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ÖNSÖZ

İnşaat sektörü GSYİH'nın yaklaşık %10'unu oluşturarak ve yaklaşık 20 milyon işyeri1 sağla-
yarak Avrupa ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda 2016 yılı Cedefop 
Beceri Tahmini'ne (2016 Skills Forecast)2 göre 2015-2025 döneminde inşaat sektöründe 
istihdam artacak; bu nedenle, AB üye ülkeleri emeklilik öncesi personelini yenilemenin 
yanı sıra yaklaşık bir milyon yeni işçiyi işe alma zorluğuyla karşı karşıya kalacak. Tahmin 
ayrıca enerji verimliliğini sektördeki yeni becerilerin gelişiminin en önemli itici güçleri ara-
sında sıralıyor.

Mesleki eğitim ve öğretim (VET), istihdam ve beceriler için mevcut AB çerçevesi daha 
dijital ve daha yeşil toplumlara3 geçişi yönlendiren ve şekillendiren şeyin beceriler oldu-
ğunu kabul etmektedir. Enerji verimli binaların inşası çalışanların çevre dostu malzemeler 
ve enerji verimli teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir4.

Sekiz kuruluş – aralarında meslek liseleri (Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye'den), eğitim 
alanında eğitim hizmetleri ve metodolojik literatür sağlayıcıları (Bulgaristan ve Slovak-
ya'dan), inşaat malzemeleri üretiminde lider şirketler, yenilikler ve araştırmalar inşaat sek-
törü (Bulgaristan ve Türkiye'den) ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – yenilikçi öğretim 
yöntemlerinin tanıtımında liderlerden biri, belirtilen zorluklara çözüm önermek ve diyalog 
kurulmasına ve ihtiyaçların yakınlaşmasına yardımcı olmak için güçlerini birleştirdi ve eği-
tim kurumlarının ve iş dünyasının çıkarları.

RAABE Bulgaristan tarafından başlatılan BEE-VET konsorsiyumu inşaat sektörünün ihti-
yaçlarını karşılamak için inşaat inovasyonuna ve araştırma ve geliştirme (R&D) ile mesleki 
eğitim ve öğretim (VET) arasındaki entegrasyona odaklanan bir dizi birbiriyle ilişkili yeni-
likçi ürün geliştirmiştir. piyasadaki en son teknolojik gelişmelere aşina olan iyi eğitimli ve 
kalifiye personel:

 BEE-VET Dijital araç takımı: inşaat sektöründe yeni, modern teknolojilerin ve 
malzemelerin uygulanması dahil olmak üzere yeşil, sürdürülebilir ve enerji verim-
li inşaat üzerine etkileşimli eğitim materyalleri;

 Öğretmenler için BEE-VET El Kitabı: MEÖ'deki mesleki konuların öğretmenleri 
için, Dijital Araç Takımının tanıtımı hakkında tavsiyeler sağlayan metodolojik kı-
lavuzlar ve eğitim sürecinde dijital teknolojilerin yaygın kullanımı için bir fikir el 
kitabı;

1 European Commission (2012)
2 Cedefop (2016)
3 Cedefop (2021)
4 Yine orada
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 Öğretim programlarının Güncellenmesine dair BEE-VET Konsepti: dört ortaklık 
ülkesinde ve AB'de yerleşik iyi uygulamalara dayalı öğretim programlarının içe-
riğini ve öğretim programlarını geliştirmeye yönelik bir konsept.

BEE-VET projesinin sonuçları (entelektüel ürünler) birbirini tamamlar ve en iyi şekilde bir-
likte kullanılır.

EE-VET projesi kapsamındaki çalışmalarımızla elde etmeyi umduğumuz etki inşaat, mima-
ri ve ekoloji (BEE-VET) alanında iyi yapılandırılmış, modern, güncel ve uygulamaya yönelik 
eğitim materyalleri geliştirmek için gelişmiş yetkinlikleri; eğitimde BİT kullanımının teşvik 
edilmesini; uzun vadede ekonomik refaha katkıda bulunacak bilimsel araştırma geliştirme 
ve yeniliklere odaklanarak özel sektör şirketleri ve eğitim kurumları arasında bağlantı ve 
işbirliği kurma becerilerinin artırılmasını; BEE VET alanında öğrenme sonuçlarının ve edi-
nilen niteliklerin tanınması için ortak bir çerçeve oluşturulmasını içermektedir.

Son olarak, uzun vadede, projenin öğrencilerin ekolojik ve enerji verimli inşaat alanında 
çalışmaya olan ilgilerini artıracağını ve böylece sadece proje ortaklarının ülkelerinde de-
ğil, aynı zamanda Avrupa Birliği seviyesindeki diğer ülkelerde de istihdamın artmasına 
katkıda bulunacağını umuyoruz.



Bu yayın "İnşaat sektöründe, Mesleki Eğitim ve Öğretim Dönüşümü-Bina ve Enerji Verim-
liliği İçin Yenilikçi Malzemeler" – BEE-VET projesinin bir sonucudur (fikri ürün).

Öyle oldu ki, BEE-VET projesinin faaliyetlerinin çoğu kapalı sınırlar, dükkanlar, eczaneler 
ve ofislerin tüm zorluklarıyla ve farklı bir çalışma rejimleri ve her birimizin günlük yaşa-
mındaki kaçınılmaz değişikliklerle birlikte COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel kri-
zin ortasında, hızlı hareket etme ihtiyacının ortasında gerçekleştirildi. Buna rağmen, bu 
yayının hazırlanmasından sorumlu olan RAABE BULGARİSTAN'nın yetenekli liderliği ve 
koordinasyonu altında, uluslararası proje ortaklığındaki meslektaşları gerçek bir bağlılık, 
işbirliği ruhu ve ekip çalışması sergilediler.

Belge, toplu, çok paydaşlı işbirliği çabalarının bir ürünü olmakla birlikte, önemli katkılar-
da bulunan şu kişilere özel teşekkürlerimizi sunarız: Andrea Vadasová, Anna Georgieva, 
Darina Sojáková, Ecaterina Camenscic, Emrah Çetiner, Ercan Küçükarslan, Fani Oncheva, 
Hagen H. Hochrinner, Katarína Lavrinčíková, Katerina Kasabova, Krassimir Delov, Maja 
Dragan, Maria Todorova, Mira Bianchi Schrimpelová, Miroslava Síthova, Nadezhda Tz-
vetkova, Sylvia Radvanska, Vanya Hamame, Victoria Mirinska, Yulia Dimova, Zita Kosova.

BEE-VET ekibi ayrıca, yayının grafik tasarımı ve üretimi üzerindeki mükemmel çalışmaları 
için Iliyan Germanov ve Irina Gerasimova-Yosifova'ya minnettardır.

Ayrıca, bu ürünün dış değerlendirmesine katılan çeşitli paydaşların temsilcilerinin teşvik 
edici yorumları, değerli tavsiyeleri ve sürümü zenginleştirmemize yardımcı olan fikirleri 
için katkılarını da takdir etmek isteriz.

Ve elbette, bu yayın bizim çok takdir ettiğimiz Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programının 
cömert desteği olmasaydı gün yüzüne çıkmazdı.

TEŞEKKÜRLER
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GİRİŞ

Sayın öğretmenler,

Bu kılavuzu Sizin dikkatinize sunmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Çalışmaya baş-
lamadan önce belirlediğimiz en önemli hedef öğrencilerinize güncel içerikler sunarken, 
"motive edici" ve rol model olduğunuzda ve onları geleceğe hazırlamak için bir yolculuk 
boyunca onlara rehberlik edinceye kadar siz öğretmenler olarak çalışmalarınızda size des-
tek olmaktı..

Yayın aynı zamanda öğretim programlarının geliştirilmesinden, teorik ve pratikte öğretim 
saatlerinin planlanmasından ve dağıtılmasından sorumlu uzmanlar için ve genel olarak 
inşaat ve ilgili uzmanlık alanlarında mesleki eğitim ve öğretime katılan herkes için faydalı 
olabilir.

Son üç yıldır (2019 – 2022) süren uluslararası işbirliğinden öğrenilen dersleri size sun-
maktan ve hem öğrenme materyallerinin hazırlanmasında, hem de inşaat sektöründeki 
uzmanlıklara yönelik programlarda eğitimin pratik yönlerinin tanıtımında eğitim kurumları 
ve iş dünyası arasında yakın etkileşim ve işbirliğine dayalı bir Mesleki Eğitim ve Öğretim 
modeli sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kategoriler ve meslekler açısından ülkeler arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen, or-
tak yön yeterliliklerin bir takım birimlerin öğrenilmesi sonucunda, hem okulda hem de 
işyerinde elde edilebilen öğrenme kazanımları (örn. çıraklık, uygulamalı eğitim, staj vb. 
şeklinde) elde edilmesidir. Bu şekilde, BEE-VET el kitabı mesleki eğitim öğretmenlerini, 
işverenlerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için okulda bilgi ve beceri sağlama konu-
sunda destekler.

BEE-VET Öğretmen Kılavuzunda şu konularda bilgi bulacaksınız:

 dört ortaklık ülkesinde inşaat alanında MEÖ öğretim programlarının özellikleri;

 özel ders sınıflarında yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat içeriğinin nasıl 
uyarlanacağına ve dahil edileceğine dair yönergeler;

 öğrencileri katılma ve dahil etme konusunda tavsiyeler – pratik beceriler edinme 
ve yapı malzemeleri ve teknolojilerindeki modern eğilimler hakkında bilgiler ka-
zanma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde;

 okul saatlerinde dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin yönergeler;
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 yenilikçi öğretim yöntemlerinin uygulanması için öneriler ve genel metodolojik 
yönergeler;

 BEE-VET Dijital Araç Takımını Sizin sınıflarınızda kullanmak için ayrıntılı talimat-
lar;

 beklenen öğrenme sonuçları;

 öğrencilerin eğitim sonucunda edinmesi beklenen bilgi ve becerilerinin değer-
lendirilmesi.

BEE-VET Öğretmen El Kitabı öncelikle meslek liselerinde inşaat sektörü ile ilgili meslek-
lerde özel ders veren öğretmenler için bir kaynaktır. Buna rağmen, diğer alanlardaki öğ-
retmenler ve eğitimciler tarafından da teyit edildiği gibi, yayın mesleki eğitim ve öğretim 
ve ötesinde tüm öğretmenler, eğitimciler ve eğitmenler için bir ilham kaynağı olabilir.

Yayın beş dilde mevcuttur: İngilizce, Bulgarca, Almanca, Slovakça ve Türkçe.

El kitabında sunulan yönergelerin derslerinizi daha etkileşimli ve çekici kılacağına, Sizin 
öğrencilerinizin hem ilgilerini hem de yeterliliklerini artıracağına, onlara güncel ve pazar 
odaklı bilgi ve beceriler kazandıracağına ve en azından başarılı profesyonel gerçekleşme-
lerine yardımcı olacağına inanıyoruz.!

BEE-VET proje ekibi



İNŞAAT ALANINDA MESLEKİ 
YETERLİLİK KAZANMAK İÇİN 
EĞİTİM PROGRAMLARININ 
ÖZELLİKLERİ



Avusturya eğitim sistemi 9. sınıftan sonra, genel eğitim odaklı okullarda ve bir dizi meslekte mesleki 
nitelikler sunan okullarda eğitim sunar.

