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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Giriş
KEEP ON projesi okullarda görev yapan öğretmen ve eğitimcilerin yenilikçi eğitsel yaklaşımlar
ve metodolojiler yoluyla-örneğin iletişim içerisinde öğrenme, akran öğrenmesi- sınıflarda
kültürler arası ortam oluşturmalarına yardımcı olmayı ve söz konusu eğitimcilerin yeterliklerini
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu da eğitimcilere
göçmen veya mülteci/ sığınmacı
öğrencilerin okul terklerinin engellenmesine yönelik olarak, kültürel farklılıkları yönetmede
yardımcı olacaktır.
KEEP ON projesi,yenilikçi metodoloji ve yaklaşımları öğrencilerin öz denetim mekanizması ile
ilgili kavramlar olan, kendil gözlem, öz yeterlik, sosyal kimlik ve negative sosyal kimlik ve öz
değerlendirmede grup üyeliğinin etkisi gibi niteliklerin öğrenci ve öğretmenlerde
güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Okul Eğitiminde Göçmen Öğrencilerin Okul Terklerinin Engellenmesine Yönelik Eğitim
Müfredatı, projenin ikinci fikri çıktısıdr.
Söz konusu fikri çıktı, okul eğitimi kapsamında göçmen öğrencilerin okul terkinin önlenmesine
yönelik olarak, profesyonellerin (eğitimci, öğretmen ve eğitmen) Bilgi, Beceri ve Yeterlik
açısından gerekli öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve tanımlanması açısında önemlidir.
Halihazırdaki Eğitim Müfredatı ayrıca Avrupa ECVET methodolojisi ve araçları kapsamında
şekillendirilmiştir. Bu da okul eğitiminde göçmen öğrencilerin okul terklerinin engellenmesine
yönelik, öğrenme çıktılarının tanınmasını ve transferini kolaylaştıracaktır.

Avrupa Kalite Çerçevesi
Zorluk düzeyi, aralığı ve eğitimcilerden beklenen öğrenme düzeyine gore KEEP ON Eğitim
Müfredatı, Avrupa Kalite Çerçevesi Seviye 6 ‘ya göre düzenlenmiştir.

Kalite Seviyesi

EQF
Level 6

Bilgi
Özel bir çalışma
alanında, teori ve
prensiplerin üzerine
eleştirel biçimde
düşünmeyi sağlayan
bir çalışma alanı için
sahip olunan derin
bilgi

Beceriler
Özel bir çalışma
alanında, karmaşık ve
öngörülemeyen
problemlerin çözümü
için ustalık ve yenilik
gösteren ileri derece
beceriler

Yeterlilikler
Karmaşık veya profesyonel
faaliyetlerin veya projelerin
yönetimi, öngörülemeyen çalışma
konularında dahil karar verme
sorumluluğu alma. Bireysel,
profesyonel ve kollektif gelişim
yönetiminde sorumluluklar alma.
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Eğitim Müfredatına İlişkin Unsurlar


Amaç

Genel hedef tanımı ve amaçları her bir ünitede belirtilmiştir.


Performans Kriterleri

Yeterlik unsurları her bir ünitede ayrıca belirtilmiştir. Ünitenin tamamlanmasından sonra
gereksinim duyulan gerekli bireysel yeterliklerin net birer tanımını ifade etmektedir.


Öğrenme Çıktıları
-

Bilgi

Çalışma alanı veya profesyonel etkinliğe bağlı olan gerçek durumların, prensiplerin,
teorilerin toplamıdır.
-

Beceri

Bilgiyi kullanma ve görevi tamamlama, problem çözme konusunda gerekli kaynakları
kullanma becerisidir. Bilişsel (yaratıcı düşünme, mantık ve sezgilerin kullanılması) ya da
uygulamalı (el becerilerinin veya metod, material, araç ve enstrümanların kullanımı ).
-

Yeterlikler

Görevleri geliştirme ve farklı zorluk derecesindeki problemleri farklı özerklik ve sorumluluk
derecesinde çözebilme,


Dış kaynaklar

Öngörülen eylem planlarını görebilmede yardımcı olacak bir dizi ulaşılabilir kaynaktan
oluşmaktadır.

