olanın bir programcının programlama hakkında belirli bir
pedagojik bilgiye sahip olması kaçınılmazdır.
Peki kodlama ve programlamaya başlamak için en uygun yaş nedir? Bu soruya
şu şekilde cevap verilebilir; Güncel araştırmalar, kodlama ve programlama
hakkında öğrenmeye başlamak için en uygun yaşı tam olarak ortaya
koymamıştır. Ancak genel görüş birliği 8 ila 10 yaşları arasındaki çocuklarda
soyut düşüncenin oluşmaya başladığı ve bu aralığın programlamayı
öğrenmeye başlanması için makul olduğu yönündedir. Tabii ki, bu konuda
anlamlı bir öğrenme ve ilerlemenin olması için çocukların okur-yazar olması
gibi önkoşullar dikkate alınmasında yarar vardır. Burada akla gelen bir diğer
soru ise herkesin programcı olup olamayacağıdır. Bu soruya cevap evet olsa
da yine bu durum bireye, öğretmene, motivasyona, programlama dillerine vb.
bağlıdır. Bununla birlikte herkes iyi ya da mükemmel bir programcı olamaz,
çünkü bunun için çok fazla pratik ve kararlılık gerekir. Aynısı kodlama için
de geçerlidir

Uygulama

Grup Çalışması
Tartışma
Proje Tabanlı Öğrenim

Tartışma Soruları
Kodlama ve programlama aynı anlama geliyor mu?
Programcıysanız, aynı zamanda kodlayıcı mısınız?
Her başarılı programcı başarılı bir B T/STEM öğretmeni olabilir mi?
Programlama öğretimine hangi yaşta başlamalı?
İlkokuldaki çocuklara ya da yaşlı insanlara programlama öğretilebilir mi?
Programlamayı öğrenmek için önkoşullar var mıdır?
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Etkili Bir Şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi
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•

Shaw, M. (1992). We Can Teach Software Better. Retrieved from
Carnegie Mellon University School of Computer Science: http://www.
cs.cmu.edu/~Compose/ftp/TchSWBetter.pdf
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Bilgi İşlemsel Düşünme
(Computational Thinking)
Bu etkinlikte bilgi-işlemsel düşünme ele alınmıştır.

Kuramsal Çerçeve
Bilgi-işlemsel düşünmenin öncülerinden biri olan Wing (2017) şu tanım
üzerinde durmuştur: “Bilgi-işlemsel düşünme (Computational Thinking),
bir problemin ifade ve formüle edilmesinden probleme yönelik çözümlerin
geliştirilmesi amacıyla stratejilerin geliştirilip kullanılmasına kadarki süreci
kapsayan ifade olarak karşımıza çıkmaktadır.” Başka bir deyişle bilgiişlemsel düşünme, bir sorunu ele alan, onu anlayan ve çözmek için bir çözüm
geliştiren bir süreçle ilgilidir. Sonra bir çözümü, bir bilgisayarın veya bir
insanın anlayabileceği şekilde formüle eder.
Parçalara ayırma
Örüntü tanıma
Soyutlama
Algoritmalar
Bilgi-işlemsel düşünme, sadece bilgisayar bilimciler için değil herkes için
temel bir beceri olarak görülebilir. Çünkü günlük yaşamlarımızda birçok
problem durumu ile karşı karşıya kalmaktayız ve hayatlarını kolaylaştırmak
için bunlara çözüm üretmemiz gerekmektedir.
Bilgi-işlemsel düşünme, bilgisayarlı veya bilgisayarsız bir problem çözme
işleminde daha birçok durumda uygulanabilir. Bununla birlikte bilgi-işlemsel
düşünme yaratıcı düşünme, eleştirilen düşünme gibi becerilerin gerekli olduğu
öğrenme ortamlarında ve problem durumlarında çok çeşitli disiplinlerde
uygulama potansiyeline sahiptir.
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Tartışma Soruları
Bilgi-işlemsel düşünme neden önemlidir?
Herkesin bilgi-işlemsel düşünme becerisine sahip olması gerekir mi?Neden?
Bilgi-işlemsel düşünmek, genel düşünme şeklimizden farklı mıdır?

Uygulama

Grup Çalışması
Tartışma
Proje Tabanlı Öğrenme

Kaynaklar

•

Google. (n. d.). Exploring Computational Thinking. Retrieved from Google
for Education https://edu.google.com/resources/programs/exploringcomputational-thinking/

•

ISTE. (2012, 1 3). Computational thinking: A digital age skill for
everyone.
Retrieved
from
Youtube:https://www.youtube.com/
watch?v=VFcUgSYyRPg

•

Shute, V. J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational
thinking. Educational Research Review, 22, 142-158. Retrieved fromhttp://
myweb.fsu.edu/vshute/pdf/CT.pdf

•

Togyer, J., & Wing, J. M. (n. d.). Research Notebook: Computational
Thinking--What and Why? The LINK - The magazine of Carnegie Mellon
University’s School of Computer Science. Retrieved
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Problem Çözme

Bu etkinlikte problem çözmenin tanımı, önemi ve programlama arasındaki
ilişki üzerinde durulmuştur.

Kuramsal Çerçeve
Problem çözme “bir soruna çözüm bulma süreci ya da eylemi” (Merriam
Webster Sözlüğü) olarak tanımlanabilir.
Diğer bir çok benzer tanım da problem çözme “Sorun çözme, bir sorunu
belirleme, olası çözüm yollarını geliştirme ve uygun önlemi alma sürecidir.”
olarak tanımlanmaktadır (MIT - Sorun çözme ile ilgili çevrimiçi kurs).
Avrupa Vatandaşları için Dijital Yeterlilik Çerçevesinin bir bileşeni de problem
çözme becerisi olarak belirlenmiş ve problem çözme yeterlilikleri olarak
aşağıdaki özelllikler belirlenmiştir (Punie, 2017):
Teknik problemleri çözme
İhtiyaçların ve teknolojik araçların belirlenmesi
Dijital teknolojilerin yaratıcı bir şekilde kullanılması
Dijital yeterlilik eksikliklerin belirlenmesi
Bununla birlikte problemler ve problem çözme yaklaşımına da rehberlik eden
birçok kaynak vardır. Bransford ve Stein (1993) tarafından önerilen IDEAL
(Identify the problem, Deﬁne the context of the problem, Explore possible
strategies, Act on best solution, Look back and learn) adlı bir model de
aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
Problemi tanımlama
Problemin bağlamını, içeriğini tanımlama
Olası çözüm stratejileri belirleme
En iyi çözümü uygulama
Süreci gözden geçirme, değerlendirme
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Problem çözme ve programlama arasında çok sıkı bir bağ vardır ve birbiriyle
çok fazla ilişkilidir. Çünkü programlama süreçlerinde insanlar aynı zamanda
süreç içerisinde ortaya çıkan problemleri de çözmeleri gerekmektedir. Bu
durumu programlamada aşağıdaki adımların izlenmesi ile de görebiliriz.

Problemi anlama
Problemi analiz etmek ve bir modelin oluşturulması
Bir Sahte Kod içinde bir Algoritma geliştirmek ve yazmak
Programın kodlanması
Programın test edilmesi-sınanması ve hataların ayıklanması
Çözümümün değerlendirilmesi ve bunun raporlanması

Uygulama

Grup Çalışması
Tartışma
Proje Tabanlı Öğrenme

Tartışma Soruları
Problem çözme neden önemlidir?
Başarılı bir programcı için problem çözme becerileri ne derece önemlidir?
Programlama ve problem çözme ilişkili midir? Nasıl?
Bir problemi çözerken izlenmesi gereken özel adımlar nelerdir?
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Kaynaklar
•

Gomes,
A.,
&
Mendes,
A.
(2019).
Problem
solving
in
programming.
Retrieved
from
https://pdfs.semanticscholar.
zrg/1742/6220e02744ce9492bb4e56a0778333a79b18.pdf

•

Massachusetts Institute of Technology. (n. d.). Introduction to problem
solving skills. Retrieved from CCMIT:https://ccmit.mit.edu/problemsolving/

•

Moursund, D. (2007). Introduction to Problem Solving in the Information
Age.Oregon: College of Education, University of Oregon. Retrieved from
https://pages.uoregon.edu/moursund/Books/IAE-PS/PS-in-IA.pdf

•

Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for
Citizens. Luxembourg Publications Ofﬁce of the European Union. Retrieved
fromhttps://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientiﬁc-andtechnical-research-reports/digcomp-21
digital-competence-frameworkcitizens-eight-proﬁciency-levels-and-examples-use
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Bilişim Teknoloji ve STEM (BİT ve STEM)
Öğretmenlerinin Kritik Rolü

Bu etkinlikte öğrenciler, başarılı bir kodlama eğitiminde BT öğretmenlerinin
kritik rolünü fark edeceklerdir.

Kuramsal Çerçeve
Öğrenciler, interneti ve açık kaynakları kullanarak, programlama ve kodlamayı
kendi başlarına öğrenebilirler. Bu konuda internette birçok kaynak vardır ve
bu kaynakları kullanarak programlamayı kendi kendine öğrenmiş birkaç iyi
programcı vardır. Bu iyi örneklerin olmasına rağmen öğrencilerin programlamayı
kendi kendine öğrenme konusunda başarısız oldukları bilinmektedir. Buna
gerekçe olarak öğrenmenin sürece dayalı ve aşamalı olması, öğrencilerin
çoğunun öğrenmeye devam etme motivasyonunu kaybetmesi gösterilebilir.
Bu bağlamda programlama ve kodlamanın öğrenilmesini kolaylaştıracak, bu
alanda uzmanlık-bilgi birikimine sahip BT ve STEM öğretmenlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Çünkü bu öğretmenler öğrencilerine kodlamayı başarılı bir
şekilde nasıl öğretebilecekleri konusunda deneyime sahiptirler.

Uygulama ve Tartışma Soruları
Uygulama: Tartışma
Programlamayı yalnızca çevrimiçi kaynaklar ve/ veya kitaplar yoluyla
öğrenebilir miyiz? Bu şekilde öğrenme kolay olur mu?
Programlama öğretiminde neden öğretmenlere ihtiyaç vardır?

Kaynaklar
•

Gutschank, J. (2019). Coding in STEM Education. Berlin, Germany: Science
on Stage Deutschland e.V. Retrieved fromhttps://www.science-on-stage.
eu/images/download/Coding_in_STEM_Education_web.pdf

•

Sentance, S., & Csizmadia, A. (2017). Computing in the curriculum:
Challenges and strategies from a teacher’s perspective. Education and
Information Technologies, 22(2), 469–495.
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BT/STEM Öğretmenleri için Kodlama Eğitiminin Önemi
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Öğrenme Çıktıları
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.

02
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STEM Problemleri
Eğlencelidir

Ünite 1’deki ders 1 etkinliklerini özetleyin ve öğrencilere açık uçlu sorular
sorarak STEM hakkındaki geçmiş bilgilerini sorgulayarak ortaya çıkarmalarını
sağlayın. Daha sonra öğrencilere STEM uygulamasına örnek teşkil edecek
basit bir robot ve bunun yerine kullanılabililecek bir araç/cihaz gösterin ve
robotun veya diğer STEM aracının nasıl çalıştığını açıklamalarını teşvik etmek
amacıyla öğrencilerinize bazı sorular sorun. Öğrenciler bu çalışmayı bireysel
ya da gruplar halinde yapabilirler. Öğrencilerden, kullandıkları robot veya
STEM cihazlarının nasıl çalıştığına örnekler vererek açıklamalarını isteyin.
Bu süreçten sonra uzaktan kumandalı bir araba modeli kullanarak kendi
açıklamalarınızı öğrencilerle paylaşın. Açıklama sırasında aracın ileri ve geri
hareketi, kodun/programın örnek kod ekranlarına nasıl karşılık geldiğini
göstererek kod ekranında ileri geri hareket programını sunabilirsiniz. Daha
sonra öğrencilerden fen, teknoloji, matematik, mühendislik ve sanatı aynı
model üzerinden tartışmalarını isteyin.
Burada STEM+Art kavramının
olduğunu vurgulayın ve açıklayın.
Ayrıca robotik uygulamaların kodlama ile nasıl kullanılacağı konusunda
öğrencileri teşvik etmek için çeşitli STEM cihazlarını kullanıp, öğrencilere
hazırbulunuşluk düzeyinde
açıklama yapabilirsiniz. Örneğin robotlar,
sensörleri, LED ışıkları, hoparlörleri, motorları vb. kullanarak çevresiyle
etkileşime girebilen özel bilgisayarlardır. Robotlara belirli çevre koşullarında ne
yapmaları gerektiği konusunda kodlama yaparak kesin talimatlar verilebilir,
şeklinde açıklama yapılabilir.

Şekil 1: mBot siyah çizgiyi takip ediyor (kaynak: )
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Yukarıdaki açıklamaları desteklemek ve örneklendirmek için eğitmen mBot’u
kullanabilir. (https://makeblock.com/steam-kits/mbot). mBot, yeşil LED’ler
açıkken siyah çizgiyi takip edecek şekilde tasarlanmıştır (bkz. Şekil 1). mBot
el, kitap ve kutu gibi bir bariyer-engel ile karşılaştığında durur. (Şekil 2) ve
aynı zamanda LED’lerin rengi kırmızı olduğunda ses çıkarır. Bariyer-engel
kaldırıldğında ise şerit üzerinde yoluna devam eder.

Şekil 2: mBot bir bariyerle karşılaşınca durur.

Yukarıda yer alan örneği artırılmış gerçeklik deneyimiyle
izlemek için lütfen QR kodunu okutun.
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Şekil 3’te bir robotun siyah çizgiyi takip etmesini ve bariyerin önünde durmasını
sağlayan Scratch’ta hazırlanmış kodlar görülmektedir.

Şekil 3: Bir robotu yönlendiren Scratch kodları

STEM cihazlarına diğer bir örnek ise, programlamak için Blok (Scratch benzeri)
kodlar kullanan mikro bilgisayar mikro: bit’dir.
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Şekil 4’teki örnek, mikro: bit’in sıcaklık sensör değerini Santigrat derece
cinsinden göstermesini ve pusula sensör değerini derece cinsinden göstermesini
söyleyen kodu göstermektedir. Hareket sensörü, basamakları sayma veya
zar atma gibi etkinlikleri simule etmek için kullanılabilir. A ve B düğmelerine
beraber basılması sayılan adımların sayısını gösteren kodu tetikler.

Şekil 4: Micro:bit için kod örnekleri

Uygulama
Tartışma
Öğretmen Gözlemi
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Tartışma Soruları
Bir robot nasıl çalışır?
Kodlamayı, STEM, robotik ve nesnelerin interneti uygulamalarına
nasıl entegre edebilir ve kullanabiliriz?

Kaynaklar
•

makeblock. (n. d.). mBot. Retrieved
makeblock.com/steam-kits/mbot

from

makeblok:https://www.

•

micro:bit. (n. d.). Power your imagination with code. Retrieved from
micro:bit:https://microbit.org/code/

•

TechTarget network. (n. d.). Robot. Retrieved from TechTarget
network:https://searchenterpriseai.techtarget.com/ deﬁnition/robot
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Sınıfta STEM Kavramı
ve Uygulamaları

Öncelikle öğrencilere STEM’i anlamlandırmaları ve sınıfta uygulamasının nasıl
gerçekleştirileceğini, STEM projelerinde veya uygulamalarında kodlamanın
rolünü, bütün bileşenlerin birbiri ile bağlantisini açıklayın. Daha sonra
STEM’deki kodlamanın önemini tartışmalarını için öğrencileri teşvik edin.
Öğrenci seviyesinde sorular sorarak veya kod ekranı ile arabanın hareketini
göstererek başlayabilirsiniz.
Son olarak da STEM’deki “Teknolojile (T)” ye odaklanın ve kavramı açıklamaya
çalışın. Çünkü kodlama genellikle Teknoloji başlığı altında yer almaktadır.