Genel olarak, mesleki lise eğitimi aşağıdaki okul türlerinde alınabilir:

 İşyerinde mesleki eğitimle birlikte kısmi okul eğitimi (10-13. sınıflar), yani ikili eğitim siste-
mi1. Bu tür bir okulda eğitime başlamadan önce öğrenciler örneğin bir politeknik okulun-
da (Polytechnische Schule) dokuzuncu sınıfta bir "hazırlık yılı" tamamlamalıdır;

 Orta düzeyde mesleki yeterlilik sağlayan ortaöğretim teknik ve meslek okulu (Berufsbil-
dende mittlere Schule, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar); ve

 Daha yüksek düzeyde mesleki yeterlilik sağlayan ortaöğretim teknik ve mesleki lise veya 
kolej (Berufsbildende höhere Schule, 9. sınıftan 13. sınıfa kadar).

İkili sistemde, öğrenciler/çıraklar için okula devam zorunludur. Çıraklar, toplu sözleşmede belirtilen 
ücret alırlar. Eğitimin ilk yılında, zaten kalifiye bir işçinin başlangıç maaşının %25-40'ı kadardır ve her 
yıl artar. Okul saatlerine kıyasla işyeri başında eğitimde harcanan zaman yaklaşık 4:1'dir.

İkili sistemde eğitim süresi belirli bir mesleğin karmaşıklığına bağlı olarak değişir:

 Zanaat ve ticaret için süre iki ila iki buçuk yıldır;

 İkili eğitim programlarının yaklaşık %70'i üç yıl sürmektedir;

 Çoğu teknik uzmanlık ve meslek (örneğin elektrik tesisatı teknisyenleri) üç buçuk yıllık eği-
tim programlarında sunulmaktadır;

 Aşağıdakiler gibi ana dallar için dört yıllık programlar sunulmaktadır: karmaşık makine 
elektrik sistemleri; makine tamircisi; takım tezgahı mekaniği; elektro-endüstriyel mühen-
dislikte proses kontrol teknolojisi, vb.

Daha uzun eğitim programları teknik ve mesleki okullarda ve kolejlerde rastlanır. Örneğin, bir orta 
dereceli teknik ve meslek okulunda 4 yıllık bir programda eğitim, "vasıflı işçi" veya orta düzey ça-
lışanın niteliğine yol açar. Kolejlerdeki programlar beş yıl sürer ve bir yeterlilik sınavı ve diploma 
yeterliliği ile sona erer.

Mühendislik, sanat ve el sanatlarına odaklanan her iki okul türü de İnşaat Teknisyeni mesleği de 
dahil olmak üzere çeşitli ana dallar sunar.

İnşaat teknisyenliği (Bautechnik) mesleği için okul programı aşağıdaki ders gruplarını içerir:

1 Bel. ed.: Avusturya'da yaygın olarak kullanılan bir diğer terim "çıraklık"tır.

AVUSTURYA'DA İNŞAAT 
ALANINDAKİ VET



12 13
İNŞAATTA MESLEKI EĞITIM VE ÖĞRETIMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESI: BINA VE ENERJI 
VERIMLILIĞI İÇINYENILIKÇI MALZEMELER. ÖĞRETMEN EL KITABIYLA

Genel eğitim zorunlu dersleri – MEÖ'deki tüm öğrenciler için zorunlu dersleri içerir;

Bina İnşaatı (Bauwirtschaft), İnşaat mühendisliği (Tiefbau), İnşaat Endüstrisi (Bauwirtschaft), Ahşap 
Yapıların İnşaatı (Holzbau) ve Çevre (Umwelttechnik) alanlarında teori ve pratikte sektöre özel eğitim;

Zorunlu uygulama (Sosyal ve kişisel yeterlilikler);

Staj/ uygulama – tatillerde en az 8 hafta, beşinci eğitim yılın başlangıcından önce yapılmalıdır;

Seçmeli dersler (örn. ikinci yabancı dil, iletişim, girişimcilik, araştırma faaliyeti vb.); ve

Spor (zorunlu değil).

Tablo 1. Avusturya'da inşaat alanındaki MEÖ meslekleri

Meslekler AYÇ/
EQF

Bitirici(Ausbaufacharbeiter) 4

Ekipman operatörü (Baugeräteführer) 4

İnşaat mühendisi (Bauingenieur) 5

Çilingir (Bauschlosser) 4

Teknik ressam (Bauzeichner) 4

Çatı ustası (Dachdecker) 4

Elektrikçi (Elektriker) 4

Kiremitçi (Fliesenleger) 4

Camcı (Glaser) 4

Yalıtım işçisi (Industrie-Isolierer) 4

Tesisatçı (Installateur) 4

Ressam (Maler) 4

Duvarcı; Duvar ustası (Maurer) 4

Finişer (Pflasterer) 4

Dekoratör (Raumausstatter) 4

Tesisatçı (Spengler) 4

Yol Oluşturucu (Straßenbauer) 4

Sıvacı (Stuckateur) 4

Dolap üreticisi (Tischler) 4

Marangoz (Zimmerer) 4

Kaynak: BEE-VET projesi
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İNŞAAT ALANINDA MESLEKİ YETERLİLİK KAZANMAK 

İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÖZELLİKLERİ

Ayrıca, bazı alanlarda öğrenciler meslekte uzmanlaşmaya götüren alanlar olan "özel bir odak" se-
çebilirler. Bazı okul türlerinde mesleki uzmanlaşma ve özel odaklanma öğretim programlarında sa-
bitlenirken, diğerlerinde okulların kendileri derslerin içeriğini belirler.

Kolejlerdeki özel odak programları bir ağaca benzetilebilir: uzmanlık alanı ağacın gövdesine teka-
bül eder ve üçüncü yıldan itibaren "dallar" özel odaklara ayrılır. Bununla birlikte, ilk iki yılda tüm 
programlar (her uzmanlık alanından) tek bir öğretim programını takip eder. Üçüncü yıldan itibaren, 
öğretim programları farklı uzmanlıklara göre farklılık gösterir. Ancak, öğretim "dalları" Federal Eği-
tim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı'nın yönetmeliği ile öğretim programlarında tanımlanır ve ilk yıldan 
başlar.



BULGARİSTAN'DA İNŞAAT 
ALANINDAKİ VET

Bulgaristan'da mesleki eğitim ve öğretim ilköğretimden sonra meslek liseleri ve diğer okullar tara-
fından verilmektedir. İlk lise düzeyinde (8-10. sınıflar), öğrenciler bazı mesleki eğitimin yanı sıra tüm 
genel eğitim derslerini de öğrenirler. Bu, eğitimin bu aşamasında farklı okul türleri ve hizmet sunu-
mu arasında geçirgenliği sağlar.

Son iki yılda – ikinci lise derecesi (11. ve 12. sınıflar) mesleki eğitim dersleri hakimdir. O zaman, öğ-
renciler belirli bir meslek ve uzmanlık alanında yeterlilik alırlar.

Bulgaristan'da sunulan MEÖ programları sözde Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan çer-
çeve programlarına dayanmaktadır. Bu aynı zamanda inşaat alanı için de geçerlidir. Eğitimin süresi 
mesleki eğitimin başladığı seviyeye bağlıdır:

 Çerçeve program A1: İlköğretimden2 3 yıl sonra veya ikinci liseden 1 yıl sonra (AYÇ (EQF) 
düzeyi – 2);

 Çerçeve programı B3: İlköğretimden 4 yıl sonra veya ilk lise aşamasından ve birinci derece 
mesleki yeterlilikten (AYÇ (EQF) düzeyi – 3) sonra 1 yıl;

 Çerçeve programı C4: İlköğretimden 5 yıl sonra veya birinci lise derecesinden 2 yıl sonra 
veya 11. sınıftan ve birinci veya ikinci dereceden mesleki yeterlilikten (AYÇ (EQF) seviyesi 
– 3 veya 4) sonra 1 yıl;

 Çerçeve programı D5: ilköğretimden sonra 1 yıla kadar (AYÇ (EQF) seviyeleri 2-4, kısmi 
yeterlilik).

Bulgaristan'daki örgün MEÖ'de genel eğitim dersleri ve mesleki dersler öğrenirler. Mesleki eğitim 
dersleri şartlı olarak üç türe ayrılabilir:

Genel6 – mesleki yön ve uzmanlıktan bağımsız olarak tüm öğrencilere MEÖ'de öğretilen dersler. 
Bunlar: Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, Girişimcilik, İktisat ve Mesleğe göre Yabancı dil;

Endüstri eğitimi – ilgili profesyonel alandan öğrencilere öğretilen dersler dahil. Örneğin inşaat 
alanında, sektördeki mesleklerde tüm öğrencilerin ortak olduğu 3 konu vardır: İnşaat Grafiği, Bina 
İnşaatı ve İnşaat Malzemeleri;

1 Bulgarcada “A”
2 Editörün notu: Şu anda Bulgaristan'da temel eğitim seviyesi, normalde 13-14 yaşlarında, 7. sınıfın tamamlanmasıyla 

elde edilmektedir
3 Bulgarcada “Б”
4 Bulgarcada “B”
5 Bulgarcada “Г”
6 Resmi terim "Genel Mesleki Eğitim"dir
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Özel dersler7 – belirli bir profesyonel yönün her bir uzmanlığına özel. Bazı durumlarda, bu hazırlığın 
dersleri iki veya daha fazla uzmanlık alanında öğretilebilir, ancak çoğu zaman öğretim saatlerinin 
sayısında bir fark vardır. Örneğin, “Yol Yapımcı” ve “İnşaat Teknisyenliği” bölümlerinden öğrenciler 
Yollar ve Tesisler dersini çğrenirler. Ancak, fark ilk durumda bu dersin 159 eğitim saati içinde öğre-
nilmesi, diğerinde ise – sadece 62 olmasıdır.

Endüstriden ve özel eğitimden alınan dersler öğrenme pratiğini içerebilir. Öğretim programı okul 
düzeyinde seçilen zorunlu olmayan veya seçmeli dersleri de içerebilir.

Tablo 2. Bulgaristan'da inşaat alanındaki MEÖ meslekleri 

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon AYÇ/EQF

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni (Строителен техник) 582010 4

İnşaatçı (Строител) 582030 3

İnşaat mühendisliği çalışanı (Строител – монтажник) 582040 3

Su temini sistemlerinin kurulumcusu (Монтажник на 
водоснабдителни и канализационни мрежи)

582050 3

Ulaştırma altyapısı oluşturucu (Пътен строител) 582060 3

Fırın üreticisi(Пещостроител) 582070 3

Yardımcı Yol/Demiryolu İnşaatı (Помощник в строителството) 582080 2

Yardımcı Yol/Demiryolu İnşaatı (Помощник пътен строител) 582090 2

Sörveyör (Геодезист) 581010 4

Restoratör; Yenileyici (Реставратор-изпълнител) 581020 3

Restoratör; Yenileyici (Техник-реставратор) 581030 4

Kaynak: BEE-VET projesi

Pratik eğitim MEÖ'deki herhangi bir programın zorunlu bir unsurudur. Bulgaristan'da uygulamalı 
eğitim iki tür olabilir – biri okullarda öğretim programının bir parçası olarak sunulur – eğitim uygu-
laması. Yüksek teknolojili meslekler için pratik eğitim gerçek bir çalışma ortamında gerçekleşir. Bir 
şirkette 11. ve 12. sınıfların sonunda bir hafta veya bir ay gibi süreye staj denir. Pratik eğitim AYÇ 
(EQF) seviye 2 için VET programının en az %70'ini, seviye 3 için en az %60'ını ve seviye 4 ve 5 için 
en az %50'sini oluşturur.

2014 yılından itibaren ülkede ikili eğitim gelişmeye başlamıştır. Şirket temelli pratik eğitim bir okul-
da veya başka bir Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcısında teorik eğitim dönemleriyle dönüşümlü 
olarak değişir. Bir şirkette uygulamalı eğitim 11. sınıfta haftada 2 saat, 12. sınıfta haftada 3 saattir.