Bunun yanı sıra Öğrenme Saatleri ve ECVET puanları da eğitim müfredatı sonuna eklenmiştir.
On ünite – üç modül içerisinde- 101 öğrenme saati, 20 iletişim saati dahil olmak üzere, iş planı
içerisine yerleştirilmiştir. Öğrenim yılı boyunca ECVET puanı 60 puana denk gelmelidir, KEEP ON
ortaklarıbu Eğitim Müfredatı dahilinde, toplam 4 ECVET puanına göre iş dağılımı
gerçekleştirmişlerdir.
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Müfredat yapısı
KEEP ON Eğitim Müfredatı, okul eğitiminde göçmen öğrencilerin okul terkinin önüne geçilmesi
kapsamında, aşağıdaki şekilde de belirtildiği üzere 3 modül ve toplamda 10 öğrenme ünitesini
içermektedir.

Modül A

Modül B

Eğitimsel Danışmanlık,
Rehberlik ve Destek

Okul Terkinin Önüne
Geçilmesi

ÖÜ.01
Eğitimsel ihtiyaçlar ve
güçlükler

Ö.Ü.04
Pozitif okul kültürü
oluşturulması

Modül C
Eğitimde Kültürlerarasılık

Ö.Ü.08
Kültürler arası
farkındalık

Ö.Ü.05
Toplumsal katılım ve aile
arabuluculuğu
Ö.Ü..02
Öğrenmeyi öğretmek
Ö.Ü.06
Okul terki risk faktörleri,
önleyici tedbirler ve
destek sistemleri
Ö.Ü.03
Öz sorumluluk ve öz
organizasyon

Ö.Ü.07
Okul terki uyarı
sistemleri

Ö.Ü.09
Kültürler arası
arabuluculuk

Ö.Ü.10
Okul entegrasyonu

Sonraki sayfalarda, her bir öğrenme ünitesi için Öğrenme Çıktılarının detaylı tanımları, Bilgi,
Beceri ve Yeterlilikler ve ilgili unsurlar –amaç, performans kriteri ve dış kaynaklar bazındasunulmuştur.
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Modül A. Eğitimsel danışmanlık , rehberlik ve destek
Öğrenme Ünitesi 01. Eğitimsel ihtiyaçlar ve güçlükler

Amaç
• Öğrenme ortamlarında, öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme güçlükleri ile ilgili bilgi, beceri ve
yeterlik bazında eğitimcilere gerekli donanımın sağlanması
Performans Kriterleri
• Eğitimsel ihtiyaçlar ve güçlükler konusunda geniş çaplı bilgi sağlanması
• Eğitimsel güçlüğün ve eğitsel zorluğun tanımlanması
•Eğitimsel güçlüğün üstesinden gelinmesinde işbirliği yapılması

B2.Eğitimsel güçlüğe ve
öğrenme güçlüğüne ilişkin,
gerekli metodoloji ve
tanımlama esasları
B3. Eğitsel güçlüklerin
üstesinden gelinmesine
ilişkin, iyi uygulamalar
konusunda geniş çaplı bilgi

Be1. Eğiitimsel güçlük,
öğrenme güçlüğü dahil,
ve eğitimsel ihtiyaçların
analiz edilmesi
Be2.Öğrenme güçlüğüne
ilişkin gerekli araç ve
metodolojilerin
belirlenmesi
Be3. Öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre doğru
metodolojinin
uygulanması,
Be4. Eğitimsel ihtiyaçları
karşılama ve öğrenme
güçlüğünü n üstesinden
gelmek için uygun yapıyı
geliştirme

Yetelilikler

B1. Eğitimsel ihtiyaçlar ve
güçlükler konusunda geniş
çaplı bilgi,

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1.Göçmen öğrencilerin
eğitimsel ihtiyaçlarıyla ve
yaşadıkları problemlerle
yakından ilgilenilmesi
Y2. Öğrencinin öğrenme
ortamına uyum sağlaması
için destek sağlanması
Y3.Göçmen öğrencilerin
ihtiyaçlarının anlaşılması
için eğitimcilere yardım
sağlanması
Y4. Öğrencilerin
ihtiyaçlarını sağlayacak
eğitim ortamları
oluşturulmasına katkı
sağlanması