Kuramsal Çerçeve

STEM kavramı ilk olarak 2001 yılında NFS (National Science Foundations/
Ulusal Bilim Vakıﬂarı) yöneticilerinden J.Ramaley tarafından kullanılmıştır.
STEM, Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve
Matematik (Mathematics) anlamına gelir. Bununla birlikte, White’a (2014)
göre, STEM eğitimi, bu başlıklarının bir kombinasyonundan çok, öğretmenin
gerçek dünyaya benzeyen belirli beceriler ve disiplinlerden oluşan bir öğrenme
ortamı yaratmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. NFS, STEM’i “genel olarak
hem matematik, doğa bilimleri, mühendislik, bilgisayar ve bilişim bilimleri
kategorilerini içine alan alanlar olarak hem de psikoloji, ekonomi, sosyoloji
ve siyaset bilimi gibi sosyal/davranış bilimleri kategorilerini de içeren alanlar
olarak tanımlamaktadır (Breiner, Sheats Harkness, Johnson ve Koeler, 2012,
p. 4).
STEM’in dört temel taşları olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
öğrencilerin kariyer belirlemelerinde ve özellikle fen ve matematik alanındaki
kariyerlerinin belirlenmesinde önemli bir yere ve belirleyici etkiye sahiptir.
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Bu alanlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Fen; gözlem, deney ve ölçüme dayalı ﬁziksel evrenin doğası ve davranışının
sistematik olarak inceleme çalışması
ve bu olguların genel olarak
tanımlanması için kanunların oluşturulmasını içermektedir. (https://
www.dictionary.com, 2019).
Teknoloji; teknik araçların oluşturulması, kullanılması ve bunların yaşam,
toplum ve çevre ile ilişkisi ile ilgilenen, endüstriyel sanatlar, mühendislik,
uygulamalı bilim ve pür bilimle içe içe olan bilim dalını içermektedir.
(https://www.dictionary.com, 2019).
Mühendislik; motor, köprü, bina, maden, gemi ve kimyasal tesislerin
yapımında olduğu gibi, ﬁzik veya kimya gibi soyut bilimlerin pratik
uygulamalarını yapma sanatı veya bilimi içermektedir. (https://www.
dictionary.com, 2019).
Matematik; sayı, nicelik, şekil ve mekan ve özel formüller kullanan birbiri ile
ilişkili cebir, geometri gibi bilimleri içermektedir. (https://www.dictionary.
com 2019).

STEM Eğitimi
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanların birlikte işe koşulduğunu,
disiplinlerarası öğretme ve öğrenmeyi ifade eden STEM eğitimi, öğrencilerin
yaparak yaşayarak gerçek yaşam problemlerinin nasıl çözüldüğünü
öğrenmelerine ve bunu anlamlandırmalarına, bilgilerini yeni ve farklı sorunlara
aktarmalarını sağlayan bir yaklaşımdır. STEM hakkında yeterli bilgiye sahip
olan öğrenciler günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözebilir ve teknoloji
kullanımınlarını geliştirebilirler. Bybee’ye (2013) göre, STEM eğitiminin genel
amacı, toplumdaki STEM okuryazarlığını arttırmaktır. STEM okuryazarı olan
birinin sahip olması gereken özellikleri aşağıda verilmiştir:
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Yaşamdaki problem ve sorunları belirleme yönelik bilgi, tutum ve becerilere
sahip olma ve doğal dünyayı açıklayabilme ve STEM ile ilgili konular
hakkında kanıta dayalı sonuçlar çıkarabilme
STEM disiplinlerinin karakteristik özelliklerinin sorgulama ve anlamlandırma
STEM disiplinlerinin maddi, entelektüel ve kültürel ortamlarımızı nasıl
şekillendirdiğinin farkına varma
STEM ile ilgili konularda ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarında yapıcı, ilgili ve yansıtıcı bir vatandaş olarak ilgilenmeye istekli
olma (S.101).
STEM eğitimi ile ilgili olarak, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7'de gösterilen fen
ağırlıklı, matematik ve fen ağırlıklı vb. farklı bakış açıları vardır. Bu farklı
bakış açılarının verilmesindeki temel amaç STEM eğitimi kavramını açık ve
anlaşılır kılmaktır.

Fen

STEM
Bir fen
disiplinine (ya
da matematiğe)
eşittir

Örnek: STEM'in birçok güncel tartışması
Şekil 5:Tek Disiplin Referansı (Bybee,2013)
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S		

T		

E

M

Fen ve
matematik
olarak farklı
disiplinler
Örnek: STEM tartışmasının çoklu boyutu
Şekil 6: Fen ve Matematik ağırlıklı STEM (Bybee,2013)

Teknolojiyi,
mühendisliği
veya matematiği
içeren ayrı fen
disiplinleri

T

M

M

Örnek: Bazı fen dersleri
Şekil 7: Diğer Disiplinleri İçeren ayrı Fen
Disiplinleri (Bybee,2013)
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Tartışma Soruları

STEM neden önemlidir?
STEM eğitiminin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Kaynaklar

•

Breiner, J., Sheats Harkness, S., Johnson, C., & Koeler, C. M. (2012).
What is STEM? A discussion about Conceptions of STEM in education and
partnerships.School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.

•

Bybee, R. W. (2013). The Case for STEM Education: Challenges and
Opportunities.NSTA Press (National Science Teachers Association).

•

Mills, A. (2017, 10 4). What is STEM education? Retrieved from Phys.
org:https://phys.org/news/2017-10-stem.html

•

STEAM Powered Family. (2018, 3 19). What is STEM and STEAM? A guide
for parents and educators.Retrieved from STEAM Powered Family:
https://www.steampoweredfamily.com/education/what-is-stem/

•

White, D. (2014). What is STEM education and why is it important?
Florida Association of Teacher Educators Journal, 14, 1-8.
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STEM
Araçları ve Kaynakları

Öğrencilerden kodlama ile ilgili bazı STEM araçlarını ve uygulamalarını içeren
bilimsel bir makale / araştırma raporu gibi bir çevrimiçi kaynak bulmalarını ve
bu kaynakları grup çalışması şeklinde aşağıdaki örneklerden de yararlanarak
belirlemiş olduğunuz kriterle göre değerlendirmelerini isteyiniz.
STEM araçlarının örneklerine ve öğrencilere için
kodlamaya ilişkin
uygulamalara: https://www.commonsense.org/education/top-picks/stemapps-for-higher-order-thinking adresinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı telefonlar için (sensörlü mikrobilgisayarlar) kodlamanın basit bir şeklini
açıklayan örneğe MIT App Inventor web sitesindeki Http://appinventor.mit.
edu/explore/ adresinden ulaşılabilir.
Şekil 8 ve Şekil 9, kısa mesaj (SMS: Short Message Service) gönderip almayı
sağlayan özel bir uygulamayı göstermektedir.

Şekil 8: MIT App Inventor – ekran görüntüsü
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Şekil 9: MIT App Inventor – ekran görüntüsü
Çevrimiçi kaynaklar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilebilir:
Hangi STEM alanlarını içerdiği
Disiplinlerarası olup olmadığı
Kullanılan araçlar ve uygulamaların neler olduğu
Donanım veya yazılım odaklı olup olmadığı
Ticari olup olmadığı
Kullanıcı dostu olup olmadığı
Çevrimiçi yardım sağlayıp sağlamadığı
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Tartışma Soruları
Etkili STEM araçları ve yazılımlarına ulaşmak için en önemli kriterler
neler olmalıdır?
STEM uygulamalarına dört örnek veriniz ve uygulamaların hangi
disiplinleri içeridiğini yazınız.

Kaynaklar

•

Common sense education. (n. d.). STEM Apps for Higher-Order Thinking.
Retrieved from Common sense education: https://www.commonsense.
org/education/top-picks/stem-apps-for-higher-order-		
thinking

•

DCSTEM network. (n. d.). Resources & Tools. Retrieved from DCSTEM
network:https://www.dcstemnetwork.org/resources-and-tools/
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DS Examiner. (2014, 7 14). The Ultimate STEM Guide for Kids: 239 Cool
Sites About Science,Technology, Engineering and Math. Retrieved from
Master’s in data science:https://www.mastersindatascience.org/blog/theulti

•

MIT App inventor. (n. d.). MIT App inventor. Retrieved from MIT App
inventor: http://appinventor.mit.edu/explore/

•

Techno Kids. (n. d.). TechnoCode. Retrieved from Techno Kids: K-12
Technology projects: https://www.technokids.com/store/middle-school/
technocode/scratch-for-kids.aspx
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Kodlama Eğitimi İçin Öğretim Materyalleri ve Araçlar
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Öğrenme Çıktıları
Kodlama öğretiminde ilgili web sitelerini değerlendirir.
Kodlama öğretiminde öğrencilerin ilgisini çekmek için uygun motivasyon araçlarını (örneğin CS fişli, algoritma görselleştirme) seçer.
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Motive Edici Etkinlik
Gerçek Hayattan Bir Örnek

Bu etkinliğin amacı kodlama eğitimine yöenlik web sitelerinin
değerlendirilmesinde uygun kriterlerin belirlenmesidir.

Uygulama
Bu etkinlik, öğrencilerin ders konusuna günlük hayattan bir örnek
vererek dikkatlerini çekmek ve kodlama öğretimi açsından web sitelerini
değerlendirirken nasıl kriterler oluşturmaları konusunda yardım etmeyi
amaçlar. Eğitmen derse aşağıdaki sorularla başlayabilir.
İnternet üzerinden alışveriş yaparken stratejileriniz nelerdir?
Hangi web sitelerini tercih edersiniz? Niçin?
Sürekli kullandığınız bir web sitesi var mı?

Öğrencilerden belirli bir süre yukarıdaki sorular üzerine düşünmeleri
istendikten sonra, aşağıdaki gibi bir tablo öğrencilere örnek olarak sunulabilir.
Bu tablo temel alınarak web siteleri için yeni özellikler eklenebilir ya da her bir
sitenin artı ve eksi yönleri detaylıca yazılabilir.

Planlanmış Teslimat
Hızlı Teslimat
Ücretsiz Kargo
İade Politikası
Artıları
Eksileri

Tablo 2: Farklı web sitelerinin değerlendirilmesi
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Bu örnekten yola çıkarak, eğitmen öğrencileri gruplandırabilir ve aşağıdaki
ölçütlere göre kodlama öğretmek için uygun web siteleri bulmalarını ister:
Mevcut Kurslar
Ücretsiz Programlama Kursları
Kullanıcı Dostu Arayüz
İpuçları
Çevrimiçi yardım
Sertiﬁkalar
Avantajlar ve dezavantajlar

Tartışma Soruları
Web siteleri oluşturma ölçütleri sizlere hangi avantajlar sağlar?

Kaynaklar
•

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning,
Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives. New York: Longman.

•

Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P. W., Cruikshank, K.A., Mayer,
R.E., Pintrich,P.R., Wittrock, M. C. (n. d.). REVISED Bloom’s Taxonomy
Action Verbs. Retrieved from AZUSA Paciﬁc University: https://www.apu.
edu/live_data/ﬁles/333/blooms_taxonomy_action_verbs.pdf

•

Bigby, G. (2019, 1 29). Top 25 Amazing Websites to Learn How to Code.
Retrieved from Dyno Mapper: https://dynomapper.com/blog/410-top-25websites-to-learn-to-code

•

Video. Hour of Code Intro. (n. d.). Frozen - Hour of Code Introduction.
Retrieved from Code. org:https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/
puzzle/1 w3school.com. (n. d.). Python Tutorial. Retrieved from w3school.
com: https://www.w3schools.com/python/default.asp
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Motivasyon Kavramı

Bu etkinliğin amacı motivasyon kavramını ve bilinen motivasyon teorilerinden
birini açıklamaktır.

Kuramsal Çerçeve
Motive olmuş öğrenciler, öğretim sürecinin önemli köşe taşlarından biridir.
Motivasyonun eğitimde kullanılan teorilerinden birine bakmadan önce,
motivasyon kavramını tanımlamak önemlidir. Vero ve Puka (2017) motivasyonu
aşağıdaki gibi tanımlamıştır: “Motivasyon, motive edici eylem ya da süreç
olarak; motive olma durumu; motive edici bir güç, teşvik edici veya uyarıcı
etki; güdü; dürtü; bir kişinin veya öğrencinin harekete geçmesine neden olan
bir şey (ihtiyaç veya arzu gibi); ve sonuç elde etmek için harcanan çaba olarak
tanımlanabilir”
Alan yazında bilinen motivasyon modellerinden biri, John Keller’ın ARCS
(Attention, Relevance, Confıdence, Satisfaction) olarak bilinen motivasyon
tasarım teorisidir. Bu teori, öğrenme sürecinde motivasyonu korumak ve
artırmak için dört temel öğe içermektedir. Bunlar; Dikkat, Uygunluk, Güven,
Memnuniyet (ARCS) (Keller, 1987). Bunlar kısa özetleriyle aşağıdaki gibi
tanımlanabilir.
Dikkat
Öğrencilerin ilgisini ifade eder. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekmek ve bunu
canlı tutmak önemlidir.
Uygunluk
Öğrenme süreci, öğrencilere içeriğin önemli olduğunu göstermelidir.Bu sayede
öğrenciler içerikle gerçek dünya arasındaki bağı kurabilirler.
Güven
Bu bileşen, öğrenciler arasında başarı beklentisi geliştirmeye odaklanır ve
başarı beklentisi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kontrol etmelerine yardımcı
olur. Güven düzeyi ile başarı beklentisi arasında bir ilişki vardır. Bu nedenle
öğrencilerin başarı için olumlu düşünceler geliştirmesine yardımcı olunmalıdır.
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Doyum-Memnuniyet
Motivasyon ve memnuniyet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Öğrenciler,
öğrenme sürecinde başardıklarından memnun olmalıdır. (ARCS motivasyon
modeli, n. D.)
Bu model, eğitmenin yukarıda sıralanan her bir motivasyonel unsuru
içermesine yardımcı olacak birkaç yöntem ve strateji içerir. Öğrenme sürecinde
her motivasyon elemanı için bazı örnekler verebilir; örneğin; Algısal Uyarılma
için, gerçek dünya örnekleri verilerek, mizah eklenerek veya öğrencilerin
geçmiş deneyimleri sorgulanarak öğrencilerin dikkati çekebilir.

Uygulama
Motivasyonu yukarıda yer alan açıklamalara veya aşağıdaki kaynaklara göre
öğrencilere açıklayın. Ayrıca, aşağıdaki sorulara göre, eğitimde motivasyonun
öneminin tartışın. Bununla birlikte, eğitim alanında birçok motivasyon teorisi
vardır. Ancak bu alanda daha çok bilinen bazı teoriler seçebilir ve seçilen
teorinin bazı temel özellikleri öğrencilere sunabilir. Bunlar;
Maslows’ Hierarchy of Needs Theory (1954)
McClelland’s Needs Theory (1961)
Herzberg’s Two-Factor Theory (Rily, 2005)
Keller’s ARCS Theory (1987)

Tartışma Soruları
Eğitimde motivasyon neden önemlidir?
En bilinen motivasyon teorileri nelerdir?
Öğrenci motivasyonunu etkileyen beş temel unsur nedir?

39

EDUCODE ÖĞRETMEN EL-KİTABI
Etkili Bir Şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi

Kaynaklar

•

ARCSmodel.com. (n. d.). Attention, relevance, conﬁdence, satisfaction.
Retrieved from ARCS model.com: https://www.arcsmodel.com/

•

Chand, S. (n. d.). Motivation Theories: Top 8 Theories of Motivation –
Explained!Retrieved from YourArticleLibrary: The next generation library:
http://www.you
rarticlelibrary.com/motivation/motivation-theoriestop-8-theories-of-motivation-explained/35377

•

Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional
design. Journal of instructional development, 10(3), 2-10 Learning
theories. (2005-2019). ARCS model of motivational design theories (Keller).
Retrieved from Learning theories: https://www.learning-theories.com/
kellers-arcs-model-of-motivational-design.html

•

Seifert, K., & Sutton, R. (2009). Educational Psychology (Second
Edition).
Zurich, Switzerland: The Saylor Foundation. Retrieved from
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/
uploads/2012/06/Educational-Psychology.pdf

•

Sookdeo, C. (2012, 4 26). Motivational Theories In Education. Retrieved from
SlideShare:https://www.slideshare.net/ChristinaSookdeo/motivationaltheories-12696671

•

Texas Tech University. (n. d.). ARCS model of motivation. Retrieved from The
Texas A&M
University System: http://www.tamus.edu/academic/wpcontent/uploads/sites/24/2017/07/ARCS-Handout-v1.0.pdf

•

Vero, E., & Puka, E. (2017). The Importance of Motivation in an Educational
Environment.Formazione & Insegnamento XV, 15(1), 57-66.

•

Williams, K. C., & Williams, C. (2011). Five Key Ingredients for Improving
Student Motivation. Research in Higher Education Journal, 12(1), 104122.

40

ETKİNLİK 3

Vaka tabanlı öğrenme CS unplugged
(Bilgisayarsız Bilgisayar Eğitimi ve algoritma
görselleştirme)

Bu etkinlik, vaka temelli öğrenme, CS Unplugged ve algoritma görselleştirmenin
tanımını ve bir örnek uygulama içerir.

Kuramsal Çerçeve

Vaka Tabanlı Öğrenme VTÖ

Vaka temelli öğrenme, proje odaklı öğrenmenin benzer kökenlerine sahip bir
öğretim tasarım modelidir. VTÖ, dar anlamda probleme dayalı öğrenmeye
oldukça benzerdir, ancak bu yaklaşımın temeli, öğrencilere gerçek dünyaya
ya da belirli senaryolara benzeyen örneklere dayanarak tartışma sağlamaktır.
Bu yöntem öğrenci merkezlidir. Bu yaklaşımda katılımcılar kendi bilgilerini
oluştururken vakayı incelemek için birlikte çalışırlar. Öğretmenin rolü,
işbirlikli yöntemle soruları analiz ederken,aynı zamanda soruları tek bir cevap
olmadan çözerek öğrencilere rehberlik etmektir. Vaka bazlı öğrenme sürecini
açıklamak için aşağıdaki listeyi kullanmak mümkündür.
Vaka oluşturulur
Vaka gruplar tarafından analiz edilir
Beyin fırtınası yapılır
Öğrenme hedeﬂeri formülize edilir
Yeni bulgular paylaşılır
Grup sonuçları paylaşılır
İyileştirilecek alanlar belirlenir
VTÖ’deki öğretmen ve öğrencilerin rollerini ve VTÖ’nin özelliklerini tanımlamak
da önemlidir. Bu şu şekilde açıklanabilir (http: //edutechwiki.unige.ch/en/
Case-based_learning#What_is_case-based_learning.3F):
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VTÖ'nin Özellikleri
Öğrenci merkezlidir
Katılımcılar arasında işbirliği ve etkileşim vardır
Özel durumların tartışılması genel olarak gerçek dünya örnekleriyle olur
Tek bir doğru cevabı olmayan sorular içerir

Öğrencinin Rolü
Hikayenin karakterleri ve olaylarına dahil olur
Algıladıkları gibi sorunları tanımlar
Hikayenin anlamını kendi yaşamlarına bağlar
Kendi arka plan bilgi ve ilkelerini vakaya dahil eder
Belli noktaları ve soruları gündeme getirir ve kendi pozisyonunu savunur
Verileri analiz etmek için stratejiler oluşturur, olası çözümleri üretir
Her zaman kabul etmese de bazen uzlaşmaya varabilir

Öğretmenin Rolü
Kolaylaştırıcı
Vakanın keşfedilmesini ve karakterlerin eylemlerinin kendi kararları
ışığında dikkate alınmasını teşvik eder
Vakalar; olgusal tabanlıdır
Sınıf içi tartışmaları ve işbirlikli analizleri teşvik etmek için yazılmış
karmaşık problemler içerir İnteraktif, öğrenci merkezli, gerçekçi ve spesiﬁk
durumların araştırılmasını içerir.
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CS Unplugged

Bilgisayarsız Bilgisayar Eğitimi

“CS Unplugged, bilgisayar bilimlerini, kartlar, ipler, boya kalemleri vb.ile
oyunlar ve bulmacalar kullanarak bilgisayarı öğreten ücretsiz öğretim
materyali koleksiyonudur” (https://csunplugged.org/en/). Bilgisayarsız
bilgisayar öğretimi yaklaşımı, bilgisayarın kalbi olarak düşünülebilir. Ayrıca,
bu yaklaşım bir programlama dili öğrenmeden bilgisayarlarla çalışmak ve hatta
bilgisayarlara erişmek gibi avantajlar sağlar. Bu yaklaşımın temel prensibi
bilgisayar hakkında bir şeyler öğretmekten çok sosyal yardımlaşmadır.
Bunu yaparken, bilgisayar alanı hakkında yanlış bilgilerin düzeltilmesini
de amaçlamaktadır. CS Uplugged etkinliklerin birkaç özelliği vardır. Bunlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir (Nishida ve diğerleri, 2009):
Bilgisayar yok; başlıktan da anlaşılacağı gibi, bilgisayarlar bu yaklaşımdaki
etkinliklerde doğrudan kullanılamaz.
Oyunlar; faaliyetler ilgi, merak ve motivasyon içeren bir oyuna veya
mücadeleye dayanır. Bu, öğrencilerin onları oyun olarak görmelerini sağlar.
Kinestetik; faaliyetlerde kartlar ve ağırlıklar gibi ﬁziksel nesneler kullanılır.
Bu kinestetik etkileşim sağlar ve nesneler bağlam dışındaysa (bilgisayar
dersinde kullanılan meyve gibi) mizah getirir.
Öğrenci yönlendirmeli; oyunlar genellikle diğer öğrencilerle etkileşime
girerek gerçekleşir. Sonuç olarak, öğrenciler, yanıtları deneme yanılma
yoluyla bulmaya çalışırlar.
Kolay uygulama; faaliyetler genellikle tüm okullarda kolayca bulunabilecek
ucuz ekipmanı içerir. Bunların hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Hikayenin özü; hikayeler genellikle fantezi unsurları (örneğin, korsanlar,
gizemli mesajlar) içerir. Ve bu, öğrencileri sınıfa dahil etmek için kullanılır.
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Algoritma Görselleştirme

Algoritma görselleştirme (AV) teknolojisi, öğrencilerin algoritmaların nasıl
çalıştığını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ek olarak, bu teknoloji
bilgisayar algoritmalarının dinamik davranışının “graﬁk gösterimi” olarak
tanımlanabilir.
“AV teknolojisi, bu programları eğitmenlerin kodlama konusunda animasyon
yapmalarını sağlayan bir yazılımdan; öğrencilerin, dinamik olarak
yapılandırılabilir algoritmaları kendi başlarına keşfetmelerini sağlayan
yüksek etkileşimli sistemlere; ve ayrıca öğrencilerin hızlı bir şekilde kendi
görselleştirmelerini oluşturmalarını sağlayan etkileşimli programlama
ortamlarına, dönüşmelerini sağlamıştır ”(Dönmez ve İnceoğlu, 2008, s. 531)
Hundhausen ve diğerlerine (2022, s.260) göre, AV yazılımı aşağıdaki amaçlar
için kullanılabilir:
Öğretim elemanlarının derste algoritma işlemlerini göstermelerine yardımcı
olmak;
Bilgisayar bilimleri dersinde temel algoritmalar hakkında çalışırken ve
öğrenirken öğrencilere yardımcı olmak;
Öğrencilerin geliştirdikleri programlarda sıralı olarak hataları bulmalarına
yardımcı olmak;
Öğrencilerin, bir bilgisayar bilimleri laboratuarında soyut bir veri türünün
temel işlemleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak. Bununla ilgili
olarak , öğrencilere bir araçta nasıl kod oluşturabileceklerini görmeleri için
görselleştirme araçları gösterebilir. Bu araçlar çevrimiçi olabilir;
https://algorithm-visualizer.org/
https://visualgo.net/en
http://www.algomation.com/ veya yazılım;
http://www.ﬂowgorithm.org/
Örneğin, https://algorithm-visualizer.org/ adresinde sitesinde bir kod
oluşturabilir ve öğrencilerin sonuçları hemen görmelerine ve kod sürecini
analiz etmelerine imkan sağlayabilirsiniz.
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Şekil 12: Algoritma görselleştiricisi

Yukarıda yer alan örneği artırılmış gerçeklik deneyimiyle
izlemek için lütfen QR kodunu okutun.

Tartışma Soruları
Vaka tabanlı öğrenmeyi kullanmak gerekli midir?
Vaka tabanlı ve probleme dayalı öğrenme arasındaki farklar nelerdir?
Algoritma görselleştirmesi neden faydalıdır?
CS Unplugged neyi destekler?
CS Unplugged yaklaşımı kullanarak algoritmaları anlayabilir miyiz?
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Kodlama Eğitiminde
Vaka Temelli Bir Örnek

Bu etkinlikte vaka temelli öğrenme bir dizi örnekle uygulanmaya çalışılmaktadır.

Uygulama
Dersin başında vaka temelli öğrenme sürecine göre aşağıdaki örnekleri
kullanabilirsiniz. Vakalar oluşturulduktan ve tüm öğrenciler tarafından
anlaşıldıktan sonra, önce vaka tartışılır daha sonra hangi yaklaşımın en iyi
olduğuna karar verilir.

Örnek 1

Hata algılama ve düzeltme için kart çevirme
Bu hata tespit ve düzeltme örneği ﬁkri, (Card Flip Magic - Hata Tespiti ve
Düzeltme, 2002)'den alınmıştır. İki farklı renk tarafına sahip manyetik kartları
kullanarak 5x5 kare yapacak bir öğrenci seçin ve öğrencinin rastgele bir renk
seçmesini ve kartları kareye koymasın isteyin (Şekil 13)

Şekil 13: 5x5 kare manyetik kartlar
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Daha sonra sıradan başka bir satır ve sütun ekleyiniz ve öğrencilere durumu
biraz zorlaştırmak istediğinizi söyleyiniz.Bu ek satır ve sütun, satır ve
sütunlarda eşliğin sağlanması için gereklidir. Şimdi, manyetik kartlardan
yapılmış 6x6’lık bir kare var ve kartları her sıra ve sütundaki kırmızı kart
sayısına eşit olacak şekilde çeviriniz.

Şekil 14: Bir adet döndürülmüş kartla 6x6 kare manyetik kartlar

Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir öğrenciden yalnızca bir kartı çevirmesini isteyin.
Öğrenci kartı çevirdikten sonra gözünüzü açınız ve çevrilen kartı bulunuz.
Kartı kolay bir şekilde buldunuz. Bunun sebebi, satır ve sütündaki düzenin
bozulmuş olmasıdır. Kırmızı kartların sayısı an itibariyle tektir ve bu durum
onun kolaylıkla bulunmasını sağlar (Şekil 14).
Bir sonraki adım, aynı oyunu oynamak için öğrencileri çiftler halinde oyunu
oynayacak şekilde organize etmektir
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Örnek 2

Sınıflar ve Nesneler
Programlama dillerinde sınıﬂar ve nesneler arasındaki farkı açıklamak için,
eğitmen bir ev taslağını (sınıf) ve gerçek evi (ev taslağına dayalı gerçek nesneler)
bir örnek olarak gösterir (Şekil 15).

Şekil 15: Taslak gerçek nesne haline geliyor.
Nesneye dayalı programlama, programlamayı daha hızlı ve daha kolay hale
getirmek için önceden tanımlanmış programlama modüler birimlerinin
(nesneler, sınıﬂar, alt sınıﬂar vb.) kullanılmasıdır. Nesneye yönelik diller,
büyük programlardaki karmaşıklığı yönetmeye yardımcı olur. Nesneler verileri
ve onların içindeki işlemleri tutarlar. Böylece sadece işlemler herkese açık
yürütülebilirken veri yapılarının iç detayları gizli kalabilir. Bu bilgi gizleme, bir
programcının programın her bir bölümünü ayrı ayrı düşünmesini sağlayarak
büyük ölçekli programlamayı kolaylaştırır. Ek olarak, nesneler yeteneklerini
“miras” ederek daha genel olanlardan türetilebilir. Böyle bir nesne hiyerarşisi,
daha genel olanları tekrar etmeden özel nesnelerin tanımlanmasını mümkün
kılmaktadır (Hemmendinger, 2000).
Sınıf temelinde daha fazla nesne tanımlanabilir. Bununla birlikte, aşağıda
örnekte görülebileceği gibi, her ev (nesne) farklı renkte olabilir ya da farklı bir
ön kapıya sahip olabilir, ya da bir veya iki banyoya sahip olabilir, vb.
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Şekil 16. Nesne 2 - sınıfın uygulanması Nesne 3 - sınıfın uygulanması

Eğitmen öğrencilere bir evin planını gösterir.
Öğrencilerden Lego tuğlalarını kullanarak bir oyuncak ev yapmalarını ister.
Her evin benzer olduğunu (sınıf), ancak çatı, duvar veya kapı rengi (nesne)
gibi bazı farklılıkları da bulunduğunu gözlemler ve tartışır.
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Örnek 3
Sınıflar ve Nesneler Özellikleri
Bir öğrencinin özellikleri ve işlevleri (sınıf özellikleri ve yöntemleri) sadece bir
tane olabilir. Ancak birçok öğrenci olabilir (bir çok nesne).

Şekil 17: Sınıf ve nesne özellikleri
Öğretim elemanı, öğrencilerden öğrencinin ortak özelliklerini veya özelliklerini
tanımlamasını istemelidir. Öğrenciler kendilerini aynı özellikleri kullanarak
tanımlamalıdır.
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Örnek 4
Algoritma Görselleştirme
Kabarcık sıralama algoritması animasyonu - https://visualgo.net/bn/sorting
Bu örnekte, eğitmen kabarcık sıralama algoritmasının nasıl çalıştığını
açıklamak için algoritma görselleştirmesi kullanılır (Şekil 18 ve 19). Bu
görselle birlikte eğitmen, algoritma görselleştirmesinin başlamasından önceki
değerlerin (çubuklar) durumu izler ve algoritma çalıştırıldığında programda
neler olduğunu (akışın nasıl gerçekleştiğini) ve çubukların nasıl değiştiğini
öğrencilerin izlemesini ve anlamasını sağlar.

Şekil 18: Algoritma
görselleştirme: Süreç
başlamadan önce

Şekil 19: Algoritma
görselleştirme: Süreç
işlerken

Yukarıda yer alan örneği artırılmış gerçeklik
deneyimiyle izlemek için lütfen QR kodunu
okutun.
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Kodlama Eğitimi için
Ortak Araçlar

Bu etkinlik, öğrencilerin kodlama eğitimi için senkron ve asenkron iletişimi
destekleyen bazı ortak çalışma araçlarını arayıp bulmalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.

Uygulama
Eğitmen ilk olarak kodlama yaparken, kodların öğretmen, öğrenci ve ilgili diğer
kişilerle kodları paylaşmanın öneminden bahseder. Bu etkinlik, paylaşma
ve işbirliği hakkında günlük hayattan birkaç soru ve örnek ile başlayabilir
böylece öğrencilerin konuya ilgileri çekilebilir.
Bundan sonra, eğitmen öğrencilerin cevaplarını üç kategori altında özetleyebilir.
İlk kategori “arkadaşlarınızla kodla” olabilir. Eğitmen bunu “kod yazmak,
arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşmak ve ardından programı birlikte
incelemek ve birlikte çözmek için uygun bir araç bulma” olarak açıklayabilir.
İkinci kategori “kimse kara tahtada kodlamadan hoşlanmaz” dır. Bu kategori
için eğitmen “kodlamada teknolojinin kullanımı çok önemlidir - kodlamada
geleneksel öğretme stilini (göster ve yap) kullanmak yerine, öğretim ve
öğrenmeyi desteklemek için gerçek zamanlı kod editörü kullanılabilir”. Son
kategori “kodları öğrencilerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşın ve kodların
hatalarını anında gerçek zamanlı olarak görebilecekleri şekilde kodlayarak
hatalar yaparak eğitmeye çalışın” olarak açıklanan “insanlara araçlarla
öğretin” olabilir.
Eğitmen daha sonra öğrencilerden, öğrenciler ve öğretmenler arasında
işbirliğini mümkün kılan en az beş aracı aramalarını ister. Ayrıca araçlar için
bazı seçim kriterleri oluşturmak da mümkündür, böylece öğrenciler araçlar
arasındaki farkı görebilirler. Bu kriterler aşağıdaki gibi olabilir:
•

Ücretsiz

•

Açık kaynak

•

Senkron / asenkron

•

Çevrimiçi çevrimdışı

•

Kullanımı kolay

•

Video desteği

•

Belgelere göz atmak

•

Kişisel test

•

FTP / SFTP desteği
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Uygulama (devam)

Bu etkinlik öğrencilerin bulduğu araçları ve onlar hakkındaki görüşlerini
tartışarak tamamlanabilir.

Tartışma Soruları
Kodlarımızı gerçekten başkalarıyla paylaşmamız gerekiyor mu?
Daha iyi programlama geliştirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor
musunuz?
Birlikte çalışmamız gerekiyor mu?
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Ücretsiz Öğrenme Materyalleri

Bu etkinlik, öğrencilerden, kodlama öğretimi ve sonuçları tartışmak için
kullanılabilecek ücretsiz materyaller (örneğin, ders kitapları, videolar,
animasyonlar, filmler ve çizgi filmler, vb.) bulmalarını amaçlamaktadır.

Uygulama
Eğitmen ilk önce kodlama ile ilgili ilginç ücretsiz ders kitapları bulmanın
nasıl kolay olabileceğini açıklar. Bu kitaplar, yeni başlayanlardan gelişmiş
programcılara kadar olabilir. Bu kitaplardan birkaç örnek verin (aşağıdaki
tabloya bakın). Sonra bunlardan birini seçin ve kitabın özelliklerine göre
açıklamaya çalışın.
Eğitmen, kodlama eğitiminde kullanılabilecek ücretsiz materyalleri bulmak ve
bu konuda kısa bir açıklama yazmak için öğrencilere biraz zaman verebilir (iki
veya üç gün).

Tablo 3: Ücretsiz Programlama Ders Kitabı Örnekleri
Kitap Adı

Yazarlar

Seviye

Nasıl Kullanılır

A Byte of
Python

Swaroop C H

Zorluk seviyesi: 10 üzerinden
4

programlama için iyi bir başlangıç aracı
olarak

Emanuella Delbono

ileri

...

Node.js
Succinctly
97 Things
Every
Programmer
Should Know
Game
Programming
Patterns
Mastering
iOS game
Development
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Örnek: Ders kitabı

“A Byte of Python” ders kitabı bulun ve aşağıdaki soruları tartışın:
•

Bu Python dilini kullanarak programlama anlatan kitap ücretsiz mi?

•

Python için öğretici ve rehber olarak kullanılabilir mi?

•

Bu kitap yeni başlayanlar için uygun mu?

•

Kitabı kullanmak için ön-bilgi gerekiyor mu?

•

Bu kitap üniversite seviyesi için uygun mu?
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Öğretmen Merkezli Eğitim

Bu etkinlikle kodlama ve programlamanın aynı anlama gelip gelmediği
belirlenmeye çalışılmaktadır.

Ön Bilgi

Öğrenci aşağıdaki konular ile ilgili temel bilgileri bilir;
Öğretmen merkezli öğretim stratejileri (sunuş stratejisi)
Öğretmen merkezli yöntem ve teknikleri (düz anlatım yöntemi, soru ve
cevap, ezberden anlatma, alıştırma ve tekrar, gösterme ve yaptırma)

Kuramsal Çerçeve

Öğretmen merkezli eğitimde, öğrenciler tamamen öğretmene odaklanırlar.
Öğretmen dersi anlatır ve öğrenciler dinleyerek öğretmenin sorularını cevaplar.
Öğretmen merkezli eğitimde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan “Doğrudan
Öğretim-düz anlatım” yöntemi, “öğretmen merkezli, öğretmen tarafından son
derece yapılandırılmış, öğretmen odaklı, kontrollü ve öğrenci gelişiminde
yüksek öğretmen beklentisi içeren” bir yöntem olarak tanımlanabilir.
Gösterip yaptırma
Öğretmenler bir kodlama dersi sırasında bu yöntemi tercih edebilirler. Bu
tekniği kullanırken BT / STEM öğretmeninin ders anlatımı, öğretmenin ders
öncesi hazırlık ve planlamasına göre sıkıcı veya eğlenceli olabilir. Bu nedenle,
uzun bir ders anlatımından sonra, öğretmen öğrencilerin dikkatini çekmek
için bazı güdüleyici stratejiler kullanmaya çalışmalıdır. Öğretmenin ders
anlatım hızı ve öğrencilerin takip hızlarının eşzamanlı olarak gerçekleşmesi
ve öğrencilerin öğretmenin gösterdiklerini aynı anda kendi bilgisayarlarında
uygulamaları gerekir. Ayrıca, tüm öğrenciler, öğretmenin sesini sınıfın her
yerinde duyabilmelidir.
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Uygulama

Sunum
Tartışma

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öğretmen adaylarının çoğu öğretmen merkezli eğitimin, ders anlatmanın en
kolay yolu olduğunu düşünebilir. Ancak, bazı çocuklar uzun kodlama dersleri
sırasında dikkatlerini ve motivasyonlarını kaybedebilir. Bu nedenle, öğretmen
adaylarına uzun dersler sırasında çocukların motivasyonlarını ve isteklerini
nasıl artıracaklarını öğretmek için bazı stratejileri ve konuları öğretmeli ve
tartışmalısınız.

Tartışma Soruları
Neden farklı öğretim yöntemleri kullanmamız gerekiyor?
Her strateji her programlama sınıfı için faydalı mıdır?
Programlama öğretimi ile ilgili problemlerin üstesinden gelmek için ne
yapılabilir?
Öğretmen merkezli öğretimin önemli özellikleri nelerdir?
Bir öğretmen, öğretmen merkezli öğretimi ne sıklıkla kullanmalıdır?
Öğretmen merkezli öğretimin artıları ve eksileri nelerdir?
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Öğrenci Merkezli Eğitim

Ön Bilgi

Öğrenci merkezli eğitimle ilgili temel bilgileri bilir (problem tabanlı öğrenme,
proje tabanlı öğrenme ve oyun tabanlı öğrenme)

Kuramsal Çerçeve

Öğrenci merkezli eğitimde öğretimin odağı öğretmenden öğrenciye geçer.
Programlama derslerinde her öğrencinin birlikte çalışabileceği bir bilgisayarı
olmalıdır. Öğretim sürecinde, öğrenciler projelere dahil olurlar ve projeyi
bitirmek için işbirliği içinde çalışırlar. Sınıﬂarın düzenlemesinde esneklik vardır
ve dersler katı şekilde işlenmez. Öğrenciler kendi hızlarına göre öğrenirler.

Uygulama
Tartışma
Okuldaki deneyiminizi tekrar düşünün. İyi öğretmen olarak isimlendirdiğiniz
ve diğer öğretmenlere göre öne çıkan birkaç öğretmeni hatırlamaya çalışın.
İlk hatırladığınız öğretmenin adı nedir? Onu (veya onları) iyi bir öğretmen
yapan şey neydi?
Sunum
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Tartışma Soruları

Öğrenci merkezli öğrenmeyi kullanmak neden önemlidir?
Öğrenci merkezli bir dersin süresi ne olmalıdır?
Öğrenci merkezli eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Öğrenci merkezli bir dersin etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme nasıl yapılabilir?

Kaynaklar

•

Biggs, J. (2006). What the Student Does: teaching for enhanced learning.
Higher Education Research & Development, 57-75.

•

Doyle, T. (2011). Learner-Centered Teaching: Putting the Research on
Learning into Practice.
Sterling, Virginia: Stylus Publishing.

•

Guzdial, M. (2016). Learner-Centered Design of Computing Education:
Research on Computing for Everyone. Morgan & Claypool.

•

Weimer, M. (2002). Learner-Centered Teaching. New York: Jossey-Bass
John Wiley & Sons.
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Problem Tabanlı
Öğrenme

Kuramsal Çerçeve
Derse başlarken öğrencilerinize “Problem nedir?” diye sorabilirsiniz. Problemi
tanımladıktan sonra, öğrencilerden günlük yaşamlarında karşılaştıkları bazı
problemleri örneklemelerini isteyin. Siz de odadan çıkmak için kapıyı açmak,
damlayan bir musluğu tamir etmek, havaalanından otele gitmek, internetten
sipariş edilen bir ürünü iade etmek, vb. gibi örnekler verebilirsiniz. Ortaokul
seviyesindeki öğrenciler için problem seçiminde ve tasarımında göz önünde
bulundurulması gereken bazı kriterleri öğrencilere açıklayın. Sorunun
belirlenmesini etkileyen iki önemli faktör;
öğrencilerin önceki bilgilerini incelemek,
öğretilecek kavramları belirlemek (döngüler, dizi, işlev, değişken... vb.)
olabilir.
Bir etkinlikte, öğretmen adaylarına çocukların önceki kodlama bilgisini dikkate
almanın önemini vurgulamak çok önemlidir. Ön bilgi, çocukların derse olan
güvenini ve memnuniyetini etkileyebilir. Çocuklara sunulan bir problem çok
karmaşıksa, probleme ilgi duymayabilir. Problem basitse, sınıfta farklı şeylerle
uğraşabilirler. Basit problem örneğini açıklamak için “musluğu kapatma”
örneği verebilirsiniz. Örn; Musluğu kapatma işlemi iki adımda gerçekleşir;
1) musluk başına dokunun 2) musluğu saat yönünde çevirin. Bu problem
doğrusal ve basittir. Karmaşık bir problem örneği verin; şehir merkezinden
okula en kısa sürede ve en ucuza nasıl gidilir? Bu sorun karmaşık ve bazı
koşullar içermektedir.
Programlama kavramları çocuklar için soyuttur ve öğretmen adaylarının
programlama kavramlarını öğretebilmeleri için kavram türlerini ve kavram
öğretme yöntemlerini bilmeleri gerekir. BT / STEM öğretmenlerinin öğrencileri
için soyut programlama kavramlarını somut kavramlara benzeterek sunmaları
gerektiğini bilmeleri gerekir. Öğretmen adaylarına kavram türlerini (üst kavram
ve alt kavram) ve kavram öğretim yöntemlerini (tümevarım ve tümdengelim
kavram öğretme yaklaşımları) anlatabilirsiniz.
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Uygulama
Sunum
Grup çalışması
Çalışma yaprağı örneği

Tartışma Soruları
Probleme dayalı öğrenme, problem çözme yeteneğini geliştirir mi?
Probleme dayalı öğrenmede ölçme ve değerlendirme nasıl yapılır?
İyi bir probleme dayalı öğrenme ortamı neler içermelidir?

Kaynaklar

•

Shimic, G., & Jevremovic, A. (2012). Problem-based learning in formal and
informal learning environments.Interactive Learning Environments, 20(4),
351-367
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Proje Tabanlı
Öğrenme

Kuramsal Çerçeve
Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin özgün, ilgi çekici ve karmaşık bir soru,
sorun ya da zorluğu araştırmak ve bunlara cevap vermek için uzun süre
çalışarak bilgi ve beceri kazandıkları bir öğretim yöntemidir.

Uygulama
Sunum
Kuramsal çerçeve ve örnek uygulamalarla ilgili sunum yapılabilir.
Tartışma
"Probleme dayalı öğrenme ile proje tabanlı öğrenme arasındaki farklar
nelerdir?"sorusunu sorarak başlayabilirsiniz. Proje tabanlı öğrenmeyi
tanımlayın ve proje geliştirme süreçlerini öğrencilere açıklayın.
Öğrencileriniz, çocuklar için kendi proje önerilerini söyleyebilir veya
üretebilirler. Ardından, öğrencilere çocuklara yönelik kullanılabilecek
bazı proje örnekleri verebilirsiniz. Örneğin; bir BT /STEM öğretmeni,
öğrencilerinden bir Scratch projesi isteyebilir. Bu proje seviyeleri ve puanları
olan biroyun geliştirmeyi amaçlayabilir. Projenin amacına ulaşabilmesi
için öğrencilerin tüm dönem boyunca edindikleri bilgileri proje sürecinde
kullanmaları gerekir.

Tartışma Soruları

Proje tabanlı öğrenmenin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
Probleme dayalı öğrenme ile proje tabanlı öğrenme arasındaki fark nedir?
Proje tabanlı öğrenme sonunda üretilen ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?
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Kaynaklar

•

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the
Future. The Clearing House, 83(2), 39-43.

•

Blumenfeld, P., Soloway, E. M., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar,
A. (2011). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing,
Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26(3), 369-398.
Retrieved fromhttps://www.researchgate.net/profile/Yael_Seker/post/

•

Sáez-López, J.-M., Román-González, M., & Vázquez-Cano, E. (2016).Visual
programming languages integrated across the curriculum in elementary
school: A two year case study using “Scratch” in five schools. Computers &
Education, 97, 129-141.
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Oyun Tabanlı Öğrenme

Kuramsal Çerçeve
Oyun tabanlı öğrenme, öğretmenin tasarladığı bir öğrenme ortamında
öğrencilerin oyunların özelliklerini kullanarak öğrenme çıktılarına ulaştığı bir
öğretme yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Öğretmen ve öğrenciler, oyun oynama
deneyimine derinlik ve bakış açısı eklemek için işbirliği yaparlar. Kaliteli oyun
tabanlı öğrenme uygulamaları bizi tanıdık ve ilgili görünen ortamlara çekebilir.
Oyun temelli öğrenmedeki öncelik oyun oynayarak yarışmak değildir. Öncelik
öğrenme üzerinde kolaylaştırıcı bir etki sağlamaktır. Bu nedenle, oyun
tabanlı öğrenme genellikle güdüleyici bir araç olarak kullanılır.Oyuna dayalı
öğrenmenin temelleri, farklı katılım türleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

Şekil 1: Oyun tabanlı ve eğlenceli öğrenmenin bütünleşik tasarım çerçevesi2
2 :htps://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1090277.pdf
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Uygulama
Sunum
Oyun tabanlı öğrenme, oyunlaştırma ve oyun tabanlı kodlama 		
öğretme uygulamalarının kuramsal temelleri sunulabilir.
Tartışma
Kurmasal çerçeve temelinde tartışma soruları bağlamında tartışmalar
yapılabilir.
Örnek 2 çalışma yaprağı örneği gösterilerek, benzer bir çalışma üretmeleri
ve sunmaları beklenebilir.

Tartışma Soruları
Günlük yaşamda bir oyun ortamının özellikleri nelerdir?
Günlük yaşamdaki oyun unsurları eğitim ortamına taşınabilir mi?
Oyun temelli öğrenmede olması gerektiğini düşündüğünüz unsurlar
nelerdir?
Her dersi oyun tabanlı tasarlayabilir miyiz?

Kaynaklar

•

Wang, L.-C., & Chen, M.-P. (2010). The effects of game strategy and
preference: matching on flow experience and programming performance in
game-based learning. Innovations in Education and Teaching International,
47(1), 39-52.

•

Wilson, A., Hainey, T., & Connolly, T. (2013). Using Scratch with
Primary School Children:An Evaluation of Games Constructed to Gauge
Understanding of Programming Concepts.International Journal of GameBased Learning, 3, 93-109.
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Örnek 1

Çalışma sayfası Oyun tabanlı öğrenme örneği
Aşağıdaki probleme dayalı öğrenme örneğini inceleyin.
Bu çalışma sayfasına dayanarak kendi probleme dayalı öğrenme örneğinizi
geliştirin.
Öğrencinin ön bilgilerini belirleyin.
Öğretilecek yeni kavramlar yazın.
Sorunu tanımlayın.
Çözüm önerin.

Şekil 2: Scratch elma yakalama oyunu örneği.
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SCRATCH ‘TE “ELMAYI YAKALAMA” OYUNU GELİŞTİRMEK
Ön bilgiler
Çocuklar, Scratch’te hareket, görünüm, gizle, değişken bloklarını bilmeliler
Kavramlar
Scratch’te operator blokları
“>”, “<” ve “1 ile 10 arası rastgele sayı seçin” blokları
Problem
“sepetle elma yakalama” oyunu için seviye ayarlama ekranda rastgele yerlerden
düşen elmalar var. Oyuncunun görevi elmaları yere düşürmeden sepet ile
elma-ları yakalamak.
Çözüm
Bu problemde, çocuklar “ hareketi göster, gizle” bloklarını kullanarak
elmaların düşme hareketini tasarlamak zorundalar. Ekran üzerinde elmaların
yerini göstermek için “>” ve “<” operatörlerini kullanmaları gerekiyor. Elma
sepete değdiği zaman, elma gizlenmeli ve puan 10 puan artmalı. Elmasepete
değdiğinde puan >70 ise seviye atlamalı.
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Örnek 2

Çalışma sayfası Oyun tabanlı öğrenme örneği
Oyun tabanlı öğrenme örneğini inceleyin. Kendi örneğinizi geliştirin.

MANTIKSAL OPERATÖRLER
Ön bilgi
Mantıksal operatörler ve anlamları bu oyundan once öğrencilere anlatılmalıdır.
Amaç
“Mantıksal ve ilişkisel operatörleri” öğretmek; ve, veya, değil, daha büyük,
daha küçük
Araçlar
Araçlar: kartlar, zil, kronometre, 3 farklı uzunlukta kalem
Kartlar
Her bir karta şu ifadeyi yazın “en kısa ve en uzunu al”, “en kısa ve en uzun
olmayanı al“, “en uzun veya enkısayı al”
Görevler
Çocuklar bir ön yüzü masaya kapalı olan bir kart seçmeli. Kart üzerinde yazan
açıklamayı okur okumaz, görevi gerçekleştirmelidir. En kısa sürede görevi
tamamlayan kazanır.
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ÜNİTE 3

DERS 3

Öğretim Yöntemleri ve Kodlama öğretimi

01

Öğrenme Çıktıları
Öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli kodlama eğitiminin avantajlarını ve kısıtlamalarını karşılaştırır.
Kodlama konusundaki öğrencilerin ilgisini çekmek için uygun
yöntemleri seçer.

02

Yöntem | Öğretim Stratejileri
Ders Anlatımı

Tartışma

Alıştırma Tekrar

Grup Çalışması

Soru ve Cevap

Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirlikli Öğrenme

Harmanlanmış
Öğrenme

Gösteri

Rol Oynama

03

Ders İçeriği
Etkinlik 1: Öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli kodlama
eğitiminin avantajları ve sınırlılıkları
Etkinlik 2: Öğretim yöntemi seçimi

04

Değerlendirme Yöntemleri
Öğretmen
Gözlemi

Görev Analizi

Yazılı Test

Kontrol Listesi

Akran
Değerlendirmesi

Sözlü Yanıt

Ev Ödevi

Uygulama

Proje Tabanlı
Öğrenme

Sunum

Deneme (Essay)

Diğer
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Öğretmen Merkezli ve Öğrenci Merkezli
Kodlama Eğitiminin Avantajları ve
Sınırlılıkları

Uygulama

Grup çalışması
Tartışma
İki yaklaşımı karşılaştırmak için bir SWOT analizi veya tablo kullanabilirsiniz
(Bkz. Çalışma Sayfası 1).
Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmen merkezli öğrenmenin
karşılaştırılması (Bkz. Çalışma Sayfası 2)

Tartışma Soruları
Öğretmen merkezli mi yoksa öğrenci merkezli öğretim yöntemi mi daha
faydalıdır?
Öğretmen olsaydın hangi yöntemi daha çok kullanmayı tercih ederdin?

Kaynaklar

•

Concordia University Portland Oregon. (2012). Which is Best: TeacherCentered or Student-CenteredEducation? Retrieved from A blog by
Concordia University - Portland:https://education.cu-portland.edu/
blog/classroom-resources/which-is-best-teacher-centered-or-studentcentered-education/

•

Khaled, A. (2013). Teacher-Centered Versus Learner-Centered Teaching
Style. The Journal of Global BusinessManagement, 9(1), 22-34. Retrieved
from http://www.-jgbm.org/page/3%20Ahmed%20Khaled%20Ahmed.pdf
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Örnek 1

Çalışma Sayfası 1 - SWOT Analiz
Öğrenci Merkezli Öğrenme ile Öğretmen Merkezli Öğrenmenin
Karşılaştırılması
SWOT tablosunu “kodlama eğitiminde öğrenci merkezli öğrenmeyi
kullanma” konusu ileilgili olarak doldurun.
SWOT tablosunu “kodlama eğitiminde öğretmen merkezli öğrenmeyi
kullanma” konusu ileilgili doldurun.
Sonuçları karşılaştırın ve tartışın.

İç Faktörler

Güçlü Yanlar

Zayıflıklar

avantajlar / değerler nelerdir?

olası eleştiriler nelerdir ?

Fırsatlar

Tehditler

Bir öğretmen veya
bir okul içindeki

Dış Faktörler
Topluluktan Kaynaklanan
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Örnek 2

Çalışma Sayfası 2
Öğrenci merkezli
karşılaştırılması

öğrenmenin

ve

öğretmen

merkezli

öğrenmenin

Kodlama eğitiminde öğrenci merkezli bir dersin olumlu ve olumsuz yönlerini
belirtiniz.
Kodlama eğitiminde öğretmen merkezli dersin olumlu ve olumsuz yönlerini
belirtiniz.
Öğrenci merkezli bir dersin avantajlarını ve dezavantajlarını öğretmen
merkezli bir dersle karşılaştırın.

Öğrenci Merkezli Ders

Öğretmen Merkezli Ders

Olumlu Tarafları

Olumlu Tarafları

Olumsuz Tarafları

Öğrenci Merkezli Dersin Avantaj ve
Dezavantajları
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Olumsuz Tarafları

Öğretmen Merkezli Dersin Avantaj ve
Dezavantajları

ETKİNLİK 2

Öğretim Yöntemi Seçimi

Mishra ve Koehler (2006), “teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) (Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK)” teorisi ile etkili bir eğitim teknolojisi
entegrasyonunda, içerik bilgisi, pedagoji ve teknoloji bilgisinin önemini
vurgulamaktadır.

Uygulama

TPAB modelini tartışın ve pedagoji öğesinin TPAB teorisi çerçevesinde
önemini vurgulayın.
Grup çalışması
Öğretme yönteminin bir örnek durumu (YouTube) ve ardından dersin
analizi.
Tartışma

Tartışma Soruları
Öğretmenin alan bilgisi, pedagoji bilgisi veya teknoloji bilgisinin hangisi
veya hangileri öğretme kalitesini etkiler?
Bir öğretmen, tüm derslerinde aynı yöntemle mi öğretmelidir?
Öğrencilere farklı şekillerde öğretmenin yararları nelerdir?
Gelecekte öğretmen olduğunuzda ders anlatırken hangi yöntemleri
kullanmayı tercih edersiniz?
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Kaynaklar

•

Geddis, A. N. (2006). Transforming subject‐matter knowledge: the
role of pedagogical contentknowledge in learning to reflect on teaching.
International Journal of Science Education,15(6), 673-683.

•

Mishra, P., &amp; Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content
Knowledge: A Framework forTeacher Knowledge. Teachers College Record,
108(6), 1017-1054.

•

Taylor, E., Breed, M., Hauman, I., &amp; Homann, A. (2013). Choosing
learning methods suitable forteaching and learning in computer science.
IADIS International Conference e-Learning (pp.74-82). Prague, Czech
Republi: IADIS - International association for development of theinformation
society.

•

Vitkutė Adžgauskienė, D., &amp; Vidžiūnas, A. (2012). Problems in
Choosing Tools and Methods forTeaching Programming. Informatics in
Education, 11(2), 271–282.
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DERS 1

Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi

01

Öğrenme Çıktıları
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.

02

Yöntem | Öğretim Stratejileri
Ders Anlatımı

Tartışma

Alıştırma Tekrar

Grup Çalışması

Soru ve Cevap

Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirlikli Öğrenme

Harmanlanmış
Öğrenme

Gösteri

Rol Oynama

03

Ders İçeriği
Etkinlik 1: Değerlendirme yöntemleri
Etkinlik 2: Yazma hakları ve lisansları
Etkinlik 3: Kodlama eğitiminde intihal

04

Değerlendirme Yöntemleri
Öğretmen
Gözlemi

Görev Analizi

Yazılı Test

Kontrol Listesi

Akran
Değerlendirmesi

Sözlü Yanıt

Ev Ödevi

Uygulama

Proje Tabanlı
Öğrenme

Sunum

Deneme (Essay)

Diğer

ETKİNLİK 1

Değerlendirme Yöntemleri

Ön Bilgi
İnsanlar genel olarak yazılımın ne anlama geldiğini bilmez ve yazılımı en genel
tanımıyla "programlar" olarak algılarlar. Ancak yazılımlar, kullanım ömürleri
boyunca programları çalışır halde tutmak ve güncellemeler yapmak için
programların yanında dokümanlara da ihtiyaç duyarlar. Yazılım ve tasarımın
tüm yönlerini kapsayan mühendislik disiplini, tüm bu yönleri de kapsayan
yazılım mühendisliği olarak adlandırılırlar (Sommerville, 2011).
Yazılım mühendisleri, çeşitli yazılım geliştirme modellerini kullanarak
yazılımlarını oluştururlar.Bilinen en eski geliştirme modellerinden biri aşağıda
belirtildiği şekilde farklı aşamalardan oluşan“şelale” modelidir. Bu model şu
aşamaları içerir: Gereksinimlerin belirlenmesi, yazılım tasarımı, uygulama,
test ve bakım. Bu aşamalar eğitimde program geliştirmeye göre daha bilenen
bir tanımlamayla yeniden yazılabilir. Buna göre, gereksinimlerin belirlenmesi,
bir öğretmen tarafından verilen ödev ya da problem tanımı olabilir. Yazlım
tasarımı ise, problem için belirlenen çözüme temel bir yaklaşım ortaya koyar
(örneğin, bir algoritma olabilir ve çoğunlukla algoritmaları oluşturmak için
görsel diyagramlarkullanılır). Uygulama aşaması, ortaya çıkan algoritmaya
göre programın kodunun yazılması demektir.Test, programın gereklilikleri
yerine getirip getirmediğini doğrulamak için programın bir simülasyonunu
veya gerçek çalışmasını kapsar (örn. Program içerisinde verilen girdiye doğru
çıktı verir ve eğer program başarısız olursa, arızaların düzeltildiği uygulama
aşamasına geri dönmesi gerekir).
Yazılım mühendisliğinde bakım ise sadece “hataları düzeltme” değildir.
Ayrıca, yazılımın tesliminden sonra bilgisayar kodunun gerekli şekilde
değiştirilmesidir ve bu birden fazla farklı şekilde yapılabilir: Düzeltici,
uyarlanabilir, mükemmelleştirici veya önleyici (McCormack, 2005). Çok daha
detaylıca işlenebilecek olan bakım konusu bu yüzden erken programlama
eğitimine çok sık dahil edilmez.
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Program testi, verilen bir çözümü manuel olarak (kağıt üzerinde) izleyerek ya da
etkileşimli hata ayıklama araçlarında verilen bir çözümü ayıklayarak yapılabilir.
Verilen bir çözümü manuel olarak izlemek, programın başlangıcından itibaren
satır satır işlenmesi ve değişkenlerin aldığı değerlerin takip edilmesi anlamına
gelir. Ve değişkenlerde bir değişiklik meydana geldiğinde, değişiklik kağıda
olduğu şekilde kaydedilir. Programdaki komutları takiben, programdaki
değişkenlerin değerlerini ve sonuçtaki çıktıları içeren bir liste oluşturulur.
Çıkış için istenen değerler elde edilen değerlere eşitse, programda hata olmadığı
anlamına gelir. Öte yandan, eğer hata bulunursa, bu süreçte hatanın neden
oluştuğunun analiz edilmesi ve programdaki yanlış komutların bulunması
gerekir.
Eğer hata ayıklama çeşitli programlarla (IDE – Integrated Design Environments)
yapılırsa,program yürütmenin derinlemesine analizi için birçok olanak
sunar. Manuel hata ayıklamada olduğu gibi çalışır, ancak makine tarafından
yapılır. Programın talimatlara göre çalıştırılması, seçilen bir değişken için bir
değer izlenmesi, programın bir program satırına ulaştığında duraklatılacağı
yerlerin ayarlanması bu programlar aracılığı ile mümkündür.Kodlamada
değerlendirme, programı yazan kişilerin hedeflenen program kodunu
üretmedekiyeterliliklerinin değerlendirildiği süreçtir. Profesyonel anlamda
genellikle, değerlendirme, kodlama konusunda doğru kişileri belirlemek için
kullanılır. Ek olarak değerlendirme, test edilen kişinin kodlama konusunda
neler yapabileceği ve hâlâ ustalaşması gereken hangi noktaların olduğu
konusunda da fikir verebilir. Eğitimde kodlama değerlendirilmesi ise, öğrencinin
kodlama ödevinde aldığı “kaba nota”karşılık gelmektedir (Bienkowski, Snow,
Rutstein, & Grover, 2015).
Kodlamada değerlendirme işleminin birçok yönü vardır. Genel olarak,
değerlendirme aşağıdaki dört başlık altında gerçekleştirilir:
Doğruluk (Düzeltme)
Bilgisayar kodunun herhangi bir tekrarlamada ve beklenen herhangi bir giriş
için doğru çalıştığı anlamına gelir.
Verimlilik
Bilgisayar kodunun çalışma zamanının yürütülmesine bağlıdır. Sorunlar
farklı şekillerde çözülebilir ve bazı yaklaşımlar diğerlerinden daha hızlıdır. Ek
olarak, hafıza verimlilik açısından ilgi çekici bir unsur olabilir. Yürütme için
daha az bellek (RAM) kullanan (tahsis eden) bir program, daha fazla bellek
kullanandan daha verimlidir. Hız ve bellek, çoğu IDE'nin uyguladığı yazılım
profilleme teknikleriyle ölçülebilir.
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Sağlamlık
Özel durumlar (değişken sınırları ve beklenmeyen girdiler) ile ilgili olarak kodlama
becerisine bağlıdır. Beklenmeyen bir koşul nedeniyle bilgisayar programı
sonlandırılmamalıdır. Bir sayı girişi bekleniyor ancak kullanıcı bir karakter
girerse, kod kullanıcıyı uygun olmayan bir giriş hakkındabilgilendirmelidir.
Netlik
Kaynak kodunun ne kadar iyi organize edilmiş ve anlaşılabilir olduğuyla
ilişkilidir.
Bu başlıklara ek olarak, yazılım mühendisliği değerlendirmede iki terim
kullanır - işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler. İşlevsel olmayan
gereksinimler yazılıma daha geniş bir perspektiften bakarak bir dizi ölçüm
kullanırlar. Bunlar; hız, boyut, kullanım kolaylığı, güvenilirlik, sağlamlık,
taşınabilirlik (Sommerville, 2011). Bu gereksinimler, 8 ana kategoriye (ISO
uygunluk, performans verimliliği, uyumluluk,kullanılabilirlik, güvenilirlik,
güvenlik, bakım kolaylığı, taşınabilirlik) sahip ISO / IEC FCD 25010 Ürün
Kalite Standardı ile güçlü bir kesişime sahiptir.

Kuramsal Çerçeve
Değerlendirme, öğretmenlerin sınıflarda yerine getirdiği
Değerlendirmenin bir amacı not vermek, ancak tek
Değerlendirme; öğretmenlerin, öğrencilerin konu ile
geliştirmelerine hem yardımcı olan hem de bu anlayış
bildirime imkânı sağlayan bir süreçtir.

görevlerden biridir.
amacı bu değildir.
ilgili anlayışlarını
doğrultusunda geri

Kodlama eğitiminde ise, değerlendirme yukarıda ifade edilenlere ek olarak
öğrenme ve öğretme ile ilişkili olarak hem öğretmen hem de öğrenci için bir
yansıma görevi görebilir. Öğretmen, kodlama eğitiminde öğrenci çalışmalarını
farklı ödev türleriyle değerlendirebilir. Örneğin, proje dokümanta- syonu,
laboratuvar çalışması, teorik sorular, test ve uygulamalar değerlendirme
yöntemleri arasında yer alabilir. Bu etkinlikte birincil amaç kodlamanın
değerlendirlmesidir.
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Uygulama
Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin kodlama değerlendirmesi üzerine
düşünmelerini sağlamaktır.
Kodlama eğitiminde farklı soru türlerinin tartışılması (çözümün
geliştirilmesi, verilen bir çözümün izlenmesi / hata ayıklanması, verilen
çözümün amacının bulunması, verilen çözümün tamamlanması, vb.)
önemlidir.
Bilgisayar kodunun elle yürütülmesi
Bir program kodu örneği ve istenen sonucu hazırlayın. Kod bitmemeli
ancak sonlandırmaya yakın olmalıdır. Öğrencilerin kodlamaya devam
etmeleri konusunda geri bildirim almak için ortak bir araç kullanın (Kahoot,
Socrative,... gibi).
Program kodunu değerlendirin
Program kodunu sağlayın; çalıştırın; sorular sorun (eğer böyle olursa...).
Öğrenciler sorulara göre kodun neresinin değiştirilmesi gerektiği konusunda
cevap verebilirler. Cevaplar üzerine, öğrenciler iyi ve kötü yapılandırılmış
kodlar arasındaki farkı görmelidir.
Kod parçalarının değerlendirmesini tartışın (kabul edilemez, kısmen kabul
edilebilir veya kabul edilebilir)
Kodların değerlendirmesi için bir rubrik hazırlama, rubrikte yer alan
niteliklere oy verme ve bu rubriğin verilen örnek üzerinde uygulanması.
Sınır durumlarını tartışın
Sayı yuvarlama hataları; sınır durumları problemleri; tip döküm; dinamik
veri yapıları ve hafıza açığa çıkma problemleri (bellek sızıntısı neden olur?),
“garbage collection” nedir ve gerçek zamanlı sistemler üzerindeki etkileri
nelerdir?
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Verilen programın doğruluğu
Öğrencilerden verilen bir programın verilen soruna doğru çözüm üretip
üretmendiği cevaplamalarıistenir.
Programın amacını bulma
Öğrencilere bir program kodu sunulur ve hangi sorunu çözdüğünü belirlenir.
Bir program kodunu izleme
Bir kod sunulur ve öğrencilerden onu analiz etmeleri istenir (değişkenlerini
izlemek vb.)
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Örnek 1
Değerlendirme yöntemi : Balon sıralama (programı derleme)
Açıklayıcı amaç için, tamsayı sayılarını sıralamak için “balon sıralama”
algoritmasını (verimsiz olanı) kullanmak mümkündür. Algoritma, numaraları
okumak, sıralamak ve sıralanan numaraları görüntülemek için bir fonksiyonla
başlar.
Bu örnek uygulama için Algoritma: Herhangi bir bilgisayar diline çevrilebilen
yarı yapılandırılmış program kodu, manuel yürütme için kullanılabilir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

i = 1; //sayı sayacı
// listedeki sayıları bir bir okuyun
While new_number do
number_list[i] içerisindeki new_number oku;
artır i;
EndWhile
Numbers = i-1; // niçin?
// sayıları sırala
For i = 1 to numbers do
For j = 1 to numbers do
If number_list[i]>number_list[j] then swap_numbers;
EndFor
EndFor
// sayı listesini sırala
Print number_list;

:asp programı
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

#include <iostream>
int number_list[20], max_size; //bir dizi için maksimum 20 veya daha az
int read_list() //listeyi oku
{
int i = 0;
int number = 1;
while(number > 0) {
cout << "Input number (0 for end)";
cin >> number;
number_list[i] = number;
i++;
} //while sonlandır
return i-1;
}
void bubble_sort(int size) //diziyi sırala
{
int i, j, temp;
for(i = size; i> 0; i--){
for(j = 0; j<i; j++){
if (number_list[j]>number_list[j+1]){
temp = number_list[j];
number_list[j] = number_list[j+1];
number_list[j+1] = temp;
}
} //end for j
} //end for i
} //buble_sort
//diziyi yazdır
void print_list(int size)
{
int i;
for(i=0; i<=size; i++) {
cout<<number_list[i]<<" ";
}
cout<<"\n";
}
int main() //ana program
{
max_size = read_list();
print_list(max_size);
bubble_sort(max_size);
print_list(max_size);
return 0;
}

:c programı
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Tartışma Soruları

3 2 1 girişi için sonuç ne olurdu?
“a” girersek ne olur?
1234567890 sayısını girersek ne olur?
Herhangi bir giriş için kodu nasıl test edebileceğimizi tartışın.
Hangi girişi test etmemiz gerekiyor? (yasadışı girdi (karakter, karakter,
gerçek), yasal girdi (sayılar artışmak - max_int ve max_int), sınır 		
durumları).

Örnek 1
Değerlendirme yöntemi Akış Şeması
Aşağıdaki programın amacını açıklayın:

Şekil 20. Basit programın akış şeması
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum + I
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python programı

Tartışma Soruları

Programın amacı nedir?
Değişken toplamın değerini göster
1 ile 3 arasında bir tam sayı sayısının toplamını hesaplayın ve sonunda
gösterin
i ve j değişkeninin bir değerini karşılaştırın
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Yazarlık Hakları ve
Lisansları

Kuramsal Çerçeve
Neden lisans?
Çünkü birisi yazılım yazdığında, ortaya çıkan fikri mülkiyet (yazılım ve
belgeler), tıpkı edebi veya sanatsal bir eser gibi, telif hakkı yasasıyla korunur.
Bir kitabın veya yazılımın bir telif hakkıyla korunması, genellikle asıl yazarın
veya şirket sahibinin kimlerin kopyalayabileceğine, uyarlayabileceğine ve
hangi şartlarda dağıtabileceğine karar vereceği anlamına gelir. Varsayılan
olarak, yalnızca yazar bu hakka sahiptir. Başkasının işini-eserini izinsiz
kopyalayan, değiştiren veya dağıtan herkes için yasal işlem uygulanabilir. Bu
nedenle, yazılımı kullanma,kopyalama, değiştirme veya dağıtma izni yalnızca
bir lisansla verilebilir.
Yaygın bir şekilde programın (yazılımın) yazarı / sahibi, programın potansiyel
kullanıcıları için programın yasal durumu ile ilgili bildirim oluşturur. Programın
kullanımı kaynak kod düzeyinde veya nesne kodunda olabilir. Yasal durum
genellikle yazılım lisansı olarak bilinir. İki tür lisans vardır: özgür yazılım
lisansı ve açık kaynaklı lisans.
Program için yazılım lisansı şunlardan biri olabilir: GNU Genel Kamu Lisansı
(GPL), BSD lisansı, MIT lisansı, Apache lisansı, Eclipse Genel Lisansı,
Avrupa Birliği Genel Lisansı (EUPL), Akademik Ücretsiz Lisansı (AFL), vb.
Tek bir lisans altında yazıldığından, bu kaynak kodun uzatılmasını başka
bir lisansla işaretlemek genellikle mümkün değildir. Aşağıdaki tabloda, en
iyi bilinen ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım lisanslarından bazılarının bir
karşılaştırması gösterilmektedir. Ücretsiz yazılım lisansları ve açık kaynak
lisansları konusunda web sitelerinde çok daha ayrıntılı bir karşılaştırma
bulmak mümkündür3

3 E.g. http://www.webcitation.org/77uoCLli9
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Tablo 5: Bazı ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım lisanslarının karşılaştırılması

Uygulama

Bireysel çalışma
Grup çalışması
Olumlu ve olumsuz yanlarını tartışma
Öğretmen gösteri/sunum yapma
İşbirlikli öğrenme
Proje Tabanlı Öğrenme (örneklere bakınız)

92

EDUCODE ÖĞRETMEN EL-KİTABI
Etkili Bir Şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi

Tartışma Soruları
Lisansın anlamı nedir?
Fikri mülkiyeti neyi korur (yazılım ve belgeler)?
Özgür yazılım lisansı ile açık kaynaklı lisans arasındaki fark nedir?
Özgür yazılım lisanslı ürünü kullanırken ödeme yapmak zorunda mısınız?
Yazılımınızda, GNU GPL lisansına sahip bir kaynak kod kullanıyorsanız,
dağıtıp bunun için ücret alabilir misiniz? Bedava veya ücretsiz olarak
dağıtmanız farketmeksizin, alıcılara kopyalamak, dağıtmakve / veya
değiştirmek için aynı özgürlüğe mi sahipsiniz?

Örnek 1
Yazılım lisansı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)
Bazı programların EULA'sını okuyun:
WinRAR (https://www.win-rar.com/winrarlicense.html?&L=0),
LibreOffice (https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/)
Sorulacak Sorular
Bireylerin WinRAR (LibreOffice) satın alması gerekiyor mu?
LibreOffice'in maliyeti ne tür bir ücrete tabidir?

Kaynaklar
•

EU. (n. d.). What is the EUPL? Retrieved from EUPL [European Union Public
Licence]: https://eupl.eu/

•

GNU Operating System. (n. d.). Various Licenses and Comments about
Them. Retrieved from GNUOperating System: https://www.gnu.org/
licenses/license-list.html
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Kodlama Eğitiminde
İntihal

Kuramsal Çerçeve

İntihal, farklı şeyleri ifade eden geniş bir terim olmasına karşın genel olarak
hepsi fikri mülkiyet haklarıyla ilgilidir. Bu nedenle aşağıdaki maddelerin her
biri birer intihal olabilir:
Başkasının işini yapmak;
Alıntılamadan başkalarının sözlerini veya fikirlerini kopyalamak;
Başkalarına ait cümleler için tırnak koymamak;
Bir alıntının kaynağı hakkında yanlış bilgi verilmesi;
Kelimeleri değiştirmek, ancak bir kaynağın cümle yapısını, alıntı yapmadan
kopyalamak;
Alıntı yapılsın ya da yapılmasın, çalışmanızın çoğunu oluşturacak şekilde bir
kaynaktan çok fazla kelime veya fikri kopyalamak ("adil kullanım" kuralları
bölümüne bakınız) (p.org, 2017)
İntihal suç değildir ancak akademi ve endüstride ciddi sonuçları olan etik
olmayan bir davranıştır.
Öğretmenler olarak, öğrencilere diğerlerinden kopyalamanın (uygun alıntı
olmadan) eğitim kurumlarında uygun olmayan bir davranış biçimi olduğunu
öğretmek önemlidir. Bunula birlikte, kopyalama ve işbirliği arasında ayrım
yapmak önemlidir. Öğrenciler ayrıca programlarını yazarken veya hata
ayıklamada diğerlerinden yardım alabilirler. Bir eğitmen tarafından verilen
yardım miktarı ve yardım seviyesi büyük ölçüde bu durumu değiştirebilir
(Wagner, Plagiarism by Student Programmers, 2000).
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Eğitmenler, değerlendirme sürecinde, öğrencinin hazırladığı yazılımın intihal
durumunu manuel olarak elle kontrol edebilir. Eğer değerlendirilmesi gereken
ödev sayısı fazla ise, bu tekniği kullanmak başarılı ve güvenilir olmayabilir.
Bu nedenle, bazı yazılım intihal tespit araçları, öğretim elemanına öğrenci
ödevleri arasında benzerlikler ve/veya intihal olup olmadığına dair nihai
karara ulaşmasında yardımcı olabilir. Bu araçlardan bazıları ücretsizdir
ancak ticari yazılım intihal tespit araçları da mevcuttur. Bazı örnekler: JPlag,
SIM, Sherlock, Plaggie, MOSS. Bu araçlardan bazıları söz dizimini tanıması ve
intihal tespitinde daha doğru sonuçlara ulaşmak için belirli bir programlama
dili (örneğin, Java) için kullanılır. Araçların metin modunda çalışmasını
sağlamak, belirli parametreler kullanıldığında daha fazla programlama dili
veya düz metinlerde intihal tespiti yapabilir. Diğer taraftan unutulmaması
gereken nokta, aracın görevi, iki ödev arasında benzerlikler bulmaktır, ancak
öğretmen ödevin intihal olup olmadığına nihai kararını verir.
Öğrenciler, ödevlerinde diğer öğrenciden kullandığı kaynak kodunu (orijinal
veya yapılan değişiklikler) gizlemeye çalışabilirler. Bu, şaşırtmaca olarak bilinir
ve örneğin; kaynak kodu biçimlendirme, yorum kaldırma, sınıfların yeniden
adlandırılması, yöntemler ve değişkenler, satır sırası gibi küçük değişikliklerle
asıl kod sahibi gizlenmeye çalışılır.

Uygulama

İntihali genel ve kodlama bağlamında tartışma
İntihalin ne olduğunu açıklayın ve bazı örnekler sunun ve öğrencilerle konu
hakkında tartışın
Bireysel çalışma
Grup çalışması
Olumlu ve olumsuz yanlarını tartışma
Öğretmen gösteri/sunum yapma
İşbirlikli öğrenme
Proje Tabanlı Öğrenme (örneklere bakınız)
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Örnek 1
Şaşırtmalar
Değişkenlerin yeniden adlandırılmasıyla karıştırılan orijinal program 1 ile
program 2'yi karşılaştıralım.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum +
i
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python program 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum +
i
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python programı 2

Tartışma Soruları
Bir öğrenci, arkadaşı için kaynak kodunun çoğunu yazdığında, her ikisi de
intihal ile suçlanabilir mi?
Bir eğitmen, öğrencinin ödevinde intihali manuel olarak gerçekleştirdiğinde,
intihal tespit edilmesi daha mı kesindir?
Şaşırtmanın anlamı nedir?
Yazılım intihal tespit aracı öğrenci ödevleri arasındaki benzerlikleri tespit
ettikten sonra bir öğretmen ne yapmalıdır?
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Örnek 2
Farklı Seviye Şaşırtmalar
Değişkenlerin yeniden adlandırılmasıyla karıştırılan orijinal program 1 ile
program 2'yi karşılaştıralım. Aşağıdaki örnekte, öğrenci sadece değişken
isimlerinin değiştirerek şarşıtma yapmaya çalışmıştır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

//diziyi sırala
void bubble_sort(int size)
{
int i, j, temp;
for(i = size; i > 0; i--) {
for(j = 0; j<i; j++) {
if (number_list[j]>number_list[j+1]){
temp = number_list[j];
number_list[j] = number_list[j+1];
number_list[j+1] = temp;
}
} //end for j
} //end for i
} //buble_sort

:c program Şaşırtma 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

//dizi sıralama için yeni algoritma
void new_sort(int size)
{
int a, b, tmp;
for(a = size; a > 0; a--) {
for(b = 0; b<a; b++){
if (number_list[b]>number_list[b+1]) {
tmp = number_list[b];
number_list[b] = number_list[b+1];
number_list[b+1] = tmp;
}
} //end for b
} //end for a
} //new new_sort

:c program Şaşırtma 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

//diziyi sırala
void bubble_sort(int size)
{
int i, j, temp;
for(i = size; i > 0; i--) {
for(j = 0; j<i; j++) {
if (number_list[j]>number_list[j+1]){
temp = number_list[j];
number_list[j] = number_list[j+1];
number_list[j+1] = temp;
}
} //end for j
} //end for i
} //buble_sort

:c program Şaşırtma 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

//dizi elemanları sıralanıyor
void new_sort(int size)
{
int a, b, c, tmp;
for(a = size; a > 0; a--) {
for(b = 0; b<a; b++) {
c=b+1;
if (number_list[b]>number_list[c] {
tmp = number_list[b];
number_list[b] = number_list[c];
number_list[c] = tmp;
}
} //end for b
} //end for a

:c program Şaşırtma 2

Burada hangi noktada öğrencinin öğretmeni şarşıtmaya çalıştığı açıkça
görülmektedir.
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Tartışma Soruları
Neden 1., 2., 3. örnek şaşırtıyor?
Şaşırtmalar başka ne şekilde görülebilir?
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Örnek Faaliyetler

Örnek 1
Değerlendirme Yöntemi - Doğruluk ve Sınır Durumları
Doğruluk problemini ve sınır durumlarını tartışın. Olası örnek aşağıdaki gibi
olabilir.

1.
2.
3.
4.
5.

Read num;
Root = sqrt(num); {sqrt mean square root }
If root*root = num than
Print “Calculation is accurate for ”, num;

:örnek sınır durum

Tartışma Soruları
Yukarıdaki kod neden sağlam değil?
Gerekli doğruluğu elde etmek için gerçek zamanlı senaryoda ne yapmamız
gerekiyor?
Bazı durumlarda yanlışlığın sebebi nedir?
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Örnek 2
Değerlendirme Yöntemi - Manuel Kod Yürütme
Sum değişkeni için programın sonunda oluşan değeri bulun.

Şekil 21. Manuel kod yürütmede değerlendirmeiçin akış şeması

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=5
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python program
Manüel Yürütme 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Değişkenler:
i=1, 2, 3, 4, 5, 6
j=5
sum=0, 1, 3, 6, 10, 15
Çıktı:
Result: 15

Manüel Yürütme 2
step

eval

init

i

j

sum

1

5

0

while (1<=5)

TRUE

1

5

1

while (2<=5)

TRUE

2

5

2

while (3<=5)

TRUE

3

5

6

while (4<=5)

TRUE

4

5

10

while (5<=5)

TRUE

5

5

15

while (6<=5)

TRUE

6

5

15

printf

TRUE

6

5

15
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Örnek 3
Değerlendirme Yöntemi - Kod Analizi
J değişkeni için program sonunda sum değişkenin değeri en az 7 olacak
şekilde bir değer bulun (el ile izleme):

i=1, 2, 3, 4 , 5
j=1, 2, 3, 4
sum=0 , 1, 3, 6, 10

Resul t: 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=?
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python program
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Örnek 4
Değerlendirme Yöntemi - Kod Analizi
J değişkeni için program sonunda sum değişkenin değeri en az 7 olacak
şekilde bir değer bulun (el ile izleme):

i=1, 2, 3
j=3
sum=0 , 1, 3

Resul t: 0
Resul t: 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i < j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

:python program
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Örnek 5
Değerlendirme Yöntemi - Kod Analizi
Bir program değerlendirmeden sonra aşağıdaki kategorilerden birinde
sınıflandırılabilir:
sözdizimsel olarak doğru, yürütmede hatasız ve optimum çalıştırmada
sözdizimsel olarak doğru ve yürütmede hatasız
sözdizimsel olarak doğru ve yürütme hatası var
sözdizimsel olarak yanlış ve yürütülemez.
Program açıklaması: 1 ile 3 arasında tam sayıların toplamını hesaplar ve
sonunda gösterir. Programın 4 versiyonunu yukarıdaki kategorilere göre
değerlendirin. Her kategorinin neden seçildiğini açıklayın.
Cevap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

sözdizimsel
olarak
doğru,
yürütmede hatasız ve optimum
çalıştırmada. Her şey olması
gerektiği gibi.

:python program 1
Cevap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i <= j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

sözdizimsel olarak doğru ve
yürütmede hatasız. Program
toplam için her değeri yazdırır.
7. satırdaki yazdırma talimatını
while döngüsünden çıkarmak
daha iyi olurdu (print komutu
önündeki tab silinebilir).

:python program 2
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Cevap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
while(i < j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

sözdizimsel olarak doğru ve
yürütmede hata var. Programın
4. satırda bir mantık hatası var,
çünkü 1'den 2'ye kadar olan bir
aralığı kullanıyor ve 1'den 3'e
kadar olan aralığı değil. While
döngüsünde i <= j olmalıdır.

:python program 3
Cevap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i=1
j=3
sum = 0
qhile(i < j):
sum = sum + i
i=i+1
print("Result: ", sum)

sözdizimsel olarak yanlış ve
yürütülemez. Programın 4.
satırda sözdizimi hatası var,
“qhile” bir anahtar kelime değil
ve “while” olmalıdır.

:python program 4

Tartışma Soruları
Tüm programlar hatasız çalışıyor mu?
Bir programda hata bulma faaliyetinin / işleminin adı nedir?
El ile hata ayıklama yapmak için hangisi gerekiyor?
Program ve yazılım arasındaki ilişkiyi açıklayın?
IDE'de hata ayıklama, belirli değişkenlerin değerlerini görmenin bir yolunu
sunuyor mu?
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ÜNİTE 4

DERS 2

Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi

01

Öğrenme Çıktıları
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.

02

Yöntem | Öğretim Stratejileri
Ders Anlatımı

Tartışma

Alıştırma Tekrar

Grup Çalışması

Soru ve Cevap

Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirlikli Öğrenme

Harmanlanmış
Öğrenme

Gösteri

Rol Oynama

03

Ders İçeriği
Etkinlik 1: Öğrencilerin programlama projeleri
Etkinlik 2: Akran değerlendirmesi
Etkinlik 3: Kodlama eğitiminde biçimlendirici değerlendirme

04

Değerlendirme Yöntemleri
Öğretmen
Gözlemi

Görev Analizi

Yazılı Test

Kontrol Listesi

Akran
Değerlendirmesi

Sözlü Yanıt

Ev Ödevi

Uygulama

Proje Tabanlı
Öğrenme

Sunum

Deneme (Essay)

Diğer
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Öğrencilerin Programlama
Projeleri

Kuramsal Çerçeve

Program kodunda birçok hata ve yanlışlar vardır (Calvanese, 2005). Bu hatalar
arasında en basit ve en önemsiz olanı söz dizimi hatasıdır. Bu hata, bilgisayar
tarafından algılanabilen bir hatadır. Bu,
program komutunun önceden tanımlanmış yapıya göre yazılmadığı anlamına
gelir.
Aşağıdaki gibi hatalar olabilir:
Ayrılmış sözcüğün yanlış yazılması (örneğin, Logo'da right yerine rihgt;
Python'da input yerine imput).
Sözdizimini tamamlamak için gereken özel karakterlerin ihmal edilmesi
(örneğin, writeln (“Hello World”); yazmak yerine writeln (Hello World)
yazılması)
Komutun eksikliği (örneğin, x: = sin (x; noktalı virgülden önce parantez
eksik)
Prosedür ya da işlev çağrısında yanlış argümanlar (örneğin Canvas.Line (x,
y); işlev çağrısında ikinci noktayı (x2, y2) eksik)
Açıklanmamış değişkenlerin programlama dillerinde kullanımı (örneğin,
int a, b; sayı = a + b; sayı tanımlanmamış)
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Anlamsal hatalar, program mantığında bir sorunu temsil ettiği için daha
karmaşıktır. Farklı şekilde tezahür edebilir. Bazıları belirtilebilir, ancak bunun
ayrıntılı bir liste olmadığını bilmek gerekir:
Yanlış operatör (örneğin toplam: = a - b; + olması gerekirken)
Yanlış prosedür çağrısı (örneğin, y: = sin (x); y: = cos (x); olması gerekirken)
Değişken değişimi (örneğin çiçek (: boyut: yaprak), çiçek(: yaprak: boyut)
olmalıdır)
Yanlış mantık (örneğin, x = 0 ise y = a / x; fakat x <> 0 ise y: = a / x olmalıdır)
Anlamsal hatalar, program kodu yanlış çıktı ürettiğinde belirlenir ya da
programda bir bozukluk olduğunda anlamsal hatalar oluşabilir. Bazen
anlamsal hataları keşfetmek daha kolaydır, ancak bazı durumlarda bu
oldukça zordur. Bu nedenle, programı kodlamaya başlamadan önce mantığı
kontrol etmeniz önerilir. Program testi, anlamsal hataların varlığının bulması
gereken bir aktivitedir. Programda hata ayıklama, anlamsal hataların nerede
olduğunu ve düzeltilmelerini bulmanıza yardımcı olur

Uygulama

Öğrencilere bireysel ödev verilir ve öğrenciler çalışmalarını gerçekleştirir. Bazı
örnek ödevler ekte listelenmiştir. Öğretmen, kendi örneklerini bulması için
teşvik edilir. Aşağıdaki kod değerlendirmesi için önerilen bir şablon vardır.
Öğretmenlerin, öğrencilerin ödevlerine göre kendi şablonlarını hazırlamaları
önerilir.
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Tartışma Soruları
Tüm programlar hatasız çalışıyor mu?
Bir programda hata bulma faaliyetinin / işleminin adı nedir?
El ile hata ayıklama yapmak için hangisi gerekiyor?
Program ve yazılım arasındaki ilişkiyi açıklayın?
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Uygulama

Bireysel çalışma
Grup çalışması
Olumlu ve olumsuz yanlarını tartışma
Sunum yapma
İşbirlikli öğrenme
PBL - Proje tabanlı öğrenme (örneklere bakınız)

Örnek 1

Fibonacci Sayı Hesaplayıcısı
Öğrenciler, aşağıda başlangıç numaralarına ve değerlerine göre verilen bir
pozitif sayı / indeks (i> 0) için bir değer oluşturan bir algoritma bulmalıdır:
Algoritma aşağıdaki gibidir:
F1 = 1
F2 = 1
Fi = Fi-1 + Fi-2
Aşağıda herkesce bilinen Fibonacci sayı dizisi bulunmaktadır.
i		
value		

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

5

8

13

21

34

55
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Çözüm : Pyhton Program 1
.

.

.
.

num = int(input("Enter a positive
number (> 0): "
)
vi_1 = 1
vi_2 = 1
i=0
if num <= 0:
print("Please enter a positive
integer")
elif num == 1:
print("Value: ", vi_1)
elif num == 2:
print("Value: ", vi_2)
else:
while i <= num
:
vi = vi_1 + vi_2
vi_1 = vi_2
vi_2 = vi
i += 1
print("Value: ", vi)

.

Bu programda, bir fonksiyon özyinelemeye dayanarak verilen bir argüman için
bir değer hesaplar ve onu döndürür. İşlev çağrısından döndürülen değerin,
bağımsız değişkenle aynı sayıda yazdırılması gerekir.

Ç özüm : Pyhton Program 2
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

num = int(input("Enter a positive
number (> 0): "
)
vi_1 = 1
vi_2 = 1
i=0
if num <= 0:
print("Please enter a positive
integer")
elif num == 1:
print("Value: ", vi_1)
elif num == 2:
print("Value: ", vi_2)
else :
while i <= num
:
vi = vi_1 + vi_2
vi_1 = vi_2
vi_2 = vi
i += 1
print("Value: ", vi)
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Tartışma Soruları

Belirli bir probleme (atama) bir kaynak kod çözümü, bir kağıda veya
bilgisayardaki bir programda (özellikle IDE) yazılabilir.
Çözümün değerlendirilmesi, depolandığı ortama bağlı olarak değişir.
Kaynak kodu bilgisayara yazıldığında sözdizimi hatası daha büyük olumsuz
etkiye sahip olacaktır, çünkü IDE, derleyici veya yorumlayıcı tarafından
doğrulanırlar.
Çözümde söz dizimi hatası yoksa, iki yoldan biriyle değerlendirilebilir:
Uygulamadaki doğruluğa dayanarak. Sadece iki durum vardır: başarılı
veya başarısız.
Bütünlüğüne dayanarak. Beklenen çözüm hazırlanmalı ve her bir
parçanın tümünün bir kısmının % 'sine sahip olduğu daha fazla parçaya
(algoritmadaki adımlar) ayrılmalıdır. Öğrencinin çözümünde bulunabilecek
bölümlere göre, öğretmen / akran notları bu bölümler için % puanla
hesaplanır
Uygulamadaki doğruluk iki yoldan biriyle (veya her ikisinden biri)
değerlendirilebilir:
Bazı araçlar tarafından otomatik olarak - genellikle birçok öğrenci ve
bilinen giriş (bir veya daha fazla test dosyası) ve çıktısı (dosya) olan kısa
algoritmik problemler için. Sadece iki durum vardır: başarılı veya başarısız.
Eğer başarısız olursa, öğretmen el ile değerlendirir.
Öğretmenler veya akranlar tarafından el ile.
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Örnek 1

Kod Değerlendirme
Aşağıdaki Python programını kullanın ve değerlendirmeyi aşağıdaki tabloya
göre yapın:

P yhton Program
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1

num = int(input("Enter a positive
number (> 0): "
)
vi_1 = 1
vi_2 = 1
i= 0
if num <= 0:
print("Please enter a positive
integer")
elif num == 1:
print("Value: ", vi_1)
elif num == 2:
print("Value: ", vi_2)
else :
while i <= num :
vi = vi_1 + vi_ 2
vi_1 = vi_2
vi_2 = vi
i += 1
print("Value: ", vi)

ETKİNLİK 2

Akran Değerlendirmesi

Kuramsal Çerçeve
Akran değerlendirmesi, öğrencilerin çalışmalarının yine öğrenciler
tarafından değerlendirilmesidir. Çalışmalarının kalitesi hakkında geri
bildirimde bulunulur ve öğrenci notları içerebilir. Kodlama projelerinin
değerlendirilmesinde çok faydalıdır çünkü Blooms taksonomisine göre, analiz
etmek ve değerlendirmek için daha yüksek seviyelerde öğrenci bilgisine
gerek vardır. Ancak, değerlendirme yapılmadan önce, grup değerlendirme
listeleri/kriterleri geliştirilmeli ve bu kriterler üzerinde ortak bir karar
alınmalıdır. Öğrencileri kriterlerin geliştirilme sürecine dahil etmek, onların
daha çok şey öğrenmelerine ve konuyu iyice anlamalarına yardımcı olabilir.
Öğrencilerin programlarını ölçütlere göre hazırlamalarını ve çalışmalarını öz
değerlendirmelerini kullanmalarını sağlamak için fiili çalışma başlamadan
önce kriterler belirlenir.

Uygulama

Akran değerlendirme ve raporlamayı değerlendirin
Seçilen öğrenci projeleri için sınıfta oluşturulan değerlendirme kriterleri
(Etkinlik 1) ikili olarak akran değerlendirmesi ile yapılmalıdır. Çiftler online
bir sınıfta ortmında seçim yoluyla veya öğretmen tarafından oluşturulabilir.
Bir öğrenci grubunun belirli bir proje için değerlendirme rehberi
hazırlaması gerekir. O zaman en az iki grup aynı projeyi rehber ilkelere göre
değerlendirmeli ve daha sonra nasıl yaptıklarını ve farklı fikirlere hangi
noktalarda sahip olduklarını tartışmalıdır.
Ödevlerin kümülatif sonuçlarını hazırlayın ve öğrencilerin raporlarını
değerlendirin.
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Öğrenciler raporlarını çevrimiçi kurs ödevi olarak yüklenebilir;
Yapılandırılmış veriler, farklı değerlendirme yöntemlerine dayanan standart
bir anket kullanılarak toplanabilir. Toplanan verileri öğrencilerle birlikte
incelenir ve en yaygın hataları açıklanır
Uygulama
Grup çalışması
Olumlu ve olumsuz yanlarını tartışma
Öğretmen sunum
İşbirlikli öğrenme

Tartışma Soruları
Akran değerlendirmesi neden öğrencilerin anlaması için faydalıdır?
Grubun kriterler üzerinde anlaşması gerekli mi? Kriterleri kim hazırlar?
Değerlendirme sonucunda kriterler hazırlanabilir mi?
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Kodlama Eğitiminde
Biçimlendirici Değerlendirme

Bu aktivitede amaç, kodlama eğitiminde farklı biçimlendirici değerlendirmenin
yöntemlerini incelemektir.

Ön Bilgi
Biçimlendirici değerlendirme (Frey ve Fisher, 2011;Moos ve Brookhart, 2009)

Kuramsal Çerçeve
Biçimlendirici değerlendirme, kodlama eğitimi açısından oldukça faydalıdır.
Öğrenciler kodlarken, onlara tüm program ya da kodun kalitesi hakkında
geri bildirim verebilir, ve aynı zamanda öğrencinin programla ilgili sorunlarına
da yardımcı olunabilir. Öğrencilere yazdıkları kodla ilgili anında geri bildirim
verilmesi,
öğrenci hakkında hangi bilgi ve becerilere sahip olduğunu
konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlar.

Uygulama

Bireysel çalışma
Grup çalışması
Olumlu ve olumsuz yanlarını tartışma
Öğretmen sunum
İşbirlikli öğrenme
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Tartışma Soruları

Kodlamada ne tür bir değerlendirme kullanılıyor?
Biçimlendirici ve durum değerlendirme arasındaki farklar nelerdir?
Biçimlendirici değerlendirmenin amacı nedir?
Öğretmen neden sorular ve yönlendirmeler kullanmalı?
Bir öğretmen ne zaman ipucu vermeli?

Kaynaklar

•

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning,
Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational
Objectives. New York: Longman.

•

Calvanese, D. (2005). Unit 10: Program errors and exception handling.
Retrieved from Introduction to Programming: https://www.inf.unibz.
it/~calvanese/teaching/05-06-ip/lecture-notes/uni10/uni10-main.html

•

Frey, N., & Fisher, D. (2011). The Formative Assessment Action Plan:
Practical Steps to More Successful Teaching and Learning. Alexandria, VA:
ASCD.

•

Moos, C. M., & Brookhart, S. M. (2009). Advancing Formative Assessment
in Every Classroom: A Guide for Instructional Leaders. Alexandria, VA:
ASCD.
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Örnek 1

Değerlendirme Örnekleri
https://www.myassignmenthelp.net/algorithm-assignment-help
Grafik ödevi:
Eşit kenarlı dışbükey çokgen çizen bir program hazırlayın (Şekil 22).
Gül çizecek bir program hazırlayın (Şekil 23).
Bir çizgi çizecek tekrarlı bir program hazırlayın. Girdi, birinci kenarın ölçsüdür
(Şekil 24).
Ağaç çizecek bir program hazırlayın. Girdi, ağaç gövdesi boyutudur (Şekil 25).

Code s fo r MS WL og o or FMSLo go
(http://fmslogo.sourceforge.net
/) free
for an yone.

polygon 40 7
Aç v e ke na r sa y s n a nl am ak ç n b r ke na r
40 p ks el ola n 7 ke na r.

to poly :a :n
repea t :n [
fd :a
rt 360/:n
]
end

Şekil 22.
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Code s for MSWLogo
or FMSLo go
(http://f mslo go .s ourc ef or ge .n et /) fr ee f or a nyone.
to ow er :a :n
r epea t :n [
r ght_le af :a* 0.6
r t 36 0/ :n
]
en d
to left_ le af :a
r epea t 2 [
r epea t 9 [
f d :a
lt 10 ]
lt 90
]
en d

rose 10 12
Ç çe k ç n 10 p ks el b oyutunda
çn ydr

10 ya pr ak . Bu, B öl v e Ele ge ç r al go r tm as

to r ght_ le af :a
r epea t 2 [
r epea t 9 [
f d :a
r t 10 ]
r t 90
]
en d
to r ose :a :n
f d :a *3
left_le af :a
f d :a
r ght_le af :a
f d :a *10
ower :a :n
bk :a *14
en d

Şekil 23.
Code is for MSWLogo or FMSLogo
(http://fmslogo.sourceforge.net/) free
for anyone.
to special :a
if :a > 0 [
fd :a
rt 90
special :a-2
]
end

special 100
(100 piksel kenar ba lang ç boyutu ile), özellikle tekrarlayan algoritmalar
ö renmek için iyi bir örnek r. Bu formun a a daki ekilde görülebilece i gibi
birçok varyans olu turulabilir.

Şekil 24.
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Code is for MSWLogo or FMSLogo
(http://fmslogo.sourceforge.net/) free
for anyone.
to tree :a
fd :a ;tree trunk
crochet :a
bk :a
end
to crochet :a
if :a > 4 [
lt 30 fd :a crochet :a-10 bk :a
rt 60 fd :a crochet :a-10 bk :a
lt 30
]
end

tree 70
(70 piksel a aç gövdesi), özyineleme ve tekrarlayan kal plar anlamak için iyi bir
örnek r. E er rastgele aç kullan rsak a aç daha da yüksel lebilir

..

Şekil 25: Tekrarlamalı / Yinelemeli Ağaç

Ödev 1

Sayı Atama
Sayıları kabul edecek ve gösterecek bir program hazırlayın (en az, en fazla,
toplam ve ortalama)
İki liste sayı dizisi alan ve bunları bir liste halinde sıralı olarak listeleyen
programı hazırlayın
Tam sayıları kabul edecek ve sadece bölünebilecekleri gösterecek bir
program hazırlayın (herhangi bir rasgele sayı)
Float değişken tipinde sayıları kabul edecek bir program hazırlayın
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Ödev 2

Metin İşleme
Metin girişi yapılabilecek ve girilen metindeki kelime sayısını gösterecek
bir program hazırlayın (örneğin, metindeki “a” nın herhangi bir özel
karakterinin sayısı).
Cümle girişi yapılabilecek ve cümledeki sözcükleri sıralayacak bir program
hazırlayın.
Cümle girişi yapılabilecek ve cümledeki sözcükleri ters sırada görüntüleyecek
bir programı hazırlayın (kelimelerin bile karakterleri tersine görüntülemek
için genişletin - pratik tekrarı için iyi)
Bir metin dosyasını okuyacak ve onunla ilgili bilgileri görüntüleyecek bir
program hazırlayın (boşluklu ve boşluksuz kaç cümle, kelime, karakter
olduğu).
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Örnek 2

Yazılım Çözümlerinin varyasyonlarını tartışın
iyi programlama stili (fonksiyondaki satır numaralarının sınırlandırılması),
yorumların kullanımı,
iyi / kötü program yapısı,

P yh ton P rog ram 1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

to right_leaf :a

; tam bir daire - 360 derece
;
; ilk tekrar 2 => 2
; ikinci tekrar 9 => 9
; sonra 90 derece d n yoruz
;

repeat 2 [

repeat 9 [
forward :a
right 10 ] ;

i d ng n n sonu

;
right 90
] ; end outer repeat 2
end
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Pyht on Pr ogram 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

to right _lea f :a
r ep ea t 2 [ re pe at 9 [
fd :a r t 10 ]
r t 90
]
en d

Tartışma Soruları

İki programdan hangisinin okunması daha kolay?
İki programdan hangisinin anlaşılması daha kolay?
Yorumlar neden kullanılmalı?
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DERS U5 L1

Kodlama konularına yönelik ders planı hazırlama

01

Öğrenme Çıktıları
Kodlama dersi için öğrenme çıktıları/kazanımları belirler.
Kodlama dersi için ders planı hazırlar
Ders planına uygun zaman planlaması yapar.

02

Yöntem | Öğretim Stratejileri
Ders Anlatımı

Tartışma

Alıştırma Tekrar

Grup Çalışması

Soru ve Cevap

Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirlikli Öğrenme

Harmanlanmış
Öğrenme

Gösteri

Rol Oynama

03

Ders İçeriği
Etkinlik 1: Kodlama dersi için öğrenme çıktıları
Etkinlik 2: Kodlama dersi için ders planı oluşturma
Etkinlik 3: Ders planına uygun zaman planlaması yapma

04

Değerlendirme Yöntemleri
Öğretmen
Gözlemi

Görev Analizi

Yazılı Test

Kontrol Listesi

Akran
Değerlendirmesi

Sözlü Yanıt

Ev Ödevi

Uygulama

Proje Tabanlı
Öğrenme

Sunum

Deneme (Essay)

Diğer

ETKİNLİK 1

Kodlama Dersi için
Öğrenme Çıktıları Belirleme

Kuramsal Çerçeve

Dersin amaçlarını-hedeflerini belirlemek neden önemlidir? Öğretmenlerin bir
çoğu bu soruyu sormaktadır. Öğretmenlerin dersin amaçlarına ulaşabilmeleri
için hem hedeflere odaklanan geleneksel yaklaşımlara hem de öğrenme
çıktılarına-kazanımlarına dayanan çağdaş yaklaşımları bilmeleri ve onları
yeterince içselleştirmeleri gerekmektedir. Amaçların ve öğrenme çıktılarının ve
bunların olası değerlendirme yollarının neler olacağının bilinmesi , amaçlara
göre öğrenme çıktılarına ulaşmanın daha kolay olduğunu göstermektedir.
Çünkü amaçlar uzun süre içinde gerçekleşebilirken öğrenme çıktıları kısa
süre içinde gerçekleşebilmektedir.
Öğrenme çıktıları, ilk iki bölümü zorunlu olmak üzere üç bölümden oluşur:
Bir etkinliğin türünü ve seviyesini tanımlayan fiil
Bir etkinliğinin kısa açıklaması
Etkinliğin (sonuç) nasıl değerlendirileceği
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Öğrenme çıktılarını oluşturmak için temel kurallar şunlardır:
Her öğrenme çıktısının bir fiil içermesi gerekmektedir. Örnek: Kodlama
dersi için uygun öğretim tekniğini seçebilir.
Birden fazla fiil varsa, bunların tamamlayıcı ve mantıklı bir şekilde
bağlanmış olmaları gerekir.
Öğrenme çıktısı ölçülebilir olmalıdır (“nasıl değerlendirilecek?” sorusuna
cevap vermelidir).
Uzun ve karmaşık öğrenme çıktılarından kaçınılmalıdır. Herkes için anaşılır
ve açık olmasına dikkat edilmelidir.
Öğrenme çıktılarını yazarken öğrenmek, maruz kalmak, bilmek gibi
tanımlanmamış veya belirsiz fiillerden kaçınmak gereklidir. Örnek: kodlama
öğretimine yönelik güncel bilgilerden haberdar olmak. “daha iyi”, “daha
fazla” gibi karşılaştırmalı ifadelerden kaçınılmalıdır.
Öğrenme çıktıları konusunda daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen bu bölümün
sonunda verilen kaynakları inceleyiniz. Öğrenme çıktılarını oluşturmanın
farklı yolları vardır, ancak öğrenme çıktılarında istisnalarının yanı sıra uyması
gereken temel kurallar da vardır. Daha önce de ifade edildiği gibi öğrenme
çıktılarını yazarken gözlenmesi, ölçülmesi zor fiil ve ifadelerden kaçınılmalıdır.
Bununla birlikte öğrenme çıktıları yazılırken konunun özelliğine göre bilişsel,
psikomotor ve duygusal alan boyutları arasındaki denge de dikkate alınmalıdır.

Uygulama

Tartışma
İkişerli grup çalışması
Bireysel çalışma

126

EDUCODE ÖĞRETMEN EL-KİTABI
Etkili Bir Şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi

Tartışma Soruları
Bir amacı belirlemek/anlamak neden önemlidir?
Öğretim süreçlerinde amaçlar ve öğrenme çıktıları arasındaki fark nelerdir?
Öğrenme kazanımları oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
Öğrenme kazanımları yazarken kullanılmaması gereken bazı fiilleri nelerdir?
Neden kullanılmamalıdır?
Öğretmenlerin bir ders planına öğrenme çıktılarıyla
gerekçesi sizce nedir?

başlamalarının

Kaynaklar
•

Anderson, L. (n. d.). Bloom’s Revised Taxonomy: Cognitive, Affective, and
Psychomotor . Retrieved from Arkansas State University: https://www.
astate.edu/dotAsset/7a3b152c-b73a-45d6-b8a3-7ecf7f786f6a.pdf

•

CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training.
(2012). Curriculum reform in Europe: The impact of learning outcomes.
Retrieved from CEDEFOP - European Centre for the Development of
Vocational Training: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/5529

•

CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training.
(2017). Defining, writing and applying learning outcomes: A European
handbook. Retrieved from CEDEFOP: European Centre for the Development
of Vocational Training: http://www.cedefop.europa.eu/en/publicationsand-resources/publications/4156

•

Center for Excellence in Learning and Teaching. (n. d.). Tips on Writing
Course Goals/Learning Outcomes and Measurable Learning Objectives.
Retrieved from Iowa State Universtiy: Center for Excellence in Learning and
Teaching: http://www.celt.iastate.edu/teaching/preparing-to-teach/tipson-writing-course-goalslearning-outcomes-and-measureable-learningobjectives/
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Ders Planı Oluşturma

Ön Bilgi
Psikolojik ve pedagojik motivasyon teknikleri
Pedagojik açıdan davranışsal bilgiler
Didaktik prensipler
Sınıf organizasyonu
Öğretim yöntem ve teknikleri
Programlama / kodlama bilgisi

Kuramsal Çerçeve
Bir dersi planlarken, öğrenciler için iyi bilinen örneklerden ve kendi okul
deneyimlerinden başlanmalıdır. Sınıfların ve dersin genellikle nasıl organize
edildiğini, düzenlendiği düşünmek, öğretmenlerin ders planlarını oluşturmada
onlara yardımcı olabilir. Bir dersin tüm sürecinin (başlangıç-giriş, geliştirme
ve son aşaması) bütüncül bir şekilde dikkate alınması önem arz etmektedir.
Dersin farklı süreçlerinde ve aşamalarında kendine özgü ilişkili alt öğelerinde
ve yaklaşımlarında belirli değişiklikler olabilir. Kişisel okul deneyimini bu
süreçlerin planlanmasında temel referans noktası olarak düşünülebilir.
Ders planlamasında giriş bölümünde yer alan ana unsurlar:
Sınıf sözleşmesi
Motivasyon
Önceki bilgi şeklinde ifade edilebilir.
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Ders planının orta bölümünde ise olası yaklaşımlar ve kombinasyonlar dikkate
alınmalıdır. Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, uygulama, değerlendirme
veya üç faaliyetin herhangi bir kombinasyonuna bu süreçte yer verilebilir.
Motivasyon ve davranışlar (hem profesyonel hem de genel) bu bölüm için
zorunlu olmalıdır. Her etkinlik, ders için belirlen öğrenme kazanımları ile
ilişkili olmalıdır.
Son bölümde her öğretmen sınıf yönetimi, uygulama ve ders değerlendirmesiyle
ilgili nihai talimatlara odaklanan etkinlikler planlamalıdır. Eğer zaman kalırsa
orta bölümle ilişkili davranışsal unsurlar ile sonuçlandırılabilir. Bu, bütüncül
yaklaşıma katkıda bulunacak ve dersi bütün olarak anlamlı bir şekilde
işlenmesini sağlayacaktır.
Etkili bir ders planı oluşturmak için farklı ders planı şablonlarını inceleyiniz
ve her bölümü analiz etmeye çalışınız. Örnek ders planı şablonu bu bölümün
sonundaki kaynaklar kısmında verilmiştir. Bu şablon üzerinde değişik yapmak
veya çevrimiçi olarak ya da öğretmenler için ilgili ulusal kaynaklardan temin
edilebilecek diğer benzer kaynakları örnek bulup inceleyebilirsiniz.
İnceleme yaparken öğretmenlerin öğrenme kazanımları, ders planı ve şablonu
arasında açık bir bağlantı kurulmuş olup olmadığına dikkat ediniz. Bununla
birlikte bir ders planında etkinlik sıralamasını belirlenmiş olmalı ve bir sınıf
içinde hangi etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ortaya konulmalıdır. Öğretmen
ayrıca, ders için belirlemiş olduğu öğrenci kazanımlarını dikkate almalı ve
tüm etkinliklerle bunun nasıl bir ilişkisi olduğunu sürekli kontrol etmelidir.
İlişkisiz örneklerin ders planında olmasından kaçınmalıdır.

Uygulama

Tartışma
İkişerli grup çalışması
Akran değerlendirmesi
Bireysel çalışma
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Tartışma Soruları

Öğretim sürecinde planlama neden gereklidir?
Planlama yapılırken ilk ne dikkate alınmalıdır?
Ders planları ve uygulamaları aynı mıdır?
Beklenmedik durumlarla/ problemlere yönelik plan nasıl düzenlenebilir?
Bazı değişilkikler/ düzeltmelerin ders planlama sürecinde yapılabilir mi?
Ders planı oluştururken etkili olabilecek uygulamalardan örnekler veriniz

Kaynaklar

•

Alexandria City Public School. (2017). Tips for Teachers: Key Elements
of Effective Lesson Delivery. Retrieved from Alexandria City Public
School: https://www.acps.k12.va.us/cms/lib/VA01918616/Centricity/
Domain/801/Teaching%20Tips%20for%20Teachers%20Vol.%202.pdf

•

All you need is code. (n. d.). Lesson Plans. Retrieved from All you need is
code: http://www.allyouneediscode.eu/lesson-plans

•

Hour of Code. (n. d.). Educator Hour of Code: Lesson Plan Outline.
Retrieved
from
Hour
of
Code:
https://hourofcode.com/files/
EducatorHourofCodeLessonPlanOutline.docx

•

Singapore Management University. (n.d.). Lesson planning. Retrieved from
Teaching@SMU: https://cte.smu.edu.sg/approach-teaching/integrateddesign/lesson-planning
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Ders Planı için
Zaman Planlaması Yapma

Kuramsal Çerçeve

Öğretim süreci için planlama çok önemlidir. Öğretmenler, bir yıllık zaman
planında planlanan aktiviteler arasındaki gerekli mantıksal bağlantıları takip
etmeli veya oluşturmalıdır. Yeni öğretmenler için faaliyetlerin/etkinliklerin
süresini tahmin etmenin temel yolları şunlardır:
Sınıf içinde gerçekleştirecekleri etkinlik, etkinlik için planlanan zamana
yakın bir süre alır.
Bir etkinlik öğretmen tarafından yapılacak ve öğrenciler tarafından takip
edilecekse bu etkinlikleri kendi başlarına yürütmek için harcayacakları
sürenin yaklaşık 1.5 katı süre alacağı dikkate alınmalıdır.
Eğer etkinlikler öğrenciler tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecekse
bu durumda öğretmen tarafından bu etkinlik için harcanan zamanın iki
katı sürede gerekli olabilir.
Öğretmenler planlanmış bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerekli olan zamanı
belirlerken bu zamanlamayı etkileyecek öğrencilerin bilgi ve becerilerindaki
önemli farklıkları göz ününde bulundurarak karar vermelidir
Belli bir konuda yetenekli olan öğrenciler bazen öğretmen kadar kısa sürede
bu etkinlikleri gerçekleştirirken, düşük performans gösteren öğrenciler bazen
kendi başlarına planlanan etkinlikleri yapamazlar.
Bir ders planına yönelik zaman planlaması hesaplanırken, dersin giriş ve
son bölümlerinin amaçlarının olduğunu ve bir bölüm için planlanan her bir
dakikalık çok önemli olduğu ve bu durumun sürekli olarak dikkate alınması
gerektiği unutulmamalıdır. Yanı dersin planı için ayrılan tüm zaman değerlidir
ve etkili kullanılması önem arz etmektedir. Bir zaman planını başarılı bir
şekilde geliştirmek için yüzde yüz etkili bir reçete, bir kural veya yöntem
yoktur. Bu daha çok pratik uygulamalara ve dersin genel olarak anahtar
unsurlar arasındaki mantıksal bağlantılara dayanır. Bunun için işlik, atöyle
çalışmaları gibi uygulamalı çalışmalara ve örnek eğitimlere odaklanılmalıdır.
Bu şekilde etkili yollar ortaya konulabilir.
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Uygulama

Tartışma
İkişerli grup çalışması
Akran değerlendirmesi

Tartışma Soruları
Ders planı oluştururken zaman planlaması neden önemlidir?
Bir faaliyetin-etkinliğin süresi nasıl tahmin edilebilir?
Öğretmen tarafından yürütülen bir aktivitenin süresi ile bir öğretmen
tarafından rehberlik edilen-yönlendirilen öğrencileri tarafından yapılan
aktivitenin ve öğrencinin kendi başına yaptığı etkinlik süreleri arasında
bir farklılık var mıdır?
Bir dersin başarılı bir şekilde zaman planlaması için hangi bilgiler gereklidir?
Bir ders için zaman planı oluştururken kullanılması gereken iyi uygulamalar
nelerdir?
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