7 Resmi terim "Mzel mesleki eğitimin dersleridir"



SLOVAKYA'DA İNŞAAT 
ALANINDAKİ VET

Slovakya'da mesleki eğitim meslek liselerinde verilmektedir. Eğitim alanına ve alınan eğitim türüne 
göre ayrılırlar – ilk lise aşaması mesleki eğitim (2 yıl), orta mesleki eğitim (3 yıl), tam orta mesleki 
eğitim (4 yıl) ve ortaöğretim mesleki eğitim sonrası (2 yıl).

Meslek liseleri teknik-ekonomik, ekonomik, pedagojik, tıbbi, sosyal, yasal, idari alanlarda ve ayrıca 
sanat alanında işgücü piyasasına yönelik eğitim ve hazırlık sunmaktadır.

Devlet eğitim programları (DEP) eğitimin zorunlu içeriğini belirler – belirli bir alandaki ana dersler. 
DEP işverenler, okul yönetimleri, ulusal meslek ve branş kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla istişare edil-
dikten sonra Slovak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilir ve 
yayınlanır.

Her DEP ilgili sendika grubu için geliştirilir ve adı genellikle sendikanın adına karşılık gelir. DEP okul 
programları, ders kitapları, eğitim içeriği ve çalışma kitaplarının geliştirildiği zorunlu bir program 
belgesidir; DEP öğrenme sonuçlarını değerlendirmek ve izlemek için de kullanılır. DEP'ye dayalı 
olarak, her bölge kendi tercihlerine ve ilgi alanlarına göre okullar tarafından uyarlanabilecek kendi 
öğretm programlarını geliştirir. Bu nedenle, aynı mesleki yön/alandaki okulların bile mesleki eğitim 
derslerinde farklılıkları olabilir1.

İlk yıl içinde öğrenciler ağırlıklı olarak genel eğitim derslerini öğrenirler. Mesleki konular her yıl ka-
demeli olarak artmaktadır. Genellikle, okullar haftalık dersleri genel eğitimden mesleki olanlarla de-
ğiştirir.

Mesleki dersler teorik ve pratik dersler olarak ikiye ayrılır. Eğitimin üçüncü yılında, bazı öğrenciler 
bir uzmanlık seçer ve böylece ek, seçmeli dersler alırlar. Özellikle inşaat alanındaki meslekler için 
öğrenciler dört yıllık eğitim süresi boyunca AutoCAD, Revit, Google SketchUp gibi özel yazılımlarla 
çalışırlar. İkinci yıl içinde profesyonel bir staj yapılır ve 2. ve 3. yıllarda öğrenciler uzun süreli bir uy-
gulamadan geçerler. Şu anda, öğrencilerin bir üretim uygulaması çerçevesinde bir işverende pratik 
beceriler kazandığı ikili biçim de popülerlik kazanmaktadır.

1 Bakınız Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic (2013).
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Tablo 3. Slovakya'da inşaat alanındaki MEÖ meslekleri

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon

AYÇ/
EQF

Ressam (Technický Kreslič, Projektant) 3113026 4

Süpervizör (Stavbyvedúci) 2142004 4

İnşaat proje maliyet danışmanı (Rozpočtár) 3112002 5

İnşaat kalite yöneticisi (Manažér Kvality V Stavebníctve)  4

İnşaat mühendisliği teknisyeni (Stavebný Technik)  4

Süpervizör (Stavebný Dozor) 2142005 4

Duvar ustası (Murár) 7112002 3

Çatıustası (Strechár) 7121000 3

Döşemeci (Podlahár) 7122001 3

Alçıpan tesisatçısı; Sıvacı (Montér Suchých Stavieb/Sadrokartónista) 7123003 3

Alçıpan tesisatçısı; Sıvacı (Omietkár) 7123001 3

Yalıtım işçisi (Izolatér) 7124000 3

Beton kaplama (Betonár) 7114002 3

Kaynak: BEE-VET projesi



TÜRKİYE'DE İNŞAAT 
ALANINDAKİ VET

Türkiye'de mesleki eğitim meslek okullarında/liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde 
verilmektedir. 2016 yılına kadar, mesleki eğitim sistemi üç yıllık bir kurs için sağlandı, o zamandan 
beri dört yıllık bir kursa dönüştürüldü.

Öğrenciler hem genel eğitim derslerini hem de mesleki dersleri öğrenirler. Mesleki eğitim 
derslerinin öğrenilmesi zaten 9. sınıfta (mesleki eğitimin ilk yılı) başlar ve her yıl ders sayısı giderek 
artar. Oryantasyon eğitimi (mesleki gelişim) 1 yıl sürer ve eğitim kursunun üç eğitim yılında işyeri 
uygulamaları yapılır.

Genellikle, teorik eğitim haftanın bir günü yapılır ve diğer dördünde öğrenciler pratik becerileri 
öğrenmeye odaklanır. Bazı mesleklerde haftanın iki günü teorik eğitim verilebilir. Özellikle inşaat 
alanında, 12. sınıfta (eğitimin son yılı), öğrenciler eğitim haftasının 3 günü iş deneyimi kazanmak 
ve becerilerini geliştirmek için işyeri başında eğitim alırlar.

Türkiye'deki meslek okulları inşaat alanında 6 uzmanlık sunmaktadır: 1) İnşaat Altyapı, 2) İnşaat 
Üstyapı, 3) Mimari Restorasyon, 4) Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, 5) Statik Yapı Teknik Ressamlığı 
ve 6) Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım1.

9. sınıfta Mesleki Gelişim, İnşaat Grafikleri (çizim), AutoCAD vb. tüm alanlarda aynı dersler öğrenir. 
Kurs içeriği başlangıçta tüm öğrenciler için aynıdır, ancak daha sonra uzmanlığa bağlı olarak 
değişir. Örneğin, İnşaat Grafiği derslerinde temel teknik çizim becerilerinde uzmanlaştıktan sonra, 
metal elemanlar ve teknolojileri öğrencileri kapı, pencere, süs çizimleri tasarımına odaklanırken 
inşaat öğrencileri ise bina ve tesislerin tasarımında derin eğitim alırlar. 

10. ve 11. sınıflarda mesleki desler seçilen uzmanlığa göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Altyapı 
İnşaat bölümündeki öğrenciler yol/altyapı yapımında haftada 10 eğitim saatine sahipken, Mimari 
Restorasyon bölümündeki öğrenciler mimari ve kültürel anıtların restorasyonunda özel bir 
kursa sahiptir. 12. sınıfta, üretim uygulamasına ek olarak, öğrenciler mesleki eğitimden seçmeli 
derslerde haftada 4'e kadar ek eğitim saati seçebilirler.

1 Bakınız T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2020).
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Tablo 4. Türkiye’de inşaat alanındaki MEÖ meslekleri

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon

AYÇ/
EQF

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 3112 4

Çatı Ustası 12UM50272 4

Ekskavatör Operatörü 8342 4

Beton Kaplama 10UMS0082 4

İnşaat Kalıpçısı 10UMS0081 4

Taş Örme Ustası 7122 4

İnşaat İskele Sorumlusu 12UY0056 4

Beton Ürünleri Makine Operatörü 12UMS0186 4

Kaynak: BEE-VET projesi



BEE VET TRANSFORMING VET IN CONSTRUCTION INNOVATIVE MATERIALS 
FOR BUILDING AND ENERGY EFFICIENCY

YEŞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
ENERJİ VERİMLİ İNŞAAT



 Küresel ve bölgesel gündem

2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma için sosyal, ekonomik ve çevresel olmak 
üzere 3 boyutta 17 küresel hedefi içeren "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi"ni geliştirdi1.

2030 Programının küresel hedeflerinden en az dördünün dünya çapında çevrenin durumunu iyileş-
tirmeyi hedeflemesi ve yeşil ve enerji verimli teknolojilerin kullanımını genişletmeyi içermesi tesadüf 
değildir2.

Bugünün gençliğinin ve gelecek nesillerin refahı mevcut çevresel bozulma eğilimlerinin acil ve kesin 
bir şekilde kesintiye uğramasına bağlıdır. Toplum küresel ısınmayı sınırlamak için karbondioksit emis-
yonlarını azaltırken aynı zamanda biyoçeşitliliği koruyup eski haline getirmeli ve kirliliği ve atıkları en 
aza indirmelidir3.

Temiz enerjiye evrensel erişim, hem enerji üretimi hem de kullanımında düşük karbonlu sistemlere 
geçişi gerektirir. Yenilikçilik ve verimlilik kazanımları ile birlikte ileri teknolojilerden enerjiye erişimin 
iyileştirilmesi (Amaç 7) küresel ısınmayı sınırlarken adil ve sürdürülebilir ekonomik büyüme elde et-
mek için hayati önem taşımaktadır. Anahtar rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji tekno-
lojilerinde ve binalarda ve başka yerlerde geliştirilmiş enerji verimliliğindedir4.

Küresel amaçlara ulaşmak için, "[…] her ülke geçerli siyasi, tarihi, kültürel ve çevresel koşullara bağlı 
olarak sürdürülebilir kalkınma için ulusal stratejisinin hazırlanmasına ve uygulanmasına en iyi nasıl 
yaklaşacağını belirlemelidir"5.

AB düzeyinde, 2019'da Avrupa Komisyonu bir Avrupa Yeşil Paktı oluşturulmasına yönelik önerisini 
sundu. Yeşil Anlaşma “[…] AB'yi modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, 
2050'de net sera gazı emisyonu olmayan ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıldığı 
adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmek için yeni bir strateji geliştirerek iklim değişikliğinin artan 
zorluklarına yanıt vermeyi amaçlıyor.”6 Avrupa Yeşil Anlaşması araçları aracılığıyla, temiz hava, temiz 
su, verimli toprak ve biyoçeşitlilik, enerji verimli binalar, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda, daha fazla toplu 
taşıma, daha temiz enerji ve en son temiz teknoloji inovasyonunun, onarılabilen, geri dönüştürüle-

1 United Nations (2015)
2 Örneğin, bkz. Amaç 7: Uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve herkes için modern enerji; Amaç 11: Şehir-

leri ve kasabaları kapsayıcı, güvenli, uyarlanabilir ve yaşanacak sürdürülebilir yerler haline getirmek; Amaç 
13: İklim değişikliği ve sonuçlarıyla mücadele için acil eylemde bulunmak; Amaç 15: Karasal ekosistemlerin 
sürdürülebilir kullanımını, sürdürülebilir orman yönetimini korumak, restore etmek ve teşvik etmek, çölleş-
meyle mücadele etmek, arazi bozulma sürecini durdurmak ve tersine çevirmek ve biyolojik çeşitlilik kaybını 
önlemek. United Nations (2015a)

³ UNEP (2021)
4 Yine orada
5 United Nations (2015b)  
6 European Commission (2019)
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bilen ve yeniden kullanılabilen kalıcı ürünlerin, küresel olarak rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstri 
olan geçiş için umut verici işler ve eğitimin iyileştirilmesini ve sağlanmasını öngörüyor7.

Binaların enerji verimliliği ile ilgili olarak, Avrupa mevzuatı evlerimiz ve kamu binalarımız için yenile-
nebilir ve daha az kirletici enerji sistemlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan Binaların Ener-
ji Performansı Direktifini8 revize etmektedir. Yeşil Anlaşma tarafından önerilen eylemlere ek olarak, 
her iki önlem de şunları sağlar:

 emisyonları azaltmak;

 enerji tasarufu;

 enerji yoksulluğunu ele almak;

 yenileme için yardım;

 yaşam kalitesinin iyileştirilmesi; ve

 işyerlerinin yaratılması ve büyüme9.