Dış Kaynaklar
•IT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri
• KEEP ON El Kitabı
• KEEP ON Eğitim Kiti
•Media, Internet
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Modül A. Eğitimsel danışmanlık, rehberlik ve destek
Öğrenme Ünitesi 02. Öğrenmeyi öğretmek

Amaç
•Güven bazlı eğitimsel ilişkiler oluşturmak ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif
katılımlarını sağlamak için göçmen öğrencilerle çalışan eğitimcilerin cesaretlendirilmesi
ve kullanılabilir uygulamalarla eğitim-öğrenim sürecinin desteklenmesi
Performance Criteria
•Öğretmen ve öğrencilere takım çalışması, işbirliği ve iletişim konularında yardım ve
destek sağlanması,
•Öğrencilere dönüt verme ve almada yardım ve rehberlik sağlanması,
•Mesleki uzmanlık, sorumluluk duygusu, organizasyon ve eleştirel düşünme
konularında öğrencilere yardım ve destek sağlanması

B2. BIT bazlı eğitimsel
kaynaklar bilgisi
B3. Sanat bazlı eğitimsel
teknik ve metodların
bilgisi

B1. Bilişsel ve metabilişsel
eğitim uygulamalarının
uygulanması
B2.Teknik eğitim
kaynaklarının nasıl
uygulanması ve
yönetilmesi gerektiğinin
bilinmesi
B3. Yaratıcı-sanatsal
eğitim metod ve
tekniklerinin uygulanması
B4.İletişimsel hedeflere
ulaşmak için yenilikçi açık
erişim kaynaklarının yanı
sıra, tiyatro ve geleneksel
oyunların kullanılması
B5. Çok kültürlü sınıfa
uyarlanmış uyumlu bir
yaklaşım geliştirilmesi

Yeterlilikler

B1. Ev sahibi ülkenin
dilinin öğretilmesine ilişkin
eğitimsel metodlar bilgisi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Kültürler arası
konulara ilişkin, hassaiyet,
farkındalık, anlayış,
tolerans ve empati
oluşturulması
Y2.Öğrenciler arasında
işbirlikçi ruhun
geliştirilmesi
Y3. Bireysel teşebbüsten
toplumu etkileyen takım
çalışmaları ve kolektif
uygulamalara gidilmesi
Y4. Çok kültürlü sınıfta
çalışılmasının öğrenilmesi
ve farklı rollere
adaptasyon (arabulucu,
rehber öğretmen, idareci,
ortak,kolaylaştırıcı, koç,
insan hakları savunucusu,
öğrenme toplumu üyesi)

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•OfficOfis/kırtasiye malzemeleri
• KEEP ON El kitabı
• KEEP ON Eğitim Kiti
•Media, Internet
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Modül A. Eğitimsel danışmanlık, rehberlik ve destek
Öğrenme Ünitesi 03. Öz sorumluluk ve öz organizasyon

Amaç
•Eğitimcilerin , göçmen öğrencilerinin okul ortamlarına uyum sağlamaları ve öz
sorumluluk ve öz organizasyon yoluyla akademik becerilerinin gelişmesi için gerekli
bilgi beceri ve yeterliklerle donatılması
Performans kriterleri
•Öz sorumluluk ve öz organizasyon kavramlarının tanımlanması
•Öz sorumluluk ve öz organizasyonun güçlendirilmesi için yararlı araç ve
metodolojilerin uygulanması
•Göçmen öğrencilerde öz sorumluluk ve öz organizasyon özelliklerinin geliştirilmesi

K2. Öz organizasyon
metodoojilerinin esasları
K3. Öz sorumluluk
konusunda geniş kapsamlı
bilgi

B1.Öz sorumluluk ve
organizasyon anlamlarının
analiz edilmesi
B2. Öz sorumluluk ve öz
organizasyon ile ilgili
kavramların tanımlanması
B3. Öğrenme ortamlarında
faydalı metodolojilerin
kullanılması
S4.Göçmen öğrencilerin öz
organizasyon ve öz
sorumluluk duygularının
geliştirilmesi için faydalı
etkinlikler geliştirilmesi

Yeterlilikler

B1. Öz organizasyon ve öz
sorumluluk özelliklerinin
tanımlarıının bilgisi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Öz sorumluluk ve öz
organizasyon özelliklerini
geliştiren faktörlerin
bilinmesi
Y2. Öz sorumluluk ve öz
organizasyon özelliklerini
geliştiren araçların
geliştirilmesi
C3. Eğitimcilere
öğrencilerinin öz
sorumluluk ve öz
organizasyon özellikleri
geliştirmelerinde yardım
sağlanması
C4. Göçmen öğrencilerde
öz sorumluluk ve öz
organizasyon özelliklerinin
gelişmesine katkı
sağlanması

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri
• KEEP ON El Kitabı
• KEEP ON Eğitim Kiti
•Medya, Internet
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Modül B. Okul terkinin engellenmesi
Öğrenme Ünitesi 04. Pozitif okul kültürü oluşturulması

Amaç
•Okullarında ve öğrenme ortamlarında farklı seviyelerde pozitif okul kültürünün daha
iyi geliştirilmesi için eğitimcilerin gerkli bilgi, beceri ve yeterliliklerle donatılması
Performans Kriterleri
•Okul kültürü unsurlarının belirlenmesi
•İçermeci bir öğrenme ortamı için öğrenci ihityaçlarına yönelinmesi
•Okul yapısı içerisinde pozitif okul kültürü oluşturulmasına yönelik çeşitli yaklaşım ve
araçların etkili kullanılması

B2.Okul kültürünün,
işlevinin, etkilerinin ve
dahil olan kişilerin
belirlenmesi
B3. Pozitif okul kültürüne
yönelik farklı
metodolojiler, yaklaşımlar,
iyi uygulamalar ve araçlar
konusunda ileri düzey
bilgiH sahibi olunması

B1. Okul kültürünü
oluşturan unsurların analiz
edilmesi
B2.Okul kültürüne katkı
sağlayan davranış ve
tutumların belirlenmesi
B3. İçermeci öğrenme
ortamları oluşturulması
için farklı araçların
kullanılması
B4. Pozitif okul kültürüne
teşvik etmek için
etkinlikler geliştirilmesi

Yeterlilikler

B1. Avrupa'da okul kültürü
gelişiminin anlaşılması

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Pozitif okul kültrüne
teşvik etmek için
sorumluluk alınması ve
farklı etkinlikler
geliştirilmesi
Y2. Kişisel gelişimlerinde
öğrencilerin
davranışlarında ve
tutumlarında pozitif
yardım ve rehberlik
sağlanması
Y3. Pozitif okul terki
oluşturulmasında dahil
olabilecek tüm kişilerle
aktif şekilde işbirliği
yapılması

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri
• KEEP ON El Kitabı
• KEEP ON Eğitim Kiti
•Internet
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Modül B. Okul terkinin engellenmesi
Öğrenme Ünitesi 05. Toplum katılımı ve aile arabuluculuğu

Amaç
•Toplum katılımını ve aile arabulucuğunu geliştirmek için eğitimcilere metodoloji ve iyi
uygulamalar sağlanması
Performans Kriterleri
•Eğitimciler, veliler ve toplum arasındaki iletişimin iyileştirilmesi
•Velilerin okul hayatına, müfredata ve faaliyetlere dahil edilmesi
•Çocukların bakımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesinde velilere yardım sağlanması
•Yerel shizmetlerin kullanılmasında ailelere rehberlik sağlanması

B2. Eğitim hayatını merkez
alarak toplum ve aileleri
de içeren iyi öğrenkler
konusunda geniş çaplı bilgi
K3. Çocuk eğitiminin daha
işbirlikçi hale getirilmesi
yönünde temel unsurlar

B1. Aile ve toplum
katılımına ilişkim eğitim
merkezlerinin
ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi
B2. Velilerin çocuklarının
eğitimlerine ilişkin
ihtiyaçlarının
tanımlanması (bilgi,
katılım vs.)
B3. Eğitim merkezlerinde
aile ve toplum katılımına
yönelik araçlar için
değerlendirme araçları
geliştirilmesi
B4. Aile ve toplumla
katılım analizleri ve atölye
çalışmaları yürütülmesi

