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1. Önsöz
Azami 40 saatlik bir derste öğrencilere bir tanıtım toplantısında işlev oryantasyonunda
tanınan olanak ve konseptler ele alınarak esas yeterlilik kullanımında proje yönetimi
metotlarını kazanmaları sağlanır. Proje yönetiminde amaç bilgi paylaşımı dışında yetenek
hazırbulunuşluk ve değer kazanımında motive ederek meydan okumalarını sağlamaktır.
Projeler üzerinde çalışırken mana bulmalarına destek olmaktır.

Eğitim içeriğinde Yapısal ve sıralama sonuçları ve şekilleri de işlev oryantasyonu
konseptine uygun olarak hazırlanmalı: öğrenmenin merkezinde gerçek sorunlar ya da en
azından pratik analoglar davranış ve problem korelasyonlar durmalı ki, böylece alan
sisteminde yapısal bilgiyi kapsamalı. Pedagojik doğada olamayan problem çözmeler belli
kurallar ve yapılarda sürmelidir. Öğretmenlerde olduğu gibi öğrencilerde de rol
değişimlerinde hazır olmalarını sağlar:
-

öğrenciler(kız/erkek) takımda inisiyatif ve aktif çalışmalar doğrultusunda çalışırlar.
Gerçek ya da hayali bir müşteriden iş alırlar. Görevi alan öğrenciler müşterinin
sorunlarını çözmek için uğraşırlar. Planlamaya katılan ve problem çözmede
organizasyon yaparak bilgileri ve kazandıkları bilgi yeterliliğini hareket ve karar
almada karmaşık ekolojik durumlar içerisinde yaparlar. İlgi duydukları iş ve çalışma
sürecini kendi performanslarını değerlendirirler.

-

öğretmenler/eğitimciler alışılmışın dışında roller üstlenmeleri gerekiyor. Bir yandan
proje yönetimi çerçevesinde işveren diğer taraftan pedagog olarak ders ve
organizasyonlar da davranış sergilerler. Hangi rolü üstlencekleri spontan olarak
üzerilerine alırlar. Öğrenciler için yardımcı olan zaman sınırında şeffaf olan rol
değişimleridir. Kararlaştırılmış görüş saatlerinde bir ya da diğer rolü üstlenirler.

Bilgi aktarımında pedagoglar Geleneksel roller dahilinde olmamakla, bilgi kazanımında
proje yönetimi sürecinde edinilen bilgi kullanımı geliştirilir. Problem çözme ile öğrenilir.
Eksik bilgiler kendi çaba ve araştırmalar ile değerlendirilir. Öğrenme alanı uygun şekilde
hazırlanırsa kitaplar dergiler Internet laboratuarlar atölyeler vs. ile öğrenciler bilgileri için
Tüm sorunları çözmüş olurlar. Böylece usta öğretici ve koçlarının yönlendirmesiyle
Rollerine konsantre olurlar. Bunlarda anlaşılmış ön şartlar ve okul çerçevesi içinde proje
sürecine tüm desteklerin sağlamaktadırlar.
Koçlar öğrenci takımlarını işlerinde gözlemleyerek tam destek sağlayarak sistemli sorunlarda
müdahale etmeden destek sağlarlar. Çatışmalarda ve öğrenme iklimine uygun yardımlar
sağlarlar. Performans ölçümünü beklenilen şeffaf sonuçlar ve sonuç değerlendirmelerine
göre yapmaktalar.
Proje yönetimi hayali bir iş görevinin yönlendirilmesinde metotları anlamak ve güvenli bir
odada bunu kullanmayı anlamaktır. Bu denemelerin ardından öğrenciler proje yönetimi ile
ilgili bilgi edinirken her bir aşama da gerçek projelere bunları taşıyabilecek durumda olacak
hale gelirler. Proje yönetiminde ki Merkezi belgeleri tanıyıp bilirler ve bunları kullanmayı
öğrenirler.