 Enerji verimliliği nedir?

Enerji verimliliği aynı görevi yerine getirmek için daha az enerji kullanmak, basit bir ifadeyle enerji 
kayıplarını ortadan kaldırmak olarak tanımlanır.

Enerji verimliliğinin pek çok faydası vardır – sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji ithalatını azalt-
mak, hem hane halkı hem de ulusal düzeyde maliyetleri azaltmak – sadece birkaç örnektir. Enerji 
verimliliği aynı zamanda fosil yakıtların kullanımını azaltmanın en ucuz ve en hızlı yolu olarak tanım-
lanmaktadır. Enerji verimli yöntemlerin kullanılması ayrıca maliyet tasarrufuna, yeni işyerlerinin yara-
tılmasına ve artan enerji talebinin karşılanmasına da katkıda bulunur.

Enerji verimliliğinin faydaları çeşitli açılardan ve farklı bağlamlarda ele alınmalıdır, örneğin:

Ekonomik: Enerji verimliliğinin kullanılması ve iyileştirilmesiyle, haneler için ekonomik sonuçlar daha 
düşük faturalar, yeni işyerleri ve elektrik fiyatlarının istikrarı şeklinde görülebilir.

Çevresel: Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zorlukları göz önüne alındığında, enerji verimliliğinin 
çevresel faydaları belki de en büyüğüdür, ancak aynı zamanda en önemlisidir. Verimliliğin artırılması 
sera gazı ve diğer zararlı gazların emisyonlarının azaltılmasına, su kullanımının azaltılmasına ve genel 
olarak insanların çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kamu hizmetleri: Bu sektörde, enerji verimli bir yaklaşımın faydaları elektrik üretimi ve iletimi için 
yeni yöntemlere ve altyapıya yatırımı teşvik eden elektrik talebinde genel bir azalma olarak ifade 
edilir.

7 A European Green Deal 
8 Directive 2010/31/EU
9 European Commission (2021) 
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Risk yönetimi: Enerji verimliliği enerji portföylerinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunur ve yakıt fiyatı 
belirsizliğini önler.

 Ekonominin sektörlerine göre enerji verimliliğinin boyutları

Binaların enerji verimliliği

İstatistiklere göre10, toplam sera gazı emisyonlarının %36'sı binaların enerji maliyetlerinin bir sonu-
cudur. Bu nedenle, binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azal-
tılması çok önemlidir. Verimliliği artırmanın ve bina faturalarını azaltmanın bir yolu yenilikçi tasarım 
ve mühendislik ve hatta pencerelerin ısıtma veya soğutma ihtiyaçları arasında daha iyi bir denge 
sağlayacak şekilde stratejik konumlandırılmasıdır. Halihazırda, yeni inşaatlarda uygulandığı takdirde 
gelecekte enerji maliyetlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açacak ve çevre üzerinde geleneksel 
yöntemler olandan önemli ölçüde daha az olumsuz etkiye sahip olacak birçok kullanıma hazır mima-
ri, yapısal ve teknik çözüm bulunmaktadır.

Ulaşımda enerji verimliliği

Karbondioksit emisyonlarının diğer ana kaynağı ulaşımdır ve bu da onu enerji verimliliğinin ikinci 
ana kaynağı haline getirir. Burada da enerji verimliliği çeşitli şekillerde geliştirilebilir; bunlardan biri 
araçları benzin veya gaz kullananlardan elektrikli veya hibrit olanlara geçirmektir. Elektrikle çalışan 
araçların kullanımının çevre üzerinde daha az etkisi olduğu ve çevreye toksik emisyonların (CO2 gibi) 
salınımını önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu sektörde de akar yakıt kullanımını azaltacak 
ve daha yeşil ulaşıma geçişe yardımcı olacak yenilikçi yaklaşımlar ve gelişmiş malzemeler uygulanı-
yor.

Sanayide enerji verimliliği

Sanayide enerji verimliliği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlikte kilit rol oynamaktadır. Sanayi üre-
timinin tükettiği büyük miktarlardaki enerji sektörü enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim yönetimi 
gibi enerji verimliliğinin ana hedefleri arasında sıralamaktadır. Sanayide enerji verimliliğini sağlama 
yöntemleri aşağıdakiler gibi büyük fırsatlar sunar:

 verimliliğin doğal bozulmasını önlemek ve proses parametrelerindeki değişiklikleri yansıt-
mak için ekipmanın bakımı, yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması;

 eski ekipman, teknolojiler ve tesislerin yeni modern teknolojilerle yeniden donatılması, 
hizmetten çıkarılması ve değiştirilmesi;

 örneğin yalıtım ve ek bir kaynak olarak atık hava ısısının verimli kullanımı yoluyla enerji 
kaybını önlemek için ısıtma kullanımının yönetimi;

 malzemelerin ve kullanılan enerjinin daha iyi verimliliği için ve ayrıca üretkenliğin genel 
olarak iyileştirilmesi için süreç yönetiminin iyileştirilmesi;

10 Yine orada
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 süreçlerin rasyonelleştirilmesi – işleme aşamalarının ortadan kaldırılması ve yeni üretim 
yöntemlerinin kullanılması;

 ürün ve malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi;

 üretkenlikte artış – aynı miktarda hammaddeden reddedilme oranında azalma ve üretim-
de artış11.

Hanelerde enerji verimliliği

Ana itici güçlerden biri, aynı zamanda enerji verimliliğine yönelik bir zorluk hane halkı tasarruflarının 
yanı sıra insanların buna yönelik davranış ve tutumlarıdır. Yukarıda sıralanan tüm stratejiler ve yön-
temler öncelikle teknolojiye dayalıdır, ancak insanların bağlılığı ve yatırımı olmadan bunlar mümkün 
olmazdı. Bu nedenle, hanehalkı tasarruflarının elde edilmesi her bir hanehalkının davranışına, insan-
ların enerji verimliliğine ulaşma arzusuna ve motivasyonuna doğrudan bağlıdır. Haneler için en moti-
ve edici önlemler arasında enerji faturalarını azaltmak, enerji tasarruflu cihazlara yatırım yapmak veya 
geri dönüşüm, toplu taşıma araçlarını kullanmak ve Dünyadaki insan ayak izini genel olarak azaltmak 
gibi yeşil ekonomi faaliyetlerine katılarak yaşam kalitelerini iyileştirmek yer alıyor.

İlk önce, belirli bir ülkede belirli politikalar aracılığıyla uygulanan ulusal hedefler ve stratejiler for-
müle edilerek enerji verimliliği sağlanabilir. Avrupa Birliği, üye devletleri enerji verimli ekonomilere 
geçişte liderler arasında olmaya teşvik eden ve destekleyen önemli miktarda yasal ve düzenleyici 
önlem benimsemiştir.

Fransa, hem AB'de hem de küresel olarak enerji verimli bir ekonominin öncüleri arasındadır12. Fran-
sa'nın birinci olmasının nedeni zorunlu Avrupa mevzuatının ötesinde bir dizi önlemi öngören Ulusal 
Enerji Verimliliği Planı'dır. Örneğin, plan enerji ve enerji hammaddesi tedarikçilerinin belirli enerji 
tasarrufu kriterlerini karşılamasını zorunlu kılan "Beyaz Sertifika" programını tanıttı13.

Bir başka örnek de İngiltere'deki Londra, "tıkanıklık ücreti" ile verilebilir. Bu ücret şehrin belirli böl-
gelerinden geçerken ödenmesi gereken günlük 15 sterlinlik bir ücrettir. Yöntem büyük şehirlerde 
trafiği azaltmada son derece etkilidir ve insanları daha çevre dostu ulaşım modlarını (örneğin toplu 
taşıma) kullanmaya teşvik eder, böylece hava kirliliğini ve arabalardan kaynaklanan aşırı sera gazı 
emisyonlarını azaltır14.

Büyük Britanya sanayi ve ulaşım sektörlerinde enerji verimliliği açısından ikinci sırada yer almakta-
dır15. Ülkede enerji verimliliği sistemlerinin iyileştirilmesi ve yönetimine yönelik çok sayıda politika 
uygulanmaktadır. Binalarla ilgili olarak, Büyük Britanya 38 üründe cihaz ve ekipman için zorunlu stan-
dartların yanı sıra 24 farklı cihaz grubu için zorunlu işaretleme gereklilikleri getirmektedir16..

11 Kanako Tanaka (2011)
12 ACEEE (2022)
13 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard France. https://www.aceee.org/sites/default/files/

pdfs/2022_International_Scorecard/France%20One-pager.pdf 
14 Bakınız Transport for London: https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 
15 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the United Kingdom. https://www.aceee.org/sites/

default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK%20One-pager.pdf 
16 Yine orada

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/France One-pager.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/UK One-pager.pdf
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Enerji verimliliğinde ulusal başarılar açısından liderler arasında yer alması gereken diğer iki ülke ise 
Almanya ve Netherland'dır. AB'deki en büyük ekonomi bilinçli bir ulusal politika stratejisi yürütüyor 
– Energiewende. Belirlenen hedefler enerji tüketimini 2030 yılına kadar %32,5'e ve 2050 yılına kadar 
%50'ye kadar azaltmaktır (2008 tüketimine kıyasla17. Binaların enerji verimliliğinde ilk sırada yer alan 
Netherland bina inşaat sıralaması ve her tür binanın enerji tüketimine ilişkin verilerin yayınlanması 
gibi tedbirler uygulanır18.

 Binaların enerji verimliliği

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütünün (UNIDO) "Afrika'da Sürdürülebilir Enerji için Düzenle-
meler ve Politikalar" eğitim kursu binaların enerji verimliliği kavramının aşağıdaki tanımını sunar: "Bir 
binanın enerji verimliliği enerji tüketiminin binanın inşa edilmiş alanının metrekaresi başına, belirli 
iklim koşullarında bu belirli bina türü için enerji tüketimi için belirlenmiş referans göstergelerine 
karşılık gelir"19.

Bin yıllık tarihi boyunca insanlık inşa ettiği binaları her zaman çevrenin tehlikelerinden ve etkilerinden 
korunma aracı olarak anlamıştır. Bir binanın dış unsurları (çatı, duvarlar, zemin, pencereler gibi) sakin-
leri için konforlu koşullar ve mikro iklim yaratır. Ancak bu mikro iklimi yaratmak ve sürdürmek enerji 
gerektirir ve bir bedeli vardır. Bu nedenle, konut, kamu ve endüstriyel binalar için gerekli olan enerji 
sorunu enerji tasarrufu söz konusu olduğunda son derece önemlidir.

Enerji verimliliği sadece tasarruf yoluyla değil, aynı zamanda yeni yöntem ve teknolojilerin kulla-
nılmasıyla, enerji kayıplarını azaltarak ve aynı zamanda çevre üzerindeki insan ayak izini azaltarak 
maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.

Binalar en büyük enerji tüketicilerinden biridir ve yeşil ekonomiye geçişte önemli bir rol oynamak-
tadır. Bu nedenle, yeni inşaatlar için modern ısı yalıtım sistemlerinin tasarımında ve uygulamasında 
modern trendlerde yaygın olarak savunulan binaların enerji verimliliği Avrupa Birliği'nin temel he-
deflerinden biridir ve 2030'a kadar en az %55 (1990'daki göstergelere göre) enerji kayıplarını ve gaz 
emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Binaların yenilenmesi Avrupa Birliği'nin Avrupa'daki binaların yenilenmesini hızlandırmayı ve ener-
ji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını garanti etmeyi amaçlayan "Avrupa için Yenileme 
Dalgası – binalarımızı 'yeşillendirmek', istihdam yaratmak, yaşam kalitesini iyileştirmek" stratejisi 
aracılığıyla teşvik edilmektedir20.