Yeterlilikler

B1. Okul terklerinin
önlenmesinde aile
katılımının öneminin
anlaşılması

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Eğitim merkezleri
sürecine ailelerin ve
toplumun dahil edilmesi
Y2. Eğitim personeli,
toplum ve aile arasında
iletişim sağlanması ve
kolaylaştırılması
Y3. Ailelerin eğitim
merkezlerindeki günlük
faaliyetlere dahil olmasına
yardım edilmesi
C4. Çocuklarının eğitimine
yönelik olarak velilerin
becerilerinin
geliştirilmesine katkı
sağlanması

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları : bilgisayar, bilgi toplamak ve yaygınlaştırmak için yazılım
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri (yağışkan notlar, markerlar, kalemler, kağıtlar).
• KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON Eğitim Kiti
•Medya, Internet.
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Modul B. Okul terkinin önlenmesi
Öğrenme Ünitesi 06. Okul terki risk faktörleri, önleyici tedbirler , destekleyici sistemler

Amaç
•Eğitimcilerin göçmen öğrencilere ilişkin okul terki risklerini tanımalarının ve sınıf içinde
ve dışında önleyici tedbirleri uygulamaları, gerektiği takdirde destek sistemlerinden
yararlanmaları
Performans Kriterleri
•Göçmen kökenli öğrencilerin en önemli rokul terki risk faktörlerinin tanımlanması
•Göçmen kökenli öğrencilerin durum incelemelerinde risk faktörlerinin belirlenmesi
•Bireysel ihtiyaçlara adapte edebilmek için olası önleyici tedbirlerin tanımlanması
•Destek sistemlerinin ve kullanımlarının tanımlanması

B2. Hedef kitlenin sosyal
karakteristik durumuna
ilişkin temel unsurlar
B3. Olası önleyici
tedbirlerin kullanılabilirliği
(avantajları ve
dezavantajları) üzerine
derin bilgi
B4. Destek sistemlerinin
kullanımı ve seçenekleri
üzerine derin bilgi

B1. Öğrencilerin ihtiyaçları
ve sosyal çevrelerinin
analiz edilmesi
B2. Hedef kitlenin ve
bireylerin okul terki risk
faktörlerinin tanımlanması
B3. Genel önleyici
tedbilerin uygulanması
S4. Hedef kitlenin veya
bireyin ihtiyaçlarına göre
önleyici tedbirler
geliştirilmesi
S5. Destek sistemlerinden
uygun bir şekilde
yararlanılması

Yeterlilikler

B1. Risk faktörleri ve
kaynakları üzerine derin
bilgi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Göçmen öğrencilerin
ihtiyaçlarının göz önüne
alınması
C2. Okul terkinin
kaynaklarıyla başa çıkmat
C3. Sınıflar arasında genel
önleyici tedbirlerin
kullanımına teşvik
edilmesi
C4. Bireyselleştirilmiş
önleyici tedbirler ile
öğrencilerin okul terkinin
engellenmesine yardım
sağlanması
C5. Destek sistemlerine
katkı sağlanması

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis materyalleri
•KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON Eğitim Kiti
•Internet
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Modül B. Okul terkinin önlenmesi
Öğrenme Ünitesi 07. Okul Terki Uyarı Sistemleri

Amaç
•Eğitimcilere okulda ve sınıflarda farklı okul terki uyarı sistemleri konusunda bilgi
sağlanması ve bu sistemlerin nasıl işlediğinin öğretilmesi
Performans Kriterleri
•Farklı okul terki uyarı sistemleri ve özelliklerinin tanımlanması
•Bu sistemlerin uygulanmasının planlanması ve okulun/sınıfın ihtiyaçlarına uyarlanması
•Okul terki uyarı sistemlerinin olası sonuçlarının ve uygun reaksiyonların tanımlanması

B2.Erken okul terki uyarı
sistemleri olası sonuçları
konusunda derin bilgi
B3.Erken okul terki uyarı
sistemi planlaması ve
uygulanması gerekleri
konusunda geniş kapsamlı
bilgi

B1. Okullarda farklı okul
terki uyarı sistemlerinin
farklı metodlarının analiz
edilmesi
B2. Farklı sistemlerin
avantajları ve
dezavantajlarının
tanımlanması

Yeterlilikler

B1.Okul ortamında erken
okul uyarı sistemleri
özellikleri konusunda
geniş kapsamlı bilgi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Farklı okul terki
sistemlerinin işlevleriyle
ilgilenilmesi
Y2.Uygun bir okul terki
uyarı sisteminin
uygulanmasına katkı
sağlanması

S3. Okulda veya sınıfta
okul terki uyarı
sistemlerinin kullanılması

Y3.Erken uyarı sisteminin
uygulanmasında
öğretmenler arası
işbirliğinin teşvik edilmesi

S4.Var olan erken okul
terki uyarı sistemlerinin
hedef kitlenin özel
ihtiyaçlarına uyarlanması

Y4. Erken uyarı
sisteminden etkilenen
öğrencilerin
desteklenmesi

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayarlar, yazılım, projektör
•Ofis malzemeleri ve materyaller
•KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON Eğitim Kiti
•Internet
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Modül C: Eğitimde Kültürler arasılık
Öğrenme Ünitesi 08. Kültürler arası farkındalık

Amaç
• Eğitimcilerie farklı kültürel altyapıdaki öğrencilere yönelik önyargı ve ayrımcılığın
önlenmesine yönelik bilgi, beceri ve yeterlilikler sağlanması
Performans Kriterleri
•Kendi kültürünü ve başka insanların külltürel kimliklerinin tanınması
•Farklı kültürel altyapısı olan öğrencilerin kültürel alışkanlıklarını ve kültürel kalıpları
tanınması
•Kültürel farklılığa ilişkin duygu ve davranışların tanımlanması ve yönetilmesi

K2. Önyargı klişe ve
ayrımcılık kavramları
konusunda geniş kapsamlı
bilgi
K3. Ayrımcı davranışların
yönetimine yönelik
stratejiler konusunda
geniş kapsamlı bilgi

B1. Kendi kültürel
kimliğinin tanımlanması,
gözlemlenmesi ve analiz
edilmesi
B2.Başka kültürler
üzerindeki kültürel kimlik
etkisinin tanımlanması ve
analiz edilmesi
B3. Ayrımcı davranışlar,
önyargı ve klişelerin
yönetimi için stratejilerin
uygulanması
B4. Kendi kültürel
kimliğiyle bütünleşmiş
hale gelen unsurların
analiz edilmesi

Yeterlilikler

B1. Kültüre ve kültürel
kimlik etkisi ve anlamı
üzerine geniş kapsamlı
bilgi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Önyargı, klişe ve
ayrımcı davranışlarla başa
çıkılabilmesi için eleştirel
bakış açısı geliştirilmesi
Y2. Göçmen öğrencilerin
sosyo-kültürel
entegrasyonlarının
sağlanması için gerekli
unsurların göz önüne
alınması
Y3.Öğrenciler arasında
ayrımcı davranışların
önlenmesi için stratejilerin
geliştirilmesi

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri
•KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON Eğitim Kiti
•Internet
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Modül C. Eğitimde Kültürler arasılık
Öğrenme Ünitesi 09. Kültürler arası Arabuluculuk

Amaç
•Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kültürel entegrasyonunun geliştirilmesine
yönelik eğitimcilere yardım sağlanması
Performans Kriterleri
•Farklı kültürlel altyapıdaki öğrencilerle çalışırken kültürler arası arabuluculuğun
tanımlanması ve yönetilmesi
•Farklı kültürlerden gelen öğrenciler arasında sosyal ağların genişletilmesi ve
güçlendirilmesi
•Öğrenciler arasında iletişim, kültürel hassasiyet ve açık fikirliliğin kolaylaştırılması ve
teşvik edilmesi

B2. Farklı kültürlerden
gelen öğrencilerin
bulunduğu okulda
kültürler arası
arabululuculuk iyi
uygulamaları konusunda
kapsamlı bilgi

B1. Kültrler arası
arabuluculuğa bağlı olan
göçmen öğrencilerin
ortama entegre edilme
yollarının analiz edilmesi
B2.Okulda uygulamaya
uygun olan kültürler arası
metodolojinin seçilmesi ve
uygulanması

Yeterlilikler

B1. Toplum entegrasyonu,
kültürler arası çatışma
arabuluculuğu ve diğer
müdahele yaklaşımları gibi
arabuluculuk
metodolojileri konusunda
geniş kapsamlı bilgi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. Farklı kültürel
altyapıdaki öğrencileirn
adaptasyonu ve
entegrasyonunun
kolaylaştırılması ve
geliştirilmesi
Y2. Kültürler arası
arabuluculuğa yönelik
farklı stratejilerin
geliştirilmesi ve
yönetilmesi
Y3. Kültürler arası
arabuluculuk
metodolojileri bazında
öğrenciler arasında sosyal
bağların oluşturulması

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları : bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ve/ya kırtasiye malzemeleri
•KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON eğitim Kiti
•Media, Internet
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Eğitim Müfredatı okul eğitimind e göçmen öğrencilerinokul terklrinin engellenmesi

Modül C. Eğitimde Kültürler arasılık
Öğrenme Ünitesi 10. Okul Entegrasyonu

Amaç
•Öğrencilerin ve velilerin eğitim sürecine dahil edilerek, farklı etnik ve kültürel
yapılardan gelen öğrenciler arasında uyum ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yönelik
olarak eğitimcilerin hazırlanması
Performans Kriterleri
•Göçmen öğrencilerin duygusal ve derse yönelik özel ihtiyaçları konusunda temel bilgi
elde etmek için teorik altyapının oluşturulması
• Okul entegrasyonunun iyileştirilmesi için gerekli araçların etkili bir şekilde kullanılması
•Destekleme ve velilerle iletişim becerilerinin kazanılması

B2. Psikoloji üzerine temel
unsurlar
K3.Aile danışmanlığı
üzerine geniş çaplı bilgi

B1.Özel eğitim
ihtiyaçlarının analiz
edilmesi
B2. Öğrencilerin
altyapılarının
tanımlanması
S3. İletişim becerilerinin
uygulamaya konulması
S4. Gerekli araçların
kullanımının geliştirilmesi

Yeterlilikler

B1. Göçmenlik olgusu
hususunda geniş kapsamlı
bilgi

Beceriler

Bilgi

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Y1. İyi bir çatışma
arabulucu olarak görev
yapılması
Y2. Karşılıklı öğrenmenin
ve okul toplumunda kabul
edilmenin sağlanması için
oyun-bazlı öğrenmenin
geliştirilmesi
Y3. Öğrencilere dijital dil
öğrenme araçlarının
kullanımına yönelik
yardım sağlanması
Y4. Takım oluşturulmasına
katkı sağlanması ve
öğrenci dostu okul ortamı
geliştirilmesi

Dış Kaynaklar
•BIT ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projektör
•Ofis ya/da kırtasiye malzemeleri
•KEEP ON El Kitabı
•KEEP ON eğitim Kiti
•Media, Internet
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IO.2 Training Curriculum on Dropout prevention of migrant students in School Education

Öğrenme saatlerinin ve ECVET puanlarının dağılımı
Modül

A. Eğitimsel
danışmanlık/
koçluk/destek

B. Okul terkinin
önlenmesi

C. Eğitimde
kültürlerarasılık

İletişim
Saatleri

Uygulama
Saatleri

Bireysel
Çalışma
Saatleri

01. Eğitimsel gereksinimler ve güçlükler

2

3

2

1

8

02. Öğrenmeyi öğretmek

2

4

2

1

9

03.Öz sorumluluk öz organizasyon

2

3

2

1

8

04. Building up a positive school culture

2

4

3

1

10

05. Toplum katılımı ve aile arabuluculuğu

2

4

3

1

10

Öğrenme Ünitesi

Değerlendirme
Toplam (L.U.)
Saatleri

06. Okul terki risk faktörleri, önleyici tedbirler, destek
sistemleri

2

2

4

1

9

07. Okul terki uyarı sistemleri

2

3

3

1

9

08. Kültürlerarası farkındalık

2

5

4

1

12

09. Kültürlerarası arabuluculuk

2

5

5

1

13

10. Okul entegrasyonu

2

5

5

1

13

20

38

33

10

101

Toplam

Toplam saat
(Modül)

ECVET
Puanları
(Modül)

25

1,0

38

1,5

38

1,5

4,0

Okul Eğitiminde Göçmen Öğrencilerin Okul
Terklerinin Engellenmesine Yönelik Eğitim
Müfredatı
İkinci Fikri Çıktı

KEEP ON GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN OKUL TERKLERİNİ
ÖNLEMEYE YÖNELİK EĞİTİMCİLERİN YETERLİKLERİNİN
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