Yardımcı kaynak proje çalışmasındaki kullanılan belgeler ve gerçek görevlerin sorunları
dahilinde tasarlanmıştır. Proje yönetim çalışmaların sonucu örnek çözümlerle gerçek br proje
içinde kullanılabilir.
Proje yönetimi karmaşık sorunları çözmek için bir kavramdır. Okul ve ders için söylenirse:
projeler temelde alan kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında alanlar alan doğrultusunda
yönlendirme unsurlarını ele almalı. Ön şart olarak eğitimcilerin görevleri projede
meslektaşları ile beraber çalışarak anlaşıp garantiye almalıdırlar. Tüm derslerin bir arada
çalışması yeterlilikte proje içeriğini de etkiler.
5 temmuz 2005de alınan yüksek okul kararı ile azami 30 ders saati ile proje yönetiminde tüm
dersler içerisine alınmaktadır. Her dersinde katkısıyla öğrenme alanları içeriği gelişim
konferansında kararlaştırılmıştır. Proje yönetiminin metotlarına uygun olarak 30 ders saatine
uyulmasıdır. Süre zarfları teknik ve içerik olarak ve olaydan olaya farklı boyutlarda farklı
alanlarda gerekli kapsamaya denk getirilmeli.

2.
Yeterlilik Oryantasyonu: Projede Özgün Öğrenme
Her işin rutin bir görevi vardır. Diğer taraftan ürünlerin işlevi kuruluşu ve çalışma sürecinin
devamlılığı ile gelişmeye devam etmektedir. Belirli gelişim ve özellikle yenilikler kurallar
dâhilinde projeye organize edilmektedir. Sağlamlık ve değişim rutin ve proje çalışmaları bir
madalyonun iki yüzü gibidir, ancak beklentiler artık proje çalışmalarına doğru kaymaktadır.
Bazı branşlarda artık alışagelinmiş olan projeler bir çok kuruluş ve enstitülerde ise proje
yönetimi olmadan ayakta durmak zorlaşmaktadır. Örneğin Siemens %50 kurum gelirini bu
tarz projelerden kazanmaktadır.
Proje aslında nedir? DIN 69901e göre proje olanakları tamamen kapsayan bir düşüncedir.
Bunların içerisinde 1 hedef 2 sınırlamalar (süre, kişi,finansal) gerekli proje 3 organizasyonu.
Asıl unsuru belli zamanda belirli araçlar dahilinde takım olarak karmaşık sorunlar çözmek.
(hedef)
Proje yönetimin / görevlisinin görevi projede kalite başarı yenilikleri sağlamaktır. Proje
yönetimi bireysel performansı bir takım çalışmasında olmak üzere proje ilerleyişi işleyişini
dikkate alırken müşterilerinde yerine gözlemde bulunurlar. Her hangi bir şey çalışmadığında
yolunda gitmediğinde bir yenilik bularak takımın sorunlarını çözmeleri için yönetirler.
Proje yönetimi sadece bir metot olmamakla beraber PM de meslek uygulaması kuruluşu ve
ulusal çalışma şekeli ve de tutumu, kişisel sorumluk, kesinlik, takım çalışması dahilinde
düşüncelerle gerçekleşir. PM-öğrencileri in yaparak öğrenme şekli olmadan düşünülemez.
PM-öğrenme projeyi takımsal planlama ve uygulama, proje çalışma kalitesini beraberce
güvene alma ve şahsi ve de beraberce öğrenmeyi yansıtabilme koşullarını gerektirir. Projede
çalışma problem çözme ve kaliteli proje çalışması ve problem çözmeyi güvene alabilme
merkezi ve anlamlı yeterlilik yeteneği gerektirir. Buna bağlı olarak projeler öğrenme
tecrübeleri ve deneyimlerini takım sorunlarını çözebilmekte derste nadiren rastlanır bir
durumdur.