17 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard Germany.  https://www.aceee.org/sites/default/files/
pdfs/2022_International_Scorecard/Germany%20One-Pager.pdf 

18 ACEEE’S 2022 International Energy Efficiency Scorecard the Netherlands. https://www.aceee.org/sites/default/
files/pdfs/2022_International_Scorecard/The%20Netherlands%20One-Pager.pdf 

19 UNIDO (2009) 
20 European Commission (2020)

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/Germany One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/2022_International_Scorecard/The Netherlands One-Pager.pdf
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 Mevcut binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi

Yıllar önce inşa edilmiş binaların enerji verimliliğini artırmaya yönelik modern eğilimler en yaygın 
olanları aşağıdakiler olmak üzere bir dizi önlemi içermektedir:

 Binanın işleyişinde enerji tasarrufu ile ilgili yürürlükteki yönetmelikler dikkate alınarak, bina 
elemanlarının ısı yalıtımını içeren binanın renovasyonu için bir proje hazırlanması. Projenin 
binanın daha önce yapılmış bir "enerji denetimine" dayalı olarak hazırlanması iyi bir uygu-
lama olarak kabul edilir.

 Binanın çevre elemanlarının ek ısı yalıtım sistemini uygulamak için mineral yün ürünleri, 
polistiren köpük, poliüretan köpük, köpük cam ve diğerleri gibi modern etkili ısı yalıtım 
malzemelerinin kullanılması. Bu ısı yalıtım sistemi binanın çevre yapılarının dış yüzeylerinde 
yer almaktadır.

 Binanın cephe çevreleyen elemanlarının ilave ısı yalıtımının paneller "sandviç" tipi, orta 
köpük tabakası veya taşyünü levhalar şeklinde olması mümkündür. Bu paneller dübeller 
kullanılarak cephe duvarlarına sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.

 "Düşük emisyonlu" camların kullanıldığı mevcut pencere ve balkon kapılarının alüminyum, 
plastik veya ahşap pencere çerçeveleri ile değiştirilmesi.

 Binaların enerji yenileme çalışmalarının yürütülmesi bu konuda yetkin uzman ve işçilere 
sahip, bunun için gerekli alet ve makinelere sahip firmalar tarafından yapılmalıdır.
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"21. yüzyılın çocuklarına 20. yüzyılda yetiştirilmiş öğret-
menler tarafından ve o zamandan bu yana çok az değişen 
19. yüzyıl okul ortamında eğitim almalarına izin verirsek, 
bu hiçbir işe yaramaz."

Andreas Schleicher, “Eğitim ve Beceriler” Direktörü, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD)1

Öğretmenlik mesleğinin sürekli değişimlere maruz kalması yeni bir şey değil: gereksinimler sürekli 
değişiyor, modernleşiyor, daha spesifik ve çeşitli hale geliyor, aynısı öğretmenin rolü için de geçerli. 
Geleneksel eğitim biçimlerinin yerini giderek daha fazla öğrencinin bireysel kişiliğine ve öğrenme 
sürecine odaklanan yenilikçi öğretim yöntemleri alıyor. Yeni koşullar öğretmenlere yeni zorluklar 
sunar. Faaliyetleri artık sadece önceden hazırlanmış dersleri öğretmeyi amaçlamamaktadır; öğret-
menlerin antrenör, ortak, motive edici rollerini üstlenmeleri gerekir. 

Dünya ve onunla birlikte çocukların ve gençlerin yaşam biçimi giderek dijitalleşiyor, bu nedenle 
gelecekte uygulamaya yönelik öğretimi mümkün kılmak için geleneksel değerleri teknolojik ilerle-
meyle bir araya getirmek artık çok önemli.

Okul eğitiminde dijital dönüşüm COVID-19 krizinin okulların kapanmasını ve elektronik ortamda 
uzaktan eğitime geçilmesini zorunlu kılarak süreci hızlandırmasının ardından zaten mevcut. Çoğu 
durumda uzaktan eğitime ani geçiş hızlı bir şekilde gerçekleşmese de, kriz hem öğrenciler hem de 
öğretmenler için dijital teknolojileri kullanmaları ve avantajlarını değerlendirmeleri için bir fırsat ola-
rak görülebilir. Olağanüstü halın yarattığı dijital teknolojiler ve fırsatlardan yararlanıp “normal eğitim 
saatleri”ne uygulamazsak büyük bir hata olur. Uzaktan eğitimin aniden devreye girmesi nedeniyle, 
dijitalleşme Avrupa genelinde bir patlama yaşadı. Sınıfı dijitalleştirmenin uzun vadeli hedefi artık çok 
daha gerçek. Olağan öğretim uygulamalarını değiştirmek ve onları yeni koşullara uyarlamak diğer 
yeni girişimlerden daha kolay değildir. Ancak bununla birlikte, en zor adım artık arkamızda.

Bu, dijital ortamda kalmak ve kazanılan deneyimden yararlanmak anlamına gelir.

1 Gepp, U. (2007)
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Kare 1. Olağanüstü eğitim

Olağanüstü eğitim (Emergent learning)

"Olağanüstü eğitim her derde deva değil, bir fırsattır ve uygun olduğu yerde kuralcı 
öğrenmenin yanı sıra genel kapsayıcı öğrenme ortamına yerleştirilmesi ve tercihen 
entegre edilmesi gerektiğini savunuyoruz."

Williams, Karousou, Mackness, 2011

Olağanüstü eğitim öğretmenin niyeti olmadan "gerçekleşen" ve öğrencinin, yani 
öğrencinin kendisinin deneyim ve ihtiyaçlarına dayanan öğrenmedir. Daha derin 
öğrenmeye yol açabilir. Öğretmenler öğrencilerin katılımını sağlayarak, açık öğre-
tim yaklaşımı kullanarak, genellikle siyah veya beyazın olmadığını, ancak çok fazla 
gri olduğundan bahsederek ve farklı öğrenme yolları sunarak olağanüstü eğitimi 
destekleyebilir.

Dr. Jutta Pauschenwein, ZML-Yenilikçi Öğrenme Senaryoları Başkanı, FH JOAN-
NEUM şunlara inanıyor:

 öğretmenlerin e-yeterliklere ihtiyacı vardır: çevrim içi moderasyon, çev-
rim içi öğrenme için materyallerin nasıl oluşturulacağı ve yapılandırılacağı, 
çevrim içi iletişim – yani, öğretmen eğitimine yatırım yapmak gereklidir;

 öğrencilerin öğrenme için açık bir alana ve çeşitli görevlere ihtiyacı vardır 
– "olağanüstü eğitimden" faydalanmak, istediklerini ve bilmeye ihtiyaç 
duyduklarını öğrenmek için;

 öğrenenlerin günlük yaşamlarında ve çalışmalarında kullandıkları tüm 
araçları kullanmalıyız.

Kaynak: BEE-VET proje eğitimi, FH JOANNEUM

Bu yayının sonraki sayfaları öğretmen olarak size, derslerinizi dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla 
dönüştürmek için ipuçları, fikirler ve araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, önerilen araç-
lar tamamen uyarlanabilir ve hem çevrim içi hem çevrim dışı, hem de senkron ve asenkron eğitim 
sürecinde kullanılabilir.

Yüz yüze (f2f) derslerinize dijital unsurları dahil ederek, öğrencilerinize hem sınıfta hem de evde daha 
esnek bir şekilde öğrenmeyi öğreteceksiniz. İlerleyen sayfalarda yüz yüze görüşmenin, uzaktan bilgi 
alışverişinde bulunmanın ve zamandan tasarruf etmenin imkansız olduğu koşullarda öğrencilerin bir 
grup veya proje üzerinde çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğinize dair yönergeler bulacaksınız. 
Ayrıca amacımız öğrencilere uzaktan görev atama, çözüm/ödev toplama, öğrencilere etkili geri bil-
dirim verme gibi konulara çözüm bulmanızda size destek olmaktı.
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 Okullarda dijital teknolojilerin öğretimi ve tanıtılması yöntemleri

PIAAC2  araştırmasının sonuçları sosyal beceriler, sağlık kültürü, yurttaşlık bilinci, eleştirel düşünme, 
problem çözme veya öğrenmeyi öğrenme gibi sosyal becerilerin genellikle ihmal edildiğini; aynı 
zamanda, benlik saygısı ve bireyler ile toplum arasındaki sosyal etkileşim de dahil olmak üzere, refah 
üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Eğitmenlerin önceki öğretmenlik rollerinden kolaylaştırıcı veya 
akıl hocası rolüne geçmeleri gerektiği giderek daha belirgin hale geliyor.

Öğretmenlerin öğrenmede mentorluk işlevi giderek daha önemli hale geliyor. E-öğrenme bu ko-
nuda gerekli özgürlüğü sağlar, ancak mevcut öğrenme kavramlarının dijital öğrenmenin etkili ol-
masını sağlayacak şekilde yeniden düşünülmesini gerektirir. Dijital teknolojiler öğrencilerin/talebe-
lerin kolayca takım oluşturmasına, birlikte çözümler bulmasına, bağımsız olarak bilgi aramasına ve 
anında geri bildirime izin vermesine olanak tanır. İş sürecinde organizasyonu ve iletişimi destekler 
ve herhangi bir zamanda belge ve materyallere erişim sağlarlar. Standart sınıfa ek olarak, öğrenme 
ve çalışma için sanal alan, aynı okuldan ve hatta farklı okullardan farklı grupları içeren öğrenme du-
rumlarının yanı sıra belirli bir zaman veya fiziksel mevcudiyete bağlı olmama sayesinde sınırsız ders 
dışı formların oluşturulmasına izin verir. Genel olarak, öğrencilere öğrenme sürecinde daha fazla 
özgürlük ve sorumluluk vermek, böylece bağımsızlıklarını teşvik etmek için fırsatlar yaratılır3.

Moderasyon (veya kolaylaştırma) öğrencilere aşağıdakiler için alan yaratmak ve sağlamak anlamına 
gelir:

 yeni şeyler denemek;

 kendi deneyimleri üzerine düşünmek;

 yeni sonuçlara ulaşmak; ve

 bu sonuçların hayatlarında veya işlerinde nasıl uygulanabileceğini düşünmek.

Yani, insanlar öğrenmenin kendileri için veya onlar yerine yapıldığından çok daha az destekle çok 
daha etkili öğrenirler. Bununla birlikte, böyle bir süreci yönetmek için öğretmenlerin (veya kolaylaş-
tırıcıların) önce bunu yapacak şekilde eğitilmesi gerektiğini belirtmek önemlidir.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı bir başkası tarafından "çiğnenmiş" bilgiyi özümsemek yerine, 
öğrenenin kendi anlayışını oluşturmasında aktif bir rol öngörür. Öğrenenler bilgiyi kendi yaşam de-
neyimleri perspektifinden yorumlarlar. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında aşağıdaki öğrenme 
etkinlikleri kullanılır:

 Gözlem

 Seçim

 Dönüşüm

 İşleme

2 OECD (2021)
3 Sekretariat der Kultusministerkonferenz (2017), p. 14
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 Yorumlama

 Entegrasyon

 Seçim

 Keşif

 Diyalog

 Etkileşim

 Bağlam içinde görüntüleme

 Düşünme (eylem üzerine düşünme ve eylem sırasında düşünme).

