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Ders ile ilgili temel veriler 
Akademik birim: Eğitim Fakültesi – Okulöncesi  Öğretmenliği 

Bölümü  
Ders: El işi ve Modelleme 
Seviye: Bachelor  
Ders statusü: Zorunlu  
Eğitim-Öğretim Yılı: III (semester VI) 
Haftalık Ders Saatleri: 3+2 
Kredi Değeri – ECTS: 7 
Zaman:   
Ders Öğretim Görevlisi: Yrd. Doç. Dr.Serdan Kervan 
İletişim Bilgileri:  serdan.kervan@uni-prizren.com 
 
Dersin tanımı 
 

 
Bu derste öğrenciler  el işi  nedir, çocukların gelişiinde el 
işi ve modellemenin önemi anlatılmaktadır.   

Dersin Amacı: Bu dersin amacı;  
-çocukların gelişiminde el işi etkinliklerin öneminin 
anlamını bilmek,  
-okulöncesi cocukların gelişiminde kullanılan 
yöntemlerde el işi ve modellemenin yeri ve öneminin 
farkında olmak. 
-yeni müfredatta el işi ve modellemenin yeri ve önemi 
-müfredattaki derslerin birbiriyle ilişkisi 
-kullanılan yöntem ve teknikler ile el işi ve modellemenin 
yeri 

Beklenen öğrenme sonuçları:  
Bu dersin sonunda öğrenciler: 
- çocukların gelişiminde el işi etkinliklerin önemini bilir,  
-okulöncesi cocukların gelişiminde kullanılan 
yöntemlerde el işi ve modellemenin yeri ve öneminin 
farkında olur 
-yeni müfredatta el işi ve modellemenin yeri ve önemi 
-müfredattaki derslerin birbiriyle ilişkisi uygular 
-kullanılan yöntem ve teknikler ile el işi ve modellemenin 
yerini tanır 

 
Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 
Etkinlik  Saat    Gün/Hafta   Toplam  
Ders  3 15 45  
Teorik uygulamalar/Laboratuar 2 15 30 
Uygulama çalışmaları 2 15 30 
Öğretim Görevlisi ile Görüşmeler    
Alan çalışmaları 2 5 10 
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Vize veya seminer çalışmaları 2 2 4 
Ev ödevler 1 10 10 
Öğrencinin kendi kendine çalışma 
süresi (kütüphanede veya evde) 

   

Sınava hazırlık  1 11 11 
Değerlendirme süreci (test,  final 
sınavı ) 

1 15 15 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 10 15 

Toplam  
175/25=7 kredi 
 

   

 
Öğretim Metodolojisi: Ders süresince kullanılacak yöntemler: 

Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma, gözlem, sunum, 
yaparak - yaşayarak 
 

  
Değerlendirme yöntemi   

Değerlendirme boyutunda ise; 
Vize %30 
Sınav %60 
Ödev %10 
Sonuç notları ise:  
 
95 -100  10  
85 - 94   9  
75-84      8  
65-74      7  
55-64     6 
 

Literatür  
Temel Literatura:   İnternet 
Ek Literatura:   internet sunumları (film) 
Ders tasarım planı   
 
Hafta  Çalışılacak    dersler 
Birinci hafta: • Dersin Tanıtımı ve Amacı 

• Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanat Etkinliği 
Uygulamalarini Ilişkin Görüşleri  

Ikinci hafta: • Sanat eğitiminin çocukların gelişimlerine etkileri 

Üçüncü hafta: • Psıkomotor gelişim ve el işi  
Dördüncü hafta: • Sosyal gelişim ve el işi 
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Akademik politikalar ve davranış kuralları: 
Görgü kurallarını UPZ statüsüne  göre ayarlayın. 

 
 

Beşinci hafta:   • Dilsel ve bilişsel beceri gelişimi ve el işi 
Altıncı hafta: •  El işi ve modelleme ile Kosova Müfredatı 
Yedinci hafta:   • El işi ve modelleme ve diğer derslerle ilişkisi 

 
Sekizinci hafta:   Vize sınavı 
Dokuzuncu hafta:   • El işi ve modelleme ile yöntem becerileri 

 
Onuncu hafta: • Işbirliği ve el işi arasındaki ilikinin tanıtımı 

 
Onbirinci hafta: Oyunlaştırma yöntemi ve işbirliği 

 
Onikinci hafta:   • Okullarda yapılan el işi etkinlikleri ve örnekler 

 
Onüçüncü hafta:     • Öğrenci sunumları 

 
Ondördüncü hafta:   • Öğrenci sunumları 
Onbeşinci hafta:    • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanat Etkinliği 

Uygulamalarini Değerlendirmesi 