Öğrencileri desteklemek adına kişisel öğrenme organizasyonu tamamen ve beceri kapsamlı
olarak derslerde alan projeler olarak verilirken seçmeli dersler kapsamında genel eğitim
alanlarına da dahil edilmiştir. Gerçek görevlerde takımlar proje dersinde önemli destek
sağlamaktadır. Karmalık mesleki ya da bilim propoyidik sorun çıkarmada kişisel sorumluluklar
alarak bilgi dahilinde çözülmektedir. Proje çalışması ile kazanılan alan yeterliliği ve problem
odaklı durumlarda nasıl durulup davranılacağı hakkında bilgi edinir. Bu belli hedeflerde
yoğun çalışmalarda eğitimcilerin temel esası didaktik yıllık plan gerekirken sürekli yapılan
metot değişimleri içerik medya gibi değerlendirme kriteleri dahilinde ulaşılabilir.
Belirlenen yeterlilik alanları proje yönetim metotları kapsamında uygun şekilde sosyal
yeterlilik ve metot yeterlilik ile desteklenmektedirler.
Okulda Proje yönetimi metot çalışması ile öğrenciler temel deneyimleri ile spesifik meslek
sektörlerinin içeriği kapsamında (gerçek yada mesleki projelerin işlendiği) mantıklı adımlarla
ilerleme sağlayan iş paylaşımları: Takımda çalışma ve öğrenme, çalışma sürecinde kişiler
arası takip, analiz etme, proje başarısı çözümler üretmek, takımı güçlendirecek hedefleri
tehlikeye sokmamak ve proje bağlamını transferi dışından alarak, öğrencilerin belli başlı
metotlar öğrenmesi ve karmaşık çalışma süreçlerinin yapısal olarak, planlı bölünmüş kısa
organizasyonu yapılmış şekilde öğrenerek geliştirmelerini sağlamaktır.
3. Yönlendirme Fikrini Harekete Geçirmek
Mesleki gelişimde hareketlilik için birçok öğrenme süreç modelleri dahilinde organize
edilmektedir. Esasen söylenilen öğrenciler ve stajerler atölye ve atölye benzeri durumlarda
davranışları ve kararlarını kendileri belirleyip geçekleştirip hazırlanıp değerlendirmelidirler.
Değerlendirmenin hedefi sürecin iyileştirilmesi ve bununla beraber daha yüksek başarı payı
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Kararlı bir davranış farklı davranışlardan oluşmaktadır. Durumlar karmaşık ve görünmez ise
davranış adımlarında hızlı bir karışıklık yaşanarak bir sonraki adıma geçmek gerekir. Öyle
direk bir geçişte ne yaptığını bilmeden aslında neye ulaşmak istediğini yapamadan geçmiş
olursun. Verilen model dahilinde esaslar göz önünde bulundurularak çalışma ve öğrenme
metotları davranışlara göre iki şekilde gerçekleşir: öncelikle öğrenciler çalışma süreci
hakkında kanıya varırlar ve kişisel organizasyonu görev çerçevesinde daha yüksek
düşünceleri hedeflerler. Bunun ardından ise öğrencinin eğitim araçlarına yaklaşımı temelden
daha çok olanak sağlar. Bu da ikinciye olarak proje yönetimindeki çalışma metodunu
oluşturur. Böylece planlama uygulama ve değerlendirme ve karmaşık davranışlarda
iyileştirme takım ve öğrenciler dahilinde devam eder. Bunlarda toplu değerlendirmede
başarıyı yakalamak için temel esaslara dayalı olarak takım halinde değerlendirilir.
4. Okulda Proje Yönetimi- Çalışma Ve Öğrenme Metotlarının Temsili
4.1 Ön çalışma/ giriş
Projenin anlamı o kadar parıltılı bir kelime ki okulda bu kelime boş ders olarak
adlandırılarak istismar edilmektedir. Profesyonel proje yönetimine uygun olarak
planlanmaktadır. Buna örnek olarak proje haftaları adı altında öğrencilere sunulan bir
derste kendi seçtikleri bir konuya çalışarak sistemsiz çalışma ve önsözsüz halde sunma
yapılarındaki sunumlarıdır.
Proje yönetimini derse dahil etmek ve buna da proje metodu demek bizim tarafımızdan
kabul edilecek ve benzetilecek bir yapı değildir. Eğitim ortamında kullanılacak proje
yönetimi didaktik kavramlarla gösterilerek merkezinde olan eğitim ise sorun çözmede
özgüvendir. Yani bu insanların eylemleri ve onun yaşam deneyimleri için sahip olduğu
faydaları bilginin değerini ölçen John Dewey'in de "Proje öğrenme" kavramını
oluşturduğu bu pratiklerle davranış sergiler. Eğitim ve öğretim süreci önceden
hazmedilmiş malzemelerden elde edilen diyet olarak indirgenemeyen deneyimler
aracılığı ile yeni deneyimler öğrenmek daha da mümkündür.
Ön çalışmada öğrencilerin farklılıklara ve yanlış anlamaları önlemek için yapılacaklar:
 Proje yönetimi yeni bir ders şekli değil bir çok çalışma metodunun bir araya getirip
incelenerek birleştirilmesidir.
 Projedeki çıkış noktaları dersteki bir konu olmamalı müşterilerin veya katılımcıların
verebileceği problemleri çözüm yolunda olmalı.
 Sorunlar karmaşık hal almaya başlayınca proje yönetim metodu devreye girecektir.
Geniş zamanda insanlar sorunları tek başlarına çözemeyecek hale gelince
Alan yeterlilik ve farklı disiplinler devreye girmektedir.
Proje yönetim çalışmasında toplu sipariş kullanmayı gerektiriyor. Ön hazırlıkları öğretmen
yada öğrenciler tarafından da yapılabilir. Asıl proje başlangıcı öncesi yapılacak anlaşmalar
ve ders programı çerçevesinde belirlenerek hazırlanmalıdır.
ders planı projenin süresini düzenlemede yardımcı olur.