Yeni şeylere açık ve merakla yaklaşmak önemlidir. Öğrencilerinizle dijital teknolojileri kullanmanın 
avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın. Bu, onların eleştirel düşünmelerini ve teknolojinin bilinçli 
kullanımını teşvik edecektir.

Teknolojinin ustaca kullanımı kendini ifade etmek için sınırsız fırsatlar sunar. Dijital teknolojilerin öğ-
renme sürecine dahil edilmesi, bireysel ödevlerin ve geri bildirimlerin farklılaştırılmasının yanı sıra 
zaman ve mekanda planlamada daha fazla esneklik sağlar. "Genel olarak, öğrencilere kendi öğren-
melerini organize etmek için daha fazla sorumluluk alma ve böylece bağımsızlıklarını teşvik etme 
fırsatı verilir." 4

4 Yine orada
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Kare 2. Düşünme: benim bakış açım

Düşünme: benim bakış açım

Dijital teknolojilerle ilgili fırsatları ve zorlukları kendi bakış açınızdan değerlendirin. 
Katıldığınız ifadeleri işaretleyin:

 Akıllı telefonları ve bilgisayarları kullanırken kendime güveniyorum

 İnsanlarla iletişimimi sürdürmek için messenger (örneğin WhatsApp) 
kullanmayı tercih ederim.

 İnternette çeşitli konularda bilgi alırım

 Akıllı telefonda, bilgisayarda veya konsolda oynamayı severim

 Dijital teknolojiyi (neredeyse) her gün kullanıyorum

 Sınıfta dijital teknolojiyi kullanmayı seviyorum

 Yeni teknolojiler hayatımı zenginleştiriyor

 Akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla aram iyi değil

 İnternette ve sosyal ağlarda verilerimin toplanmasından korkuyorum

 İnterneti sorunlu bir bilgi kaynağı buluyorum

 Akıllı telefon, bilgisayar veya konsoldaki oyunlar insanları aptallaştırıyor

 Dijital teknolojiyi okulda kullanmaktan korkuyorum çünkü öğrencilerim bu 
konuda benden daha iyi

 Elektronik cihazlar tüketicilere zarar veriyor

 Keşke yeni teknoloji olmasaydı

Kendi iddialarınızı da ekleyebilirsiniz:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Şimdi seçtiğiniz iddialara yavaşça tekrar bakın. Ne farkettin? Olumlu iddialara mı 
yoksa olumsuz iddialara mı daha çok katılıyorsunuz? Tereddüt ediyor musunuz?

Bakış açınızı net bir şekilde bilmek öğrencilerle etkileşim kurmayı kolaylaştırır. Bakış 
açısını tartışın ve hem onaya hem de ilgiye eşit ölçüde açık olun. 

Hundertmark, M. (2021), Günlük okul yaşamında medya eğitimi, RAABE Bulgaristan EOOD 
unvanlı şirketten uyarlanmıştır.
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Değer katmak ve öğrencilerin 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan becerileri kazanmalarına yardımcı olmak 
için dersleriniz sırasında elektronik cihazlar kullanın. Bir Öğretmen olun ve öyle kalın – işbirliği, es-
neklik, risk almaya isteklilik ve kişisel sorumluluk yoluyla örnek olun, hata yapmaktan korkmayın – bir 
rol model olun.

Öğrencilerinizin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasına izin verin – bağımsız olmalarına yar-
dımcı olun. Onlara geliştirme, keşfetme, geliştirme, açıklama ve anlama, sorunları teşhis etme ve 
çözme fırsatı verin. Mücadele ettiklerinde onları doğru sorularla destekleyin – sadece öğretmen 
olmayın, akıl hocası olun. Bu sayede gelecekteki tüm koşulların temellerini atacak ve dinamik za-
manlara hazır olacaksınız.

Tablo 5. Çevrimiçi öğrenme için ipuçları ve fikirler

Çevrimiçi öğrenme için ipuçları ve fikirler

Eylem Açıklama

Kabul edin … konuların ve öğretmenlerin çeşitli ve farklı olduğunu.
… öğrenmenin "renkli" olabileceğini.
… birçok öğrenme materyali türü olduğunu.
… birçok iletişim kanalı olduğunu.

Çevrimiçi kalın … ve bilgi arayın.
… ve talimatları dikkatlice okuyun.

Senkron 
öğrenme

… çok yorucudur!
… molalar ve esneme egzersizleri yapmayı unutmayın.

Sorumluluk alın … eğitiminiz için ve size uygun bir şekilde organize edin.
… yönetim becerileriniz için – şimdi bunun için doğru zaman.

Özen gösterin … diğerlere – birlikte ciddi zorluklarla baş edebileceksiniz.
… kendinize ve panik yapmayın, gerçekten önemli şeyler sizi 
kendiliğinden bulacaktır..

Hareket edin … tanımanın yanı sıra Sizin öğretmeninizin kritik geri bildirimi.

Eğlenin ve 
keyfini çıkarın

… daha fazla çalışma özgürlüğünden.
… çevrimiçi öğrenme fırsatlarından.

Ara verin … listeye kendi puanlarınızı yansıtmak ve eklemek için!

Yazar: Dr. Jutta Pauschenwein, ZML ekibinin, Halkla İlişkiler, Bilgi Yönetimi ve Sosyal Faaliyetler 
Enstitüsünün, İçerik Çalışmaları, Sosyal Faaliyetler öğrencilerinin, FH JOANNEUM Üniversitesi 
Hızlı Müdahale Grubu üyelerinin desteğiyle.
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 Çevrimiçi gruplar ve e-aktiviteler (e-tivities)

Çevrimiçi öğrenmenin başarılı ve tatmin edici olması için katılımcılar yapılandırılmış bir süreçle des-
teklenmelidir. Gilly Salmon'un modeli yapılandırılmış bir adım adım e-aktivite süreci için beş aşamalı 
bir çerçeve veya "merdiven" sunar.

Beş aşamalı model katılımcılara çevrimiçi bir öğrenme deneyimi oluştururken her aşamada destek 
ve geliştirme sunar5.

E-aktiviteler:

 Çevrimiçi katılım için özel olarak geliştirilmiştir;

 Öğrenme sonuçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmak;

 Anahtar öğrenme kaynakları üzerinde aynı anda çalışmak;

 Öğrenci merkezli, problem çözme yaklaşımını teşvik etmek;

 Öğrencileri eleştirel düşünmeye, meşgul olmaya ve katkıda bulunmaya, fikirlerini düşün-
meye ve odaklanmış bir şekilde pekiştirmeye teşvik etmek ve motive etmek;

 Öğrenmeye olan bağlılığı artırmak;

 Hazırlık için zamandan tasarruf etmek;

 Öğrenmeyi üretken ve eğlenceli hale getirmek;

 Sosyal ağlar gibi yeni teknolojilerin ve araçların kolayca dahil edilmesine izin vermek;

 Ücretsiz olarak temin edilebilen tematik ve/veya eğlence kaynaklarının bilinçli olarak aran-
masını ve kullanılmasını teşvik etmek;

 Geleneksel pedagojik ilkeleri öğretme ve öğrenme için hızla uyarlamak.

5 Somon, J. Beş aşamalı model
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Şekil 1. Beş aşamalı model

Karşılama ve 
cesaretlendirmeSistemin 

oluşturulması ve erişimin 
sağlanması

Erişim ve motivasyon1

Kültürel, sosyal ve eğitim ortamlarını 
tanıma ve aralarında bağlantı 

kurma

Eğitim materyallerinin kullanımında 
rehberlik ve yardım

Sürecinin yönetilmesi 
(kolaylaştırılması)

Destekleme ve 
sorulara cevap 

verme

Mesajların 
gönderilmesi ve alınması

Yazılım 
bulma ve 
özelleştirme

Video 
konferansların 
düzenlenmesi

Kapalı 
çevrimiçi 
oturumların dışında 
bağlantıların sağlanması

Çevrimiçi sosyalleşme

Bilgi alışverişi

Bilgi oluşturma

Geliştirme

2

3

4

5

İnteraktifliğin 
derecesi

E-Moderasyon

Teknik desteği

Öğrenme

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html adresinden uyarlanmıştır. 

 4K (4C) modeli

4K modeli dijitalleşmenin hayatımızı ve çalışma ortamımızı nasıl değiştireceği ve toplumun bu deği-
şimlere ayak uydurması için neye ihtiyacı olduğu sorusuna dayanıyor.

4K modeli dijital ortama geçiş için gerekli eğitim değişiklikleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen Edureach 
101 kuruluşunun bir girişiminden kaynaklanmaktadır. 4K modelinin çıkış noktası küreselleşmiş ve 
dijital bir dünyada yaşayacak ve çalışacak geleceğin vatandaşıdır. En büyük hedefin küresel bir top-
lumun barış içinde bir arada yaşaması olacağı bir dünyada, yaşam boyu öğrenmenin insanlık için en 
önemli kaynak olduğunun idrak edildiği bir dünya. Dahası, dijital becerilerde ustalaşma okuma ve 
yazmanın yanı sıra temel okuryazarlığın temel taşı haline gelmelidir6.

6 Karasek, K. et al (2021)

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
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Kare 3. 4K (4C) modeli
21 . yüzyılda öğrenmenin 4K'sı

İşbirliği İletişim Yaratıcılık Eleştirel düşünme

https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/ adresinden uyarlanmıştır.

4K modeli açıkça dijitalleştirme ile yakından ilişkili olsa da, pratikte dijitalleştirme ve öğretim ara-
sında bir "melezlikten" bahsetmek daha doğrudur. Dijitalleştirme dersi tamamlamalı ve destekle-
melidir – ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, öğrencilerin harmanlanmış öğrenme formatın-
da (Blended Learning) hazırlanabilmeleri için öğrenme içeriği elektronik biçimde mevcut olmalıdır. 
Örneğin, ders içeriği üzerinde işbirliğine veya okuldaki ve dünyadaki diğer kişilerle iletişim ve bilgi 
alışverişine olanak tanıyan öğrenme platformlarının kullanılması.

 Harmanlanmış öğrenme (Blended learning)

Harmanlanmış öğrenmenin Oxford Dictionary tanımı onu sınıf öğretimini çevrimiçi öğrenme de da-
hil olmak üzere çeşitli teknolojilerin kullanımıyla birleştiren bir dersi öğrenmenin bir yolu olarak ta-
nımlar. Bu nedenle, harmanlanmış öğrenme kavramı öğretim sürecinde eşzamanlı ve eşzamansız 
biçimlerin yanı sıra çevrimiçi ve çevrimdışı kombinasyonunu içerir ve teşvik eder.

Öğrenme içeriği elektronik olarak sunulabilir, bu da zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenicile-
re erişilebilir olmasını sağlar. Katılım oturumları sorular, tartışmalar, görüş alışverişi, gözden geçirme 
ve öğrenci bilgilerinin özümsenmesi için kullanılabilir. Bu öğeler aynı zamanda, çeşitli karma öğren-
me formatı olan Ters Yüzlü Sınıf'ın (Flipped Classroom) da temelini oluşturur.

Bir okulda Harmanlanmış öğrenmeyi uygulamak için örnek bir senaryo:

 Çevrimiçi bir oturumla başlayın: öğrencileri selamlayın, onları tanıyın (gerekirse), ilk yüz 
yüze görüşmeye hazırlanın

 Yüz yüze seminer (f2f, İngizcede face-to-face): çevrimiçi/uzaktan yapılanları değerlendirin 
(zaman ve önceden hazırlık gerektirir), temelleri belirleyin, etkileşimi destekleyin, bir son-
raki çevrimiçi oturumu planlayın (daha uzun süre gerektirir)

 Eşzamansız çevrimiçi oturum: bireysel ödevler ve/veya bir gruptaki alıştırmalar

 Eşzamanlı çevrimiçi oturum: bir video konferans görüşmesinde yönetilen tartışma

 Eşzamansız çevrimiçi oturum: bir sonraki canlı toplantıya hazırlık

https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/
https://edureach101.com/4cs-21st-century-learning/
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Şekil 2. Harmanlanmış öğrenme

Başlangıç 
çevrimiçi

çevrimiçi 
oturum

çevrimiçi 
oturumlar

f2f = yüz yüze görüşme

f2f
f2f

f2f

Yazar: Dr. Jutta Pauschenwein, ZML Yçneticisi – Yenilikçi Öğrenme Senaryoları. BEE-VET 
projesi kapsamında eğitim, FH JOANNEUM

Ters Yüz Edilmiş Sınıf yöntemi kısa eğitici videolar ve etkileşimli ev ödevleri aracılığıyla öğrenme içe-
riğinin sunulmasından oluşur. Öğrenciler materyali anlayana kadar kendi hızlarında öğrenme ve ders 
içeriğine geri dönme fırsatına sahiptir. Daha sonra – sınıfta, edinilen bilgiler ek alıştırmalar, beyin fır-
tınası (brainstorming), yorumlar ve tartışmalar gibi formlarla pekiştirilebilir ve daha da pekiştirilebilir. 
Bu sayede ortaya çıkan her türlü sorular anında cevaplanabilmekte ve ders saati tam ve verimli bir 
şekilde kullanılabilmektedir.

Kare 4. Ters Yüz Edilmiş sınıf ve eğitici videolar

Eğitici videolar Ters Yüz Edilmiş Sınıf yönteminin bir parçası olarak kullanılabilir. 
Uygulama aşağıdaki gibidir:

 Bir eğitici videonun izlenmesi. Öğrenciler bir veya daha fazla ilgili video eği-
timinin yardımıyla evde yeni konunun temellerini kendi hızlarında öğrenirler.

 Görev çözme. Daha sonra konuyu anlayıp anlamadıklarını ve ne ölçüde 
anladıklarını belirlemek için kısa görevleri tamamlarlar. Gerekirse videoları 
tekrar tekrar izleyebilir, durdurup geri sarabilir veya konuyu anlayana kadar 
internette ek materyal arayabilirler.

 Quiz. Konuya bağlı olarak, öğrencilere örneğin Kahoot veya LearningAp-
ps kullanarak kısa bir quiz yapın.

 Yardım aramak. Öğrenci kendi başına ilerleme kaydedemezse, bir destek siste-
mi (örn. Oncoo) kullanabilir veya sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine başvurabilir.

 İlerleyen derslerde alıştırmalar ve konunun derinleştirilmesi yapılır. Bu, 
yüz yüze ders sırasında veya uzaktan video bağlantısı aracılığıyla senkroni-
ze bir ders olarak ve ayrıca ev ödevi şeklinde yapılabilir.

Karasek, K. et al (2021), s. 86'ten uyarlanmıştır.
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 Moodle platformunu öğretme ve öğrenme için kullanma7

Moodle'nin kalbi faaliyetleri ve kaynakları içeren eğitim kurslarıdır. Platform üzerinden 20'den fazla 
farklı aktivite türü (forumlar, sözlükler, wiki'ler, ödevler, quizler, anketler, SCORM oyuncuları, verita-
banları vb.) mevcuttur ve bunların tümü son derece uyarlanabilir ve özelleştirilebilir. Bu aktiviteye 
dayalı modelin ana avantajı aktivitelerin sıralı ve gruplar halinde birleştirilmesidir, böylece öğrenme 
belirli yönlerde (learning paths) sunulur. Böylece, her aktivite bir öncekinin sonuçları üzerine inşa 
edilebilir.

Bloglar, mesajlaşma platformu, katılımcı listeleri vb. gibi öğrenciler arasında topluluk oluşturmak için 
tasarlanmış diğer araçların yanı sıra değerlendirme, raporlama ve diğer sistemlerle entegrasyon için 
faydalı araçlar sağlanmaktadır.

Moodle pedagojide sosyal-yapıcı yaklaşıma uygun olarak tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Mood-
le'nin felsefesi aşağıdaki beş noktada ifade edilir:

 Hepimiz potansiyel öğretmenleriz ve aynı zamanda öğrenicileriz – gerçek anlamda işbirlik-
çi bir ortamda ikimiz de bulunuruz.

 Başkalarına göstermek için bir şeyler yarattığımızda veya ifade ettiğimizde en iyi öğreniriz.

 Meslektaşlarımızın/sınıf arkadaşlarımızın hareketlerini basitçe gözlemleyerek çok şey öğ-
reniriz.

 Başkalarını anlayarak daha dönüştürücü bir şekilde öğretebiliriz (yapıcı yaklaşım).

 Öğrenme ortamı katılımcılarının ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmesi için esnek ve uyarla-
nabilir olmalıdır.

Kare 5. Çevrimiçi öğretme ve öğrenme platformları

Çevrimiçi öğretme ve öğrenme platformları

Moodle: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org

Miro: www.miro.com 

MS Teams: Log In | Microsoft Teams

 Dijital bir ders planlama8

Elektronik bir ortamda uzaktan eğitim ile, bir öğretmen olarak sizin için süreci yönetmek çok daha 
zordur – bu nedenle iyi bir önceden planlama büyük önem taşır. Ayrıca ödev verirken, grup halinde 

7 Yayının bu kısmı Moodle'ye dayalı olarak geliştirilmiştir. – Open-source learning platform https://docs.
moodle.org/400/en/Main_page 

8  Yayının bu kısmı Karasek, K. et al (2021), s.19 ve devamından uyarlanmıştır.

https://moodle.org/?lang=sl
http://www.miro.com
https://www.microsoft.com/en-sg/microsoft-teams/log-in
https://docs.moodle.org/400/en/Main_page
https://docs.moodle.org/400/en/Main_page
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çalışırken, portfolyo oluştururken ve dijital araçlar kullanılarak çözülmesi gereken görevlerde çok 
önemlidir. Görevlerin uzaktan verildiği durumlarda, kendi kendine organizasyon ve öğrenci inisi-
yatifi, yüz yüze öğrenmeye göre çok daha gereklidir. Ve her öğrencinin evinde olamayacağınız için 
ödevler mantıklı ve anlaşılır olmalıdır. Ön yapılandırmaları ve anlaşılır anlatımları öğrencilerin fark 
etmesini sağlayacak ve hiçbir soru cevapsız kalmayacaktır. Belirsizlikler ve sorular ortaya çıkarsa, 
öğrencilere bunları nasıl soracakları tam olarak öğretilmelidir.

Derslerinizi dijital ortamda öğrenmek için planlamanıza yardımcı olacak üç adım sunuyoruz:

Adım 1. Hedef grubunuzu analiz edin

Sizin dersinizin ve ilgili dijital materyallerinin planlanması büyük ölçüde hedef grubunuza bağlıdır. 
Hangi sınıf seviyesine ulaşmak istiyorsunuz? Hangi dijital beceriler zaten mevcut? Hangi cihazlar ve 
medya kanalları kullanılacak? Görevlerin formatı, süresi, farklılaştırılmış çalışma görevleri ve ayrıca 
dijital materyallerin düzeni büyük ölçüde bu sorulara bağlıdır.

Adım 2. Dersin amacını tanımlayın

Hedef grubun analizine dayanarak, ulaşmak istediğiniz öğrenme hedefini belirleyebilirsiniz. Öğren-
cilerin önce dijital uygulamaları kullanmaya alışmasını ister misiniz? Belki de şimdiye kadar edindi-
ğiniz bilgileri pekiştirmek için daha yüksek zorluk derecesine sahip egzersizleri kullanmayı tercih 
ediyorsunuz? Yoksa doğrudan yeni eğitim içeriği öğretmeye mi başlayacaksınız? Hangi yeterliliklerin 
oluşumunu teşvik etmek istersiniz?

Adım 3. Dijital yetenekleri tanımlayın

Dersin amacını tanımladıktan sonra şu soru ortaya çıkıyor: öğrencilerin sahip olduğu dijital beceri-
lere dayalı olarak hangi yöntemleri, sosyal formları ve görev türlerini kullanabilirsiniz. Uzaktan ders 
yürütmek ve bağımsız ödevler için ek materyaller sunmak için bir video bağlantı programınız var 
mı? Okulunuz bunları öğrencilerin kullanımına e-posta, Dropbox veya OneDrive aracılığıyla sunma 
olanağına sahip mi? Dersliklerde ve sınıf odalarında hangi teknik donanımlar mevcut? Okulun öğ-
renme platformunu, hatta kişisel web sitenizi/blogunuzu sanal bir sınıf olarak kullanabilir misiniz? Bu 
temelde, öğrencilerinize ne tür materyaller sağlayacağınıza karar vermelisiniz: haftalık planlar, Word 
veya PDF belgeleri biçimindeki bireysel çalışma sayfaları, eğitim videoları vb. Ayrıca artık dersin 
hangi aşamalarının yer alacağına ve hangi dijital araç ve yöntemlerin kullanılacağına karar verme 
zamanıdır.

Kare 6. Dijital araçların sınıfta kullanılması .

Tavsiye: Sınıfta sınıfı dijital tekliflerle doldurmamaya veya ne pahasına olursa olsun 
dijital teknolojiyi kullanmamaya çalışın. Dijital araçların kullanımı her zaman dersin 
amacı ile ve her şeyden önce öğrencilerin başarılı bir şekilde yetkinlik kazanmaları 
ile uyumlu olmalıdır.

Kaynak: Karasek, K. et al (2021). Dijital öğrenme. Modern öğretim için pratik tavsiyeler ve 
araçlar, s. 20.
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BEE-VET DİJİTAL ARAÇ 
TAKIMININ KULLANIMI 
KILAVUZU



"Öğrencilerim BEE-VET Digital Araç Takımı kullanarak ders-
lerde çok eğleniyor. Etkileşimli alıştırmalar materyali sezgi-
sel bir şekilde öğrenmeye ve pekiştirmeye yardımcı olur. Bu 
materyallerle bir ders asla sıkıcı olmaz!”

Müh. Fani Oncheva, İnşaat Malzemeleri öğretmeni, Sofya Mimarlık, İnşaat 
Mühendisliği ve Jeodezi Lisesi “Hristo Botev”, Sofya, Bulgaristan

BEE-VET Digital Araç Takımının temel amacı inşaat alanındaki MEÖ öğretmenleri ve öğrencilerine 
inşaat sektöründe kullanılan modern, yenilikçi malzeme ve teknolojiler hakkında kapsamlı bir elekt-
ronik öğrenme platformu sağlamaktır. Eğitim platformu tamamen pratiktir – teorik eğitim, video-
lar, etkileşimli alıştırmalar ve öz değerlendirme sınavları için çok çeşitli materyaller sunar. Konular 
öğrencilerin bilgilerini geliştirmek ve onları profesyonel bir yeterlilik elde ederken ve sonrasında 
yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli yapı malzemeleri ve kaynakları kullanmaya teşvik etmek için bir 
vizyon ve niyetle geliştirilmiştir.

BEE-VET Digital Araç Takımı halihazırda mevcut olanlara ek bir kaynaktır – örneğin, meslek lisele-
rindeki öğrenciler için inşaat alanında eğitim için ders kitapları. Bu, BEE-VET projesinin web sitesi 
https://beevet.eu/tr/all-curses-tr/ aracılığıyla kullanıma hazır ve tamamen ücretsiz bir kaynaktır:

BEE-VET DİJİTAL ARAÇ 
TAKIMINA GİRİŞ

https://beevet.eu/tr/all-curses-tr/
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Şekil 3. BEE-VET Dijital Araç Takımının ana sayfası

 

Kaynak: BEE-VET projesini web sitesi https://beevet.eu/ 

Araç takımı değişime son derece uyum sağlayabilen ve eğitimlerinin bir parçası olarak dijital tek-
nolojileri kullanmayı bekleyen yeni nesil "dijital vatandaşlar" düşünülerek geliştirildi. Ayrıca kaynak 
öğrenmeyi modern, çekici ve kapsayıcı bir şekilde sağlar. Öğrenciler aktif ve yaratıcı katılım fırsatına 
sahiptir, bilgilerini gösterebilir ve kişisel yetenek ve becerileri ile öne çıkabilirler. Araç takımı motive 
olmuş öğrenciler yetiştirmeyi, öğrenme sürecine olan ilgilerini artırmayı ve onlarda 21. yüzyılın pro-
fesyonellerinin becerilerini geliştirmeyi amaçlayan modern öğretim yöntemlerinin uygulanmasını 
öngörmektedir.

https://beevet.eu/all-curses/
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Kare 7. BEE-VET Dijital Araç Takımı nasıl kullanılır

 

BEE-VET dijital araç takımı 13 konuda eği-
tim materyalleri içerir. Konuların içeriği 
benzer şekilde düzenlenmiştir ve şunlar-
dan oluşur:

 Teori – konuyla ilgili sistematik 
bilgi. Çevrimiçi olarak incelene-
bilir veya PDF formatında kulla-
nıma hazır/baskı malzemeleri in-
dirilebilir.

 Etkileşimli alıştırmalar terimle-
ri, öğeler ve kavramlar arasında-
ki bağlantıları öğrenmenin kolay 
ve sezgisel bir yolunu sağlar ve 
ayrıca teorik bilgilerin özümsen-
mesini kontrol etme fırsatı sunar. 
Alıştırmalar için PDF formatında-
ki çalışma sayfaları da geliştiril-
miştir. Böylece, alıştırmalar hem 
çevrimiçi hem de çevrimdışı ola-
rak mevcuttur ve öğretime esnek 
bir yaklaşım sağlar.

 Öz değerlendirme testi – öğ-
rencilerin bilgilerini hızlı bir şekil-
de kendi kendine test edebilme-
leri için her konu için kısa bir test 
geliştirilmiştir.

 Ek Bilgi – bu bölümde ek kay-
naklar sağlanmaktadır – konuyla 
ilgili yeni terimlerin kısa bir sözlü-
ğü, videolar ve daha fazlası. 

Kaynak: BEE-VET projesinin web sitesi https://beevet.eu/ 

Araç takımı alıştırmalar ve testler içeren konulara ek olarak, yeşil, sürdürülebilir ve çevre dostu bina 
konularına geniş bir bakış açısı sağlayan ayrıntılı bir enerji verimliliği konusu sunar.

BEE-VET dijital araç takımı beş dilde mevcuttur – İngilizce, Bulgarca, Almanca, Slovakça ve Türkçe. 
Bu, öğrencilerin sadece inşaat alanındaki bilgilerini geliştirmelerini değil, aynı zamanda dil beceri-
lerini de güçlendirmelerini sağlar. Ek olarak, belirli bir kelimenin farklı dillerde hızlı bir şekilde aran-
masını ve karşılaştırılmasını sağlayan, Beş dilde özel bir terimler sözlüğü geliştirdik.

https://beevet.eu/
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Şekil 4. Beş dilli sözlük

 

Kaynak: BEE-VET projesinin web sitesi https://beevet.eu/ 

Bu Öğretmen Kılavuzunun ilerleyen sayfalarında mesleki sınıflarda BEE-VET Dijital Araç Takımını 
kullanırken önerilen özel öğretim yöntemleri de dahil olmak üzere, öğrenme içeriğinin ve pratik 
önerilerin her bir bölümü hakkında ayrıntılı bilgi ve rehberlik bulacaksınız. Her öğeye e-öğrenme 
içeriğine bir bağlantı (link) ve doğrudan dosya indirme için bir QR kodu verilir.

Kılavuz bir konuyu tanıtmanın en uygun olduğu konular ve çalışma yılı için bir öneri içerir. Ayrıca, 
her bir konu için tüm materyal setini kullanırken gerekli olan önerilen teorik ve pratik eğitim saati 
sayısı belirtilmiştir.

Metodolojik kılavuz ayrıca, her bir konuya özgü bir dizi öğrenme sonucunun yanı sıra edinilen bilgi, 
beceri ve yeterliliklerin değerlendirilmesine ilişkin tavsiyeler içerir.

Son olarak, BEE-VET Dijital Araç Takımı kullanımının öğrencilerinizin işbirliği, empati ve takım çalış-
ması, hayal gücü ve yenilik yapma yeteneği, öz değerlendirme ve öz disiplin, fikirleri gerçekleştirme 
yeteneği, iletişim ve sunum becerileri, karmaşık düşünme ve karşılıklı ilişkileri anlama yeteneği, 
yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma tekniklerini uygulama ve çok daha fazlası 
gibi sosyal ve liderlik becerilerini geliştireceğine inanıyoruz.

https://beevet.eu/dictionary-en/
https://beevet.eu/


Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri 

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

9-11 sınıf 
(1-3 eğitim yılı)
eğitim yılı

9-11 sınıf
(2-4 eğitim yılı)

teori: 
10 sınıf
(1 eğitim yılı)

uygulama: 
11-13 sınıf  
(2-4 eğitim yılı)

teori: 
10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)

uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 4 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

ISI YALITIMI 
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 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere “Isı Yalıtımı” denir.
İnsanlar, enerji maliyetlerinin artması ve çevre hassasiyeti sonucu ısı yalıtımı konusunda daha duyarlı 
olup, yeni edinecekleri eski veya yeni binanın ısı yalıtımı durumu hakkında bilgi edinip tercihlerini 
bu yönde kullanmaktadırlar.

Araştırma meseleleri: Binalarda ve tesisatlarda ısı yalıtımının faydaları nelerdir? Çatıların, pence-
relerin, tesisatların ısı yalıtımının özellikleri nelerdir? Modern ısı yalıtım malzemeleri hangileridir ve 
nasıl kullanılır?

Konuyla ilgili teorik kısım ısı yalıtım malzemeleri ve ürünleri, işlevleri, dağılımları, özelliklerinin ham-
madde ve ısı iletkenliği açısından karşılaştırılması, kullanımlarının avantaj ve dezavantajları yanı sıra 
çevresel özellikleri hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgileri içermektedir.

Teorik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Isı yalitimi konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlan-
mışlardır

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Isı yalıtımı konusuyla ilgili teorik kısım 
üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. 

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yvj3aee4

https://tiny.one/mvtcyxxd

https://tiny.one/yrjcks3x

 Pratik Alıştırmalar 

Pratik görevler ve alıştırmalar hem gruplar halinde hem de bağımsız olarak farklı çalışma biçimle-
rini öngörür. Alıştırmalar öğrenciler arasında yaratıcılığı, katılımı ve işbirliğini teşvik etmek ve her 
öğrencinin kendini ifade etmesine, niteliklerini ve güçlü yanlarını göstermesine izin vermek için 
tasarlanmıştır.

Öğrencileri gruplara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi 
aralarında dağıtmasına izin verin. Bir görevi/alıştırmayı bitirdikten sonra grup bir sonrakine geçer. 
Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teş-
vik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarını 
sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır. Gruplar arasında rekabeti 
başlatmak ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Zihin haritası – alıştırmalar 1, 2, 3, 5 – resimler ısı yalıtımında farklı elementler ve malzemeler ara-
sındaki ilişkileri gösterir. Alıştırmalar hem yeni materyal öğretmek hem de bilgiyi gözden geçirmek 
ve pekiştirmek için kullanılabilir.

Eğlence köşesi – alıştırmalar 4, 8, 9 – görevler öğrencilerin farklı ısı yalıtım malzemelerinin isimleri-
ni eğlenceli bir şekilde tanımalarına ve hatırlamalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, öğrenciler 
farklı materyal türlerini tespit edebilecek ve tanımlayabileceklerdir. Alıştırmalar öğrenilenleri pekiş-
tirmek için uygundur.

Yaratıcılık köşesi – alıştırmalar 6, 7 – ısı yalıtımlı modeller tasarlama ve yapma öğrencilere farklı ısı 
yalıtımı türlerinin avantajlarını ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi ve gerekçelendirmeyi öğre-
tecektir. Bu alıştırmalar atölye/laboratuvar etkinliklerini içerir ve öğrenciler öğrendiklerini pratikte 
uygulama becerisi kazanırlar. 

https://tiny.one/yvj3aee4
https://tiny.one/mvtcyxxd
https://tiny.one/yrjcks3x
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Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri. Alıştırmalar 4-5 kişilik bir grupla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, araştırma) yapılmaya daha uygundur

 ev ödevi (geleneksel, bağımsız çalışma, dijital teknolojileri kullanma, proje tabanlı öğren-
me)

Pratik görev 1: Çizim yalıtımlı bir betonarme duvarın detayını göstermektedir. Çevrimiçi bir alıştır-
mada öğrenciler öğelerin adlarını doğru yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yap-
rağını kullanarak) öğelerin adları içinde atlanmış harflerle verilir. Öğrenciler isimleri tahmin etmeli ve 
eksik harfleri doldurmalıdır. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2fkmc6tr

Pratik görev 2: Çizim kaplamalı ısı yalıtımının bir detayını göstermektedir. Çevrimiçi bir alıştırmada 
öğrenciler öğelerin adlarını doğru yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını 
kullanarak), öğrenciler ilgili maddeleri doldurmak için araştırma yapabilir veya dersten edindikleri 
bilgileri kullanabilirler. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ys774ssm

Pratik görev 3: Daire diyagramı ısı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellikleri göster-
mektedir. Öğrencilerden pozisyonlara bakmalarını ve 2 dakika içinde mümkün olduğunca çoğunu 
hatırlamalarını isteyin. Ardından, sayfanın ikinci sayfasındaki boşlukları doldurmaya çalışmasına izin 
verin. Alıştırma tüm boşluklar dolana kadar tekrar edilebilir.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, kalemler, kurşun kalemler. Her grubun en az 1 çalışma say-
fası olduğundan emin olun.

https://tiny.one/2fkmc6tr
https://tiny.one/ys774ssm
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 Pratik görev 3

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/mb8CNIm

Pratik görev 4: Alıştırmada farklı ısı yalıtım malzemelerinin görselleri ve isim listesi verilmiştir. Öğ-
renciler resmi uygun adla eşleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), çalışma 
sayfalarını renkli yazdırmanızı öneririz. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/329ek9ju

Pratik görev 5: Çizim bir çatının ısı yalıtımının bir detayını göstermektedir. Çevrimiçi bir alıştırmada, 
öğrenciler öğelerin adlarını doğru yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını 
kullanarak), öğrenciler ilgili maddeleri doldurmak için araştırma yapabilir veya dersten edindikleri 
bilgileri kullanabilirler. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 5

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2s374sw2

Pratik görev 6: “Evde” Senaryoları

Bu alıştırma öğrencilerin deneysel araştırma yapma becerilerini geliştirecektir. Faaliyetler görünüşte 
aynı olan iki evi karşılaştırmayı içerