Öğretmen Eğitim Taslağı
Eğitimciler için Rehber
Bu rehber öğretmenlerin „Okullar için Proje Yönetimi“ çalımalarına girişte çalıştırıcıların planlamada
ve uygulamasında taslağın metotlerına göre bir destektir.
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Giriş
Okullar için Proje Yönetimi“ okul alanında proje yönetimi temel yöntemlerin uygulanması için
geçerli standartları, genel kavramları olan bir sistemdir. Taslak Çerçeve Öğretme ve öğrenme
materyallerinin (Ders kılavuzu ve öğretim posteri) yanında başlangıç ve okullardaki derste
sürdürülebilir çalışmayı desteklemeyi kapsar. Didaktik tasarım „Okullar için Proje Yönetimi“ tabanlı
öğretim prensiplerini kapsamakta ve temel yönlendirme olarak kılavuz ile çalışmak için
kullanılmaktadır. „Projelerde Performans değerlendirmesi“ dökümanı, bir proje çalışmasının
değerlendirmesinin tasarımıdır. „Öğretmen eğitimi tasarımı „ öğretmenler eğitimi tasarımına ait
açıklamaları belirler. Yukarıda belirtilen dökümanlar „Okullar için Proje Yönetimi“ ni tesis ediyor ve
bunları uyumlu hale getiriyor. Öğretmen Eğitimi Tasarımının hedefi çalıştırıcıları desteklemek,
öğreten kılavuzu ile çalışarak „Okullar için Proje Yönetimi“ni öğretmektir.
Aşağıdaki şartlar ve örgütsel çerçevesi, hem eğitim yapısını hem de örnek ve ek olarak olarak
özetlenmiştir. Eğitim materyallerinin tamamının kontrol listesinin sunumudur.

Eğitimin çerçeve koşulları ve şartlar
Hedef guruplar ve Eğiticiler
„Okullar için Proje Yönetimi“ mesleki ve genel eğitim öğretmenleri için tasarlanmıştır. Kendi
kenilerine organize ekip olarak yönetilen çalışmalarda, yaklaşık gençlik çalışmaları projelerinde, diğer
pedagojik alanlara da uygundur ve yerleştirilmelidir.
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„Okullar için Proje Yönetimi“ inde eğiticinin, eğitimi için ders rehberinin tam bilgisine ve
devamındaki diğer Proje yönetimi ile ilgili yetişkin eğitimi, öğretici bilgileri ve tecrübelerine sahip
olması gerekir. Eğitmenler ayrıca en azından kılavuz yardımı ile ayrı bir proje planlamış ve uygulama
tecrübesine sahip olmalıdır. Bu tasarım eğiticilerin okullardaki ders olarak öğretilen Proje yönetimi
çerçeve şartları üzerinde onların ilgi alanlarını ve problemleri anlamasında avantaj sağlar.
Organizasyon ile ilgili açıklamalar
Gurup büyüklüğü en fazla 3 ekip ve her ekip 3-4 öğretmenden oluşması tavsiye edilmektedir.
12 katılımcıdan fazla olması durumunda ikinci bir eğitimci olmalıdır.
Ekibin oluşması değişik tarzda ve şekilde olabilir: Rastgele, kendi seçimi, yaklaşık
katılımcıların sempatisi veya bir projenin içeriğine göre seçilebilir. Projeler, proje dersi, Proje yönetimi
okullarda çok değişik bağlamlarda kısmen değişik çerçeve şartlarında yerleştirilmekte ve
uygulanmaktadır. Birçok senaryo hazırlanabilir ve düşünülebilir. Bu çerçeve şartlar, öğretenlerin Proje
Yönetimi planlamasının ne değerde olacağını, öğrencilerle planlamayı, projenin uygulanmasında ve
nihai olmayan performans değerlendirmesini etkiliyor ve bu şartlar Öğretmen ekibin
oluşturulmasında dikkate alınması gerekir.
Yer ve Materyaller
Eğitimde, çeşitli şekillerde alternatif çalışma : (a) Yüz yüze eğitim ör. Planlama sürecine giriş
(İş adımları kılavuzda geniş kapsamlı açıklanıyor); (b) Genel kurul toplantısı ör, Değişim için, tartışma
ve yansıtma; (c) Guruplarda bağımsız çalışmalar kurul toplantısında sunulur ve tartışılır ve ekipte
çalışan katılımcıların genel kurulda proje evrelerini görüşürler. Evreler arasında değişiklik yapabilirler.
Hem gurup çalışmasını hem de anlamlı bir genel kurulu başarabilmek için imkanlar ölçüsünde yeterli
yere iytiyaç vardır.

Eğitimin yapısı
Aşağıda „Okullar için Proje Yönetimi“ öğretmen eğitimi için hedeflere ait usul, kapsam,
çerçeve şartların süreci sunulmuştur.
Eğitimin hedefleri
Okullardaki eğiticilerin hedefi, ders kılavuzu ile çalışmasında „Okullar için Proje Yönetimi“
dersinin hazırlanmasıdır. Bunun yanında öğreticiler bir taraftan kılavuzun kapsamını bilmelidirler ve
diğer taraftan tasarımı geliştirmek için önerilerde bulunmalıdır:
Didaktik tasarım prensiplerinin uyumlu hale getirilmesi ve öğreticilerin tecrübeleri ile bağlanmalı ve
yansıtılması gerekir. (Didaktik tasarımda tanımlanmıştır.)




Eylem odaklı öğrenme yöntemleri ve test adımları
Kılavuzdaki açıklamalar yardımı ile ders planlaması ve tasarımı,
„Okullar için Proje Yönetimi“ tasarımını öğrenen, kullanan, okul bağlamında Proje Yönetimi
konusuna ilgi duyan öğretmen ağının kurulması.

Eğitimin Kapsamı
Eğitimin kapsamı temel metotlara giriş ve „Okullar için Proje Yönetimi“ ders kılavuzunda ki
gibi Proje Yönetiminin kavramlarının bileşenlerinden (1) oluşmaktadır.
Bu içeriğin didaktik prensipleri (2) (Didaktik tasarımda görüldüğü gibi), ve (3) Proje yönetimi
Kılavuzunun en önemli çerçeve şartları ile işlenmesinden oluşuyor.
(1) Öğretmenler kendi seçtikleri projeleri ders kılavuzu yardımı ile 3-6 kişiden oluşan
guruplarda planlıyor ve işliyorlar. Bunun yanında ders için planlama dökümanlarını oluşturuyorlar.
Katılımcılar kılavuz ile çalışıyor, herşeyden önce gelecekteki öğrencilerine temel metotlarını ve proje
yönetiminin kavramlarını kılavuz ile çalışılmada öğreniyorlar.
(2) Didaktik prensiplerin arkasında bulunan Kılavuzun evreleri tek tek tartışılması ve
yansıtılması öğreticilerin ortak rolleridir ve öğretmen olarak hareket seçeneğidir.
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(3) öğretmenler için hazırlık ön açıklamaları ve „Okullar için Proje Yönetimi“ tasarımına göre ders
projesinin planlanması şunları kapsamaktadır:





Hazırlık Materyalleri
Roller için hazırlık
Pädagojik hedefler (Proje Yönetimi yöntemlerine giriş, teknik problem durumu vb.)
Not verme

Eğitimde Proje (Planlaması)
Öğretmen eğitiminin odak noktasında öğrencilerin projeleri gibi, ideal görev durumuna
uygun kapsamı olan problem¹ bulunmaktadır. Muhtemel işler katılımcılarla beraber birlikte işlenebilir.
Ör, Beyin fırtınası. Proje görevinin seçiminde bir projenin toplamda karmaşıklığı dikkate alınması
önemlidir. Temel kavram ve proje yönetimi yöntemlerine etkili bir giriş için, proje görevleri
katılımcılar için hem içerik açısından hem de teknik düzeyde güvenilir olmalıdır¹.
Ders Projeleri birkaç katılımcı öğretmenler tarafından gerekli çerçevenin önceden planlanmasına
ihtiyaç vardır ve hazırlanmak zorunludur. Öğretenler Ekip analizi diye adlandırılan „METAProjelerninin hazırlığı „Okullar için Proje Yönetimi“¹ kılavuzu çerçevesine planlıyorlar ve bu çerçevede
uyguluyorlar.
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Eğitim için süreç teklifi (yaklaşık 2,5 gün) – Senaryo
Bu teklif edilen akış şeması ders kılavuzunun planlama adımları dar çerçevede yönlendiriliyor. Bu adımlar eğitimin esnasında yönetim ve uygulama
bakımından sürekli öğretmenlerin perspektifinden tartışılıp, yansıtılmaktadır. Yönledirici soruların yanında malzemelerin kullanımı (Örnek; öğretim
poteri,Sunum kartları, potitler vb.) birlikte sunulmalıdır.
Öğrenme süreçlerini desteklemek için bir fotoğraf günlüğü oluşturulması, katılımcı ve eğitimcilerin tüm belgelerin oluşturmalarını kanıtlamaktadır.

1.Gün

Süre

İçerik

5

Selamlama

Metotlar

Hazırlık

20

Takdim süreci, Korkular/Beklentiler

Kartlar ile sorgu

Kalemler ve yapışkan bant

5

Ajandanın Takdimi

Flipcart ile Sunum

Flipcard Ajanda

Proje Yönetimine Giriş
5

Tanımın anlatılması: Proje Yönetimi nedir ? Ve bir Proje Powerpoint sunum
nedir?

5

Proje Yönetiminde Planlama prensipleri

10

„Okullar için Proje Yönetimi“ nin akışı ve adımlar.

Powerpoint sunum

5

Proje konuları bulmak / tespit etmek

Bein
fırtınası
Görev belirleme

5

Ders Kılavuzunun sunumu

Kılavuz bölümlere ayırmak

Hazırlık Adımı– Öğretim hedefleri ve yaklaşım

Tanıtım ve kılavuzda sunmak

5

Proje günlüğü – Amaç ve şekil

Tanıtım ve kılavuzda sunmak

5

Proje günlüğü – Amaç ve şekil

Tanıtım ve kılavuzda sunmak

5

Proje örneği ile öğrenmek „Londraya sınıf gezisi“

Tanıtım ve kılavuzda sunmak

5

Ekip oluşturmak

5

Proje Yönetiminin temeli ve ekip çalışması –Ekip kuralları ve Hedefler ve örnek açıklama
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Folyolar

Folyolar
/ Sunum kartları
12 Kılavuz

4

1.Gün

Süre

İçerik

Metotlar

Hazırlık

Ekip rolleri- Amaç
10

META testi ile Ekip analizi – Giriş hem birey hemde gurup Konuşma ve Gurup çalışması
için uygulama

META - Form 12 adet basım

ARA
15

Ekip profilini sunma

Gurubun
Flipcard
ını
karşılaştırma ve tartışma

Kurulda Koordinatlı Flipcard

10

Durumun açıklaması / Proje görevi

Dağıtma ve Okutturma

5

Proje hedefleri ile uzmanlık ve uzmanlık üstü pedagojik Powerpoint sunum
hedeflerin arasındaki ayrım

15

Proje profili

Fipcard ile Gurup çalışması

5

Çevre - ve paydaş analizi -giriş

Sunum ve okutturma

15

Çevre analizi

Flipcart ile gurup Çalışması

15

Paydaş-Portfolio

Flipcart ile gurup Çalışması

15

Paydaş –Tedbirler tablosu

Fipcard ile Gurup çalışması

15

Sonuçların sunumu

Gurup Flipcart larının genel Kurulda
karşılaştırılması ve tartışma

10

Hedef Matrixi- Giriş ve yaklaşım

Sunum ve Okutturma

20 adet basım
Folien

Öğle yemeği arası
45

Hedef Matrixi – hedefleri işleme

Flipcart ile gurup Çalışması

30

Hedeflerin sunumu ve tartışma

Gurup Flipcart larının genel Kurulda
karşılaştırılması ve tartışma

30

Kahve arası

5

Evre Planı- Giriş ve yaklaşım
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Sunum ve Okutturma

Postitler

5

1.Gün

2. Gün

Süre

İçerik

Metotlar

30

Evre planı oluşturma

Flipcart ile gurup Çalışması

10

Evre planı sunumu

Gurup Flipcart larının genel Kurulda
karşılaştırılması

20

Akla gelen

Kılavuz sorular: Nasılım? / ne
öğrendim / Başka ne düşünüyorum?

Süre

içerik

Metot

5

Kısa tekrar

Grupların çalışmalarına dayalı Sunum

5

Ajanda

Sunum

5

Proje sözleşmsi – amaç ve şekil

Sunum ve kılavuza ait açıklama

5

Detaylı Planlama –Amaç ve Adımlar

Sunum ve Kılavuza ait açıklama

10

Proje yapı Planı (PYP) – Giriş

Sunum ve Kılavuza ait açıklama

5

Bein fırtınası – Amaç ve Anlamın açıklanması ve kuralların Flipcart ile sunum
belirlenmesi

Flipcart üzerinde kurallar

40

Projeyapısı beyin fırtınası

Sunum materyalleri ile gurup
çalışması.

Sunum materyallerinin dağılımı

15

Kartların yapılandırılması – ilerleyiş

kılavuz ile ilgili açıklama

15

Ara

15

Yapının kontrolü –Amaç ve ilerleyiş

Bir gurubun META ekip analizinin
sunumu

30

Proje Yapı Planının sunumu

Gurubun çalışmalarının seçimi kurulda Grup çalışmasının takibi ve keskin
farklılıkları ortaya çıkarmak
sunum ve yorumlama

5

Çalışma Paketleri – Amaç ve ilerleyiş

Sunum ve kılavuz ile ilgili açıklama

15

Çalışma

paketleri

–

Örnek

uygulamanın
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Hazırlık

Hazırlık

Flipcard da Ajanda

tanımı Gurup çalışması, her katılımcıya /bir Iyi örneklerin belirlenmesi
6

2. Gün

Süre

içerik

Metot

Hazırlık

tanım yaptırılır
10

Çalışma Paketinin Proje Yapı Planında tanımı, bölüme
yerleştirme:
-Çalışma paketlerinin numaralandırılması,
-Sunum süresi için sunum Kartları köşesi hazırlama

30

Her tek Çalışma paketi süresini tahmini belirleme (kısmi Gurup
çalışması
(Tartışma
ve Gidişatı gurup içinde izlemek
projenin alternatifi)
muhtemel sapmalar için açıklama)
Öğle yemeği arası

10

Proje gidişat planı – Amaç

30

Proje Çalışma Paketleri – Zamana ait sıralama, düşünme ve Gurup çalışması
görselleştirme

30

Proje yapı Planı üzerine mevcut düşüncelerin, Kart Gurup çalışması
dökumanları

10

Zaman cetveli hesplama

30

Ara

30

Sürenin görselleştirilmesi

20

Akla gelen
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Sunum ve kılavuza göre gidişat ile ilgili
açıklamalar.

Gurup çalışması

Kılavuz sorular

7

3.Gün

Süre

İçerik

Metotlar

Hazırlık

5

Kısa tekrar

Sunum

Flipcart ve Öğretim Posteri

5

Ajanda

60



Proje gidişatını görselleştirme

Gurup Çalışması

10



Çalışma paketlerinin uyumu

Gurup Çalışması

15



ARA

30



Proje Çalışma Paketleri – Sunum – Nasıl gitti?

5

Aşama planı – Giriş ve ilerleyiş

Sunum ve Kılavuz ile ilgili açıklama

15



Aşama Planı oluşturma

Gurup Çalışması

15



Sunum

10

Proje organizasyonu - Kısa

Kısa sunum

5

Risk analizi - Giriş

Sunum



Risk portfoliosunun sunumu

Giriş



Risk tedbirleri - Liste

Giriş

15

Projenin gerçekleştirilmesi


Aşama Planı



Örnek Planlama belgeleri

Sunum ve Kurulda tartışma

Sunum

Planlama belgeleri ile sunum

5

Proje değerlendirmesi

5

Seçim olarak: Program-araçları – Anahatları ile açıklama Konferans
yazılımı



Powerpoint

Belge ile ilgili Açıklama „Projede Başarı
değerlendirmesi“

Zihin haritalama (serbest düşünce, X düşünce)
Gantt - tanım (Ganttproject, Openproj)
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60

ARA – Öğle Yemeği

40

Prejeler üzerine tartışma, Ödevlerin yanında serbestce ve Sunumlu tartışma
kendi oranizasyonu (seçime göre)


İyi Proje görevi



Öğretmenin ve öğrencilerin rolleri



Metotlar, serbest alanlar ve kendi organizasyonları

Sonuçların Dökümantasyonu için
Flipcart

Final Turu
15



Özet Geriye bakış

Konferans

Son günün Ajandası

30



Geri bildirim

Kılavuz sorular ve Sunum

Kılavuz sorularla Flipcart

Kısaltmalar:
AP: Çalışma Paketi;
FC: Flipchart;
MS: Aşama;
PAP: Proje gidişat planı;
PM: Proje yönetimi;
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İlave
Eğitim Materyallerinin Kontrol Listesi

1. Projeksiyon ve Laptop
2. Ekip Analizi plan duvarları (tavsiye: her gurup için 2),
3. Ekip Analizi kağıdı (tavsiye: her gurup için 2-3)
4. Sunum Materyali/Sunum Çantası:


Sunum kartları 3-4 renkte;



Çokça kağıt -Yapıştırıcı;



Yeteri kadar kalın Fitil uçlu Kalemi (tavsiye: her katılımcı için siyah; kırmızı, yeşil
her gurup için 2);



Çokça makas;



Krepp-yapışkan band;



Her gurup için en azından bir toplu iğnelik,



Yeteri kadar topluiğne (Tavsiye; her gurup için 30-40 adet)



Post-It ler (yaklaşık her gurup için 100 adet, en iyisi değişik ebatlarda)

5. Flipchart-ayaklı; Sunucu için Flipchart kağıtları (20-30 adet)
6. Her katılımcı için „Okullar için Proje Yönetimi“Ders Kılavuzu
7.

„Okullar için Proje Yönetimi“ Öğretim Posteri

8. Fotoğraf günlüğü için Kamera
9. Seçime bağlı olarak: tek adımda giriş için PowerPoint-Sunum, Planlama belgeleri,
Proje Yönetimi yazılım araçları.
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