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BT/STEM ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
KODLAMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 



1. Educode için ihtiyaçlar ve kanıtlar

2. Educode’un amacı

3. Educode’un temel çıktıları

 İhtiyaç analizi

 Müfredat geliştirme

 Uygulayıcıların el kitabı

4. İhtiyaç analizi ve müfredatı kısaca inceleyelim!

5. Öğretmen el kitabı
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http://educodeproject.org/
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PROBLEM NEDİR?

GÜNLÜK HAYATTAKİ PROBLEM 
ÖRNEKLERİ NASILDIR?

BASİT?

KARMAŞIK?



Kare nedir?

Kare nasıl çizilir?

Bilgisayara kare nasıl
çizdirilir?



Kodlama, matematik eğitimi?









 Çocukların bilişsel gelişimine kodlama eğitiminin olumlu
etkileri

 Bugün yaşadığımız dünyaya çocukları hazırlar

 Bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme becerisini
geliştirir.



Kodlama öğretimine yönelik yeni görsel
araçların geliştirilmesi: Scratch I 
Kodu Game lab…vb

BT/STEM öğretmenlerinin pedagojik
becerilerinin geliştirilmesi



BT/STEM öğretmen adaylarının kodlama öğretimini
anlamdırmaya yönelik ihtiyaçları

Bu projenin amaçları: 

 ICT/STEM öğretmen adaylarının kodlama öğretimi ile
ilgili becerilerinin geliştirilmesini sağlamak

 Çocuklara kodlama öğretmelerine yönelik
motivasyonlarını geliştirebilmek



 Başlangıç: Eylül  2017

 Süresi: 24 ay

Adım 1.

Ihtiyaç
analizi

Adım 2.

Müfredat

Adım 3.

Öğretme
n el kitabı



İzmir

Katılımcı ülkeler
üniversitelerini
tanıtan sunumlar
yaptılar

Ülkeler Kodlama 
eğitimi ile
durumlarını
anlattılar



Tipperary

Ihtiyaç analizi
sonuçları
incelendi. 

Müfredatın
taslak olarak
hazırlandı



Maribor





Maribor

Müfredata
son hali
verildi



Varazdin

Uygulayıcı el kitabı değerlendirildi ve düzeltmeler yapıldı.



İhtiyaç analizi

ICT and STEM öğretmen adaylarının kodlama öğretimi ile ilgili
öğrenmek istedikleri konuları belirlemek
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BT/STEM öğretmen adaylarının tercihleri

 Temel algoritmanın, dizilerin, döngülerin öğretilmesi (içerik bilgisi)

 Öğretim sırasında problem tabanlı, oyun tabanlı gibi öğretim
yöntemlerinin nasıl kullanılacağı (öğretim yöntemi)

 Örnek durumların,kodlama örneklerinin, online araçların nasıl
kullanılacağı

 Nasıl ders planı hazırlanacağı (pedagogy)

 Kodlama dersinde süreç ve sonuç değerlendirme (değerlendirme).

 Kodlama derslerinde değerlendirme içn online araçların nasıl
kullanılacağı (evaluation)





 5 ünite üzerinde çalışılmasına karar verildi

 U1. kodlama eğitimi ve BT/STEM öğretiminin
önemi(20%)

 U2. kodlama eğitiminde öğretsel araç ve materyaller
(20%)

 U3. kodlama eğitiminde öğretim yöntemleri(30%)

 U4. kodlama eğitiminde değerlendirme(15%)

 U5. kodlama dersleri için planlama (15%)



Öğretmen el kitabı



İzmir Çoğaltıcı Etkinliği

 31 Temmuz 2019 tarihinde, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi kampüsü, 
çok amaçlı konferans salonunda iki oturum
şeklinde gerçekleştirilmiştir.

 Katılımcılara katılım sertifikaları 21 Ağustos
2019’ta konferans salonunda düzenlenen ikinci
bir tören ile teslim edilmiştir.



Katılımcı Grubu

• 30 farklı üniversiteden BT/STEM alanında öğrenim
görmekte olan 115 üniversite öğrencisi

• DEÜ’den 57 öğrenci ve 8 öğretim üyesi etkinliklere
katılım göstermiştir. 

• *Bu bildiride verisi geçerli 131 katılımcının görüşleri
paylaşılmaktadır.



Veri Toplama



Veri Toplama

Nitel veriler

Kodlama ile ilgili bir ders alsaydınız bekletiniz
ne olurdu?

Çoğaltıcı etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz?



S1, SS5 ve S6 en yüksek puanlar
S7 ve S2 en düşük puan alanlar.

S1. Öğretmen olduğumda branşımla ilgili çocukların problem çözme becerilerini
geliştirmek için kodlamayı dersimde kullanmak isterim.
S2. Derslerimde STEM/ kodlama içeren örnekler anlatmak daha fazla zamanımı alır.
S3. STEM ve kodlama eğitimi ile ilgili gelişmeleri takip ederim.
S4. Sınıfta yapılacak STEM/kodlama aktivitelerini düzenli yönetebilirim.
S5. Okullarda STEM/ kodlama eğitimi daha fazla yaygınlaşmalıdır.
S6. Farklı branşlardan öğretmenlerin kodlama öğrenmesi gerekir.
S7. Kodlama içeren aktiviteleri nasıl değerlendireceğimi bilirim.
S8. STEM uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim.
S9. Kodlama eğitiminde farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyarım.
S10. Kodlama içeren uygulamaları farklı derslerde kullanmak özel bir beceri gerektir



Kodlama Öğretmeyi Öğrenme: BT/STEM öğretmen
adayları gözünden nasıl bir ders olmalı?



Çoğaltıcı Etkinliğin Değerlendirilmesi



Thank you for your listening

27.03.2018 from Varazdin, Crotia


