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Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Eğitim Fakültesi – Okuloncesi Bölümü  
Titulli i lëndës: Okuloncesi Egitim Stratejileri 
Niveli: Bachelor 
Statusi lëndës: Zorunlu 
Viti i studimeve: VII (semester 7) 
Numri i orëve në javë: 2+1 
Vlera në kredi – ECTS: 5 
Koha / lokacioni: 11:00-12:30 
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Serdan KERVAN 
Detajet kontaktuese:  Serdan.kervan@uni-prizren.com 
 
Përshkrimi i lëndës Bu derste öğrenciler okuloncesi egitim stratejileri  ile 

ilgili bilgiler alarak, okuloncesi egitimi, okuloncesi 
egitimin onemi ve gerekliligi, kullanilan stratejiler 
surecinde nelere dikkat edilir, bu kavramlari 
öğrenecekler. 

Qëllimet e lëndës: Bu dersi alan öğrencilerin gerek kendilerini ve 
gerekse öğrenci ve velilerini anlamalarını, çocuğun 
duygularını eğitmek ve çevresiyle iletişimi 
sağlayarak çocuğun duyarlı davranışlarını 
geliştirmek bu dersin asıl amaçları arasinda 
sayilabilir. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Öğrencinin okul öncesi eğitmde öğretmenin ve 
ailenin okula katkıları, çocukların bilişsel, bedensel, 
toplumsal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur. 
Aynı zamanda okulöncesi kurumlarının fiziksel ve 
sosyal şartlarının neler olduğunu kavrar.  

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

nxёnit tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 2 15 30  
Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 
Punë praktike 1 10 10 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 15 15 

Ushtrime  në teren 1 5 5 
Kollokfiume,seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

   

Përgaditja përfundimtare për provim 1 15 15 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

1 15 15 
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Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 10 10 

Totali  
 

   

125/25=5 kredi 
 
Metodologjia e mësimëdhënies:   

Anlatim, soru-cevap, problem çözme ve test 
uygulamaları. Bunlara ek olarak öğrenciler önceden 
kendilerine verilmiş olan konulari bireysel ya da 
grup olarak hazırlayıp sınıfla paylaşması. 

  
 
Metodat e vlerësimit: 

Dönem başında öğrencilere tarafımdan verilmiş 
sunulmuş olan ders notları, kaynak olarak verilen ders 
kitapları ve diğer yardımcı materyaller de faydalanılarak 
semestr  ortasında ara sınav ve semestr sonunda yazılı 
sınav yapılacaktır. Ders kapsamında öğrencilere verilen 
sorumluluklar (araştırma yapma, APA standartlarında 
ödev hazırlama ve hazırladıkları ödevlerin sunumunu 
yapma, etkinlik tasarlama ve sunma) da sınav kapsamına 
girecek ve değerlendirmeye alınacaktır. 
 
Ödev %30 
Final %60 
Devamlılık %10 
 
95 -100  10  
85 - 94   9  
75-84      8  
65-74      7  
55-64     6 
 

Literatura  
Literatura bazë:   Okuloncesi Egitimde Uygulanan Farkli Modeller, 

Ed. Handan Asude Basal  (2010) 
Literatura shtesë:    
Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: Okul Öncesi Egitimde Head Start Projesi 
Java e dytë: Okul Öncesi Egitimde High Scop Yaklasimi 
Java e tretë: Okul Öncesi Egitimde Montesori Metodu 
Java e katërt: Hollandada Opstap (Elele) Programi 
Java e pestë:   Okul Öncesi Egitimde Reggio Emilia Yaklasimi 
Java e gjashtë: Waldorf Okullari ve Steiner Yaklasimi 
Java e shtatë:   Ana-Baba Okulu 
Java e tetë:   Anne-Cocuk Egitim Programi 
Java e nëntë:   Baba destek programi (BADEP) 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Öğrenciler soru sormakta ve herhangi bir etkinliğe katılmakta özgürdürler. 
- Derslerde ve sınavlarda cep telefonu kullanımına izin verilmemektedir. 
- Sebepsiz yere geç gelmek veya saati bırakmak yasaktır. 
- Öğrencinin Koll'a katılma hakkı vardır. Ders Sınavı, Okul Öncesi Eğitimde Stratejiler 
sınavında ise devamsızlık, yarıyılda planlanan toplam ders saatinin en az %80'i kadardır. 
 
 

Java e dhjetë: Gezici anaokulu Projesi (Mobil Anaokulu) 
Java e njëmbedhjetë: Kadin ve cocuk Merkezleri 
Java e dymbëdhjetë:   Yaz anaokullari 
Java e trembëdhjetë:     Cocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar 

 
Java e katërmbëdhjetë:   Genel bir degerlendirme ve ogrencilerin semester bounca 

ogrendikalrini test etmek amaciyla yapilan kucuk capli ders 
uygulamaları 

Java e pesëmbëdhjetë:    Genel  tekrar 