Okul çerçevesi içerisinde belgelenmiş proje çalışmaları ve değerlendirmelere açıklık
getirilmiştir. Proje dokümanlarının temel 2 ek bileşenlerden oluşmaktadır:
-

Proje Dergisi: çalışma ve eğitim süreçleri proje takımında tutanak olarak
tutulmaktadır. Zaman zaman kesilen çalışma süreçlerini tekrarda ele alıp devam
ettirmek için öz ve çevresel eleştiriler dahilinde iş devamlılığı sağlanmalıdır.

-

Proje Yönetim Belgeleri: proje çalışması sürecinde oluşturulmaktadır. Yapısı geniş bir
şekilde belirlenmiştir. (çevre analizi,hedef) projenin çözüm yolu yapılarına göre
değişmektedir.

Son olarak ürün belgeleri alan ve içerik problem çözme şeklinde olmalıdır.
Takım kurma rastgele ya da bilerek kumanda edilebilirken, Proje yönetim çalışması en iyi
sonuçlar hedefine tam varmazken öğrenilmeye çalışılır. O nedenle tavsiye edilen takım
oluşturma tesadüf olup 8 kişiden kurulmalıdır. Takımdaki yeterlilik tartışması ile yapılan
takım kural anlaşmaları çalışma sürecinin esas konusu olmalıdır. Proje yönetim
çalışmasında takımlar paralel olarak aynı görev üzerinde çalışmaktadırlar. Böylece de
çalışma sonuçları beraber karşılaştırmalar yapabilirler. Takım çalışmasında sunuş ve
iletişim kurabilme ip uçları. Sunucunun rolü proje sunumunu yönlendirmek her bir
katılımcının işlevini ciddiye almasını sağlamak.

4.2 Kaba Taslak Planlama
4.2.1 Görev Açıklaması
Ticari yaşamda çıkan sorunlar görev çerçevesinde açıklanarak sorunları çözecek işi
yapacak kişilere devir edilir. Bu analizlerin ilk adımında problem ve içerikleri vardır.
Hedefli sorular dâhilindeki belirsizlikler giderilecektir. İşi alanlar işverenin tarif ettiği
sorunlar doğrultusunda yardım ederek çözmeye başlarlar. Bu “çeviri”lerde yine işveren
tarafından belirlenmektedir.
Bu süreçte açıklama yapmak için yeterli zaman verilerek proje yönetiminde esas
anlamdan ziyade genel anlamda kalite işletmelerin müşteri memnuniyetini de
kapsamaktadır. İşveren ve iş alan arasında Hassas ve iyi yapıda iletişim kurulup müşteri
memnuniyeti de sağlandıysa ve beklentileri doğrultusunda hareket edilmişse başarıya
giden anahtar olarak görülmelidir.
Yardım kılavuzunda bilgi ve iletişim arasındaki farkı belirlemek için “bilgi” ve iletişim”
alıştırmaları olarak içerisinde bulunmaktadır. Olaylar karşısında başaralı iletişim sonuçları
ile olan anlamı göstermektedir. Doğru soruların yönetilmesi ifadede büyük rol
oynamaktadır.
Görev açıklaması kaba taslakta başta yazarak proje dosyasına bağlantılı olarak ifade
etmektedir. Bu proje dosyası her şeyi tam manası ile içermemektedir. Müşteriye iyi
hazırlanmış bir teklif sunmak için diğer bilgileri de sağlamak için yapı ve değerleri de
kapsamalıdır. (çevre analizi hedef matris aşama planlaması). Proje sözleşmesinde temel

esas bitişi gösterir. Öncelikle bir sözleşmenin kabataslağını oluşturan unsurlar:
müşterilerin sorunlar farklı perspektiflerinden incelenir ve farklı araçlarla analiz edilir ve
iki tarafında uzlaşması ile sunulur.
Ve artık ince çalışmaya sorumluluk ve zaman süreçleri dâhilinde ve kantifikasyon
kaynaklarla geçilebilir. Bu aşama sonunda risk analizinin sonlandırdığı projenin kararı ile
planlaması başlatılarak hayata geçirilmeye hazır olur.
4.2.2 Kaba Taslakta Merkezi Unsurların Açıklanması
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Görev açıklaması
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Proje planlamada gerçekleşmesi ya da uygulanması hedefler kurallar dahilinde
oluşturulmaktadır. Bununla birlikte bu yaklaşım ekonomide kullanılan karlı bir uygulama
olarak projeler arasındaki yaklaşımı sermektedir. Proje planlamasının projede önemli bir yeri
olmaktadır.
Öğrencilerin motivasyonları dersteki projeler ile gözlenebilmektedir. Yinede işverenler ve
eğitmenler ise bu kararları projenin tamamlanmasına kadar bekletmeliler. Çünkü bir risk
analizi okulda da olmak üzere projeyi hayata geçirmeye yada durdurmaya engel olabilir.
Eğer öğrencilerin eğitimciler tarafından metotlarda yeteri güvence almışlarsa proje yönetim
çalışmasında planlamada ve organizasyonlar taraflarından sağlanabilmektedir. Emin olmak
için ise öğrencilerin metotlara sahip olup olmadıklarını ve alana uygun adımlarla kendi
başlarına planlayıp belgeleye bilecekler mi teminatını gözlemlemeleri şart oluyor.
4.3
Gözlemlemek Ve Değerlendirmek
4.3.1 Değerlendirme
Proje çalışmalarında değerlendirmeler için gözlemler ve detaylı belgeler çok önemlidir.
Değerlendirme yaklaşımlarında açık özetlerle değil de biçimlendirme olanaklarıyla
performans değerlendirmelerle izin verilmelidir. Metotlar çerçevesinde belgeler okulda proje
yönetiminin değerlendirmesi ikinci adlandırmasıdır:

Belge

Bireysel performans
değerlendirilmesi

Proje dergisi

Takımın performans
değerlendirmesi
Proje dergisinde proje takımı
çalışmaları belgelenmiştir. Kim
nasıl ne kadar sürede hangi
verimde bulundu? Proje
dergilerindeki parçalar projenin
tüm belgelerini kapsamaktadır.
Proje dergisi onarla yardım
ederek onların çalışma sürecini
belgeleyerek bakış açısına
sahiptir. Proje dergisi projenin
sonunda toplanmaktadır.
Değerlendirmeler planlanmış
çalışma adımları ile paylaşılarak
takımlara görev dağılımı ile
verilmektedir.

Çalışma dergisi Çalışma dergisinde neler
öğrenmişler not alıp
yansıtmaktalar: her şey
yolunda gitti mi? Gururla
yaptıkları nelerdir? Hangi hatta
ilginç geldi? Proje sonunda
hayretler içerisinde hangi
yeniliklerle karşılaştıklarını
görebilecekler. Çalışma dergisi
onlar için bir proje belgesi
mahiyetindedir. Günlük yada
haftalık öğrenme tecrübelerini
yansıtır. Takım arasındaki
paylaşımı ve öğrenmedeki
devamlılığı en derin şekline
kadar değerlendirmeye olanak
sağlar.

Proje
Sorumluluklar konuşulup yazılı olarak sunulmaktadır. Bu adımlar
organizasyonu her bir takım katılımcılarını ve de tüm takıma görev sağlamaktadır.

Belirlenen belgeler hem proje çalışmasında sürecin sonucunu ve sonucu değerlendirmeye
alacak detaylı bakış açılarını öğrenim ve çalışma süreçlerine uygun bir şekilde
sergilemektedir. Öğretmen proje koçluğu rolünde problemleri tanıma yetisine sahip olarak
çözümleri geliştirmeye olanak sağlarlar. Buda projenin başarı sağlamasına yarar.

Projedeki performans değerlendirmeleri yeterlilik oryantasyonuna göre yapılmaktadır.
Bunlarda farklı yorumlar ve değerlendirmeler gelişim sürecinde şeffaf bir işleyiş gerektirir.
Her bir notun odaklanılmasının olanağı olmamasıyla anlamı da yoktur. Bu nedenle de tavsiye
edilen sorumlu eğitimcilerin taslakları çerçevesinde performans sağlayarak
değerlendirilmelidir. Proje yönetiminin sağladığı olanak “her daim ve her duruma göre
performansı kavramaktır. Bu nedenle tek taraflı ve puanlı değerlendirmelerden sakınmalıdır.
Diğer bir değerlendirme yönü ise öğrencilerin kararı doğrultusunda yapılmalıdır. Kendileri
performans ve gelişimlerinin içeriklerini en iyi bilenlerdir. Kedi ve çevresel yargılarla
yeteneklerini bulup tanımlayabilirler. Okulda alamadıkları bu yeterlilik iş dünyasında
kendilerine bir çok şeyi öğretecektir. Performans yargısı sonuca göre değil öğrenciye yönelik
ve eğitime yönelik olmalıdır. Ara bilançolarla projede yada okulda gelişim ve
kuvvetlendirmeye yönelik bir biçim olmaktadır. Öğrencilerin projelerde esas yönü bulmalı
için dikkat etmeleri gerektiği hususlar:
1. Değerlendirme kriterlerini şeffaf ve zamanında bilgilendirmek böylece öğrenciler
neden ve hangi şekilde çalışma süreçlerini sonuçlarının değerlendirileceği hakkında
bilgi edinirler.
2. Sadece gözlemlenebilecek olanı değerlendirmek
Hedef matrisinin süreç içerisinde kabataslak oluşturulması sonuç hakkında kriterlere
uygun erişilip erişilemeyeceği ile değerlendirilmesi. Öğrencilerin gelişiminde ve
değerlendirme ölçütünün elinde olması ve kriterleri proje çalışmasında eğitimciyi
dahil etmesinden faydalanmalıdır.

Performans değerlendirmesinde dikkat edilecek kriterler:
-

Bilgi bütünlüğü ve doğruluğu
Bağımsız çözüm
Dikkatli ve mesleki yürütme (teknik dil,sunum ve araçlar)
Yorumlama tartışma ve sunum becerisi
Öğretim katılımı
Takım çalışması
Strateji ve beceri geliştirme

Öğrenci başarı kontrolleri dahilinde örnekler:
-

Sınıf çalışması
Testler
Tutanaklar
Konuşmalar
dökümanlar
Proje çalışmaları ve sunum
Ev ödevleri ve çalışma dosyaları
Medya ürünleri
Ders katkıları
Hangi performanslar değerlendirmeye alınmaktadır

-

-

Teknik ve üst düzey yeterlilikte ürün yöntem konseptte sonuçlara bağlıdır.
Proje çalışmalarında/ süreçlerinde proje yönetim aşamaları
Görüşmeler dahilinde kabullenmiş hatalar zorlukları tanımlama öğrencilerin karşılıklı
performans dayanışması proje çalışması değerlendirmesinde olumlu etki
sağlamaktadır.
Kişisel ve sosyal yeterlilik gözlem formuyla bilinip kabullenir. Faktörler performansları
diğer takım katılımcılarını da etkileyecektir. Bu nedenle de böyle performanslar
notlama ile değil katkısal bir yöntemle oluşmalıdır (artı puanlarla)

Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi öz değerlerini yüksek anlamda
yaklaşmaktadırlar. Tutarlı ve tutarsız öz değer hizalaması kişisel performansın eğitimcilere
sunduğu olanaklar yeterlilik kazanımında öğrencilerin gerçek öz değerlerine olanak
sağlamaktadır. (alan: kişi yada kişisel yeterlilik)
Değerlendirme ölçütü 3 temelde olabilir: Birincisi temelde İkincisi ürün düzeyinde, işlem
düzeyinde, ve üçüncüsü yetkinlik düzeyinde: Temelde, projeler, performans
değerlendirmesinde bu nedenle üç düzeyde yer alabilir.
4.3.2

Gözlemleme

Eğitimcilerin gözlemleri geri dönüt konuşmaları çerçevesinde yada en azından ara
konuşmalarla konumlandırılmıştır. Ciddiye alınan ve değer kararları olan katılımcılara
yardımcı olarak kendi tutumlarını düzenleyip beklentileri aynı düzeye getirir. Süreç
değerlendirmesi karne notuna aktarılacaksa engellenmelidir. Gözleme dayalı olan
değerlendirme sorunsuz olmalıdır. Keyfi olarak ve hatasız değerlendirmeler öğrenciler için
sakıncalı olmakla beraber düzeltilmesi imkansız hal alır. Okul alanında yapılacak
değerlendirmeler hataları azaltırken değerlendirmeler kişisel ve zamanlı şekilde
gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak eğitimcilerin farklı rolleri de vardır:
-

İşveren ve onun temsilcisi olarak teknik ve içerikli değerlendirmeyi üstlenir
Pedagojik alanda teknik kuvvet olarak kişisel ve sosyal yeterlilik değerlendirmesinden
sorumludur.
Süreç destekli işler öğrenci koçları tarafından takip edilerek sunulur

Bu koşullar altında süreç değerlendirmesinde esas sübjektif gözlemler içerisinde rol
çatışmalarında güven esaslı eğitimci ve öğrenciler tehlike oluşturabilir.
Takımların kendi özlerini değerlendirmeleri daha uygun ve açık olduğu belirtilmiştir.
Takıma eğitimcileri tarafından belli notlar verilmektedir %20 kendi sorumlulukları içerisinde
paylaşımı sağlayabildikleri için.
Öğrenciler kendi aralarında konulmuş kurallar dahilinde süreci yansıtabildikleri gibi projeye
katkı sağlayıp önlerinde bulunan proje belgelerinin esasına göre adil şekilde kendi aralarında
kararlar alıp vermeye hakim oldukları gözlenmektedir.

5.
QualiVET: derslerdeki göstergeler
Kalite çalışma çerçevesi (Leonardo da vinci Avrupa birliği) ile sağlanmıştır. Koşullar kalite
sağlamaya ve derste uygun esasları sağlamaya ve organize etmek için mesleki okullarda
didaktik konseptler dahilinde hazırlanmıştır. Diğer bölümlerde seçenekleri açıklayacaktır.
5.1
Kalite Gelişim Çerçevesine Yaklaşım
Diğer modellere göre derste kalite güvencesi sistem ve organizsayon seviyesinde oluşurken
qualiVET mikro seviye alanında mesleki gelişime göre hazırlanmıştır. Asıl hedef
öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişim faaliyetlerini ölçmektir. Değişim süreçlerini ölçmek
öğrenim sürecinin hedefini qualiVET ile açıklamaktadır. Alıcılar ve aynı zamanda kullanıcılar
eğitimciler ve belletmeler tarafından temsil edilmektedir.
Şekil anlayışı kalite tarafından takip edilmektedir, bu demek oluyor ki mesleki gelişim
standartlarının sert olmadığı eğitimcilerin ve belletmenlerin olanakları dahilinde kendi
kaynakları ile derste anlayışı tamamlayacaklardır. Alanlar belirlenmiş ve konuşulmuş
şekilde yapılandırılmıştır.
5.2 Kalite Göstergeleri Ve Şekillendirme Ölçütleri
Gelişimde göstergeler ölçümle yapılırken olmak sonucunda olmalı sonucuyla
bağdaştırmaktadır. Quali-VET geliştiricilerin iddiası ölçümün ve belirlemenin kalitenin
merkezinde olmadığı aksine önemli değişiklikleri kalitede düzelterek açıkladıklarıdır.
Göstergeyi tarif edecek olursak önemli değişikliği gösterir. Buda değişikliklerin:
a) Kalite alanında yenilikte olduğunu
b) Kalite alanında alıcının açık net ifade edilmesidir.
Olalı sonucu kararını şeffaf göstermek için (çalışma planları yasal çerçeve içerisinde)
olmak sonucunu şu anki meslek gelişim doğrultusunda belirleyerek problemler belirlenir.
2012 den bu yana resmi olarak Bremen okul sistemine dahil olan teknik okul eğitim çıkışı
eğitimcileri tutularak öğrencilerin okul kural sisteminden atılarak pratik ve teorik bilgi
gelişiminde öğrenerek proje sınavını tamamlarlar. Eksik yaklaşımlar projede performans
değerlendirmesinde yeterli olabilir. Olmalı sonucu proje şeklinde eksik tecrübeler ile
bağdaştırılır. Sınavlar diğer eğitim yılında yine yapılabilir olmalı. Gerekli değişim süreçleri
göstergeler şeklinde belgelenebilir. Göstergelerden istenen şekillendirme ölçütlerinin
tarifi motive ederek istenilen olmalı sonucuna ulaşmalı. Diğer sayfada tarife uygun bir
örnek verilmektedir:
Kalite alanı: Öğretmen Ve Eğitmen Rolü
Kalite göstergesi
İyileştirmeli uygulama
Olmalı sonucu: istenilen
öğretmen ve eğitmen rolü
Eğitmen konuya uygun
Eğitimciler görevlendirme
görevlendirmeleri
vererek öğrencilere uygun
öğrencilere sorun olarak mesleki sorunlar hazırlar
verir.

Standartlar: uygun
şekillendirme ölçütleri
Eğitmen –ders için uygun
yapılar hazırlar – mesleki
görevler araştırı ve hazırlar –
öğrenme ve çalışma
görevlerini derse uygun
hazırlar.

Sayfa 19 daki gösterge çerçevesi dâhilinde hazırlanan altı kalite alanı tablo şeklinde
göstermektedir:
Gösterge
Standartlar
Anahtar soru
Uygulamada
Olmalı
Uygun yapılandırma ölçümü
iyileştirme
sonucu

Anahtar soru
Hazırlık ve
arabuluculukta
eğitimcilerde alan
içeriğinde metal
teknik takımda
çalışıyorlar mı?

Uygulamada
iyileştirme
(burada metal
teknik)
öğretmenler
kendi alanlarında
yalnız çalışmayı
tercih eder.

Olmalı sonucu
Alansal yapıda
öğretmenle de
takım içerisinde
çalışırlar.

Standart: uygun yapılandırma
ölçümü
Eğitim içeriğinde takımlar
oluşturulur.
Eğitimcilerde eğitim
devamlılığındaki yeteneklerini
kazanırlar.
Okul ve çalışma planı takım
çalışmasına göre uygulanır.
Ders kalitesi gelişimine takımlar
kendi kaynaklarını geliştirirler.
Takımlar birlikte dersi planlayıp
hazırlarlar.

Quali-VET çerçevesinde geliştirilen gelişim şekilleri projesel çalışmada diğer projelerle
kıyasından sakınılmalıdır. Değişim kararları eğitim öğretim sürecinde derslerin öğrenciler
tarafında çekilir hal almasını sağlamak için geliştirilebilir. Daha başarılı projeler elde etmek
için mesleki eğitim okullarında farklı kaynaklar desteği ile şekillendirilebilir. Kalite alanı 5de
buna şekil çerçevesi içerinde gösterir.
6.

Projelerin Derste Uygulanmasında Gerekli Koşullar Çerçevesi
Ek olarak bu bölümde verilecek koşullar çerçevesi dahilinde derste gerekli olan mesleki
eğitim ile ilgili tamamlayıcı unsurlar verilmiştir:
- Çalışma Dünyası İlgisi: uygulamada uygun yer edinmek
- Disiplinlerarası: her alanda proje organizasyonu mantıklıdır( ilk olarak zaman
personel gibi birçok kaynaklar verilir ikincisi sorunlarla baş edebilmek gibi başarılı
çalışmalar)
- Taahhüt: motive eden eğitmenler, güvenenler, karmaşık çalışma aşamalarında eşlik
edenler, dayanıklılık için motive edenlerdir.
- Uygulama Sınıflarına Giriş: proje için gerekli sınıfları kullanma (atölyeler mutfaklar vs
uygulama sınıfları)
- Sınıf Sayısı: takımlar halinde çalışmayı sağlamak için yeterli sınıf temin etmek ses
yalıtımını sağlayacak ortamlar ayarlamak ve motivasyonlarının devamına teşvik etmek
- Araç Gereçler: projenin düzenli devam edebilmesi için gerekli sayıda araç gereci
hazırda bulundurmak
- Süre çerçevesi: verilmiş sürenin zamanın kullanılması ile aşılmasını engellemek
- Eğitimcilerin PM-bilgileri: projelerin planlanması ve yapılması belli bir eğitim
sürecinden sonra okulda proje yönetimi yardımı ile uygulanmalıdır.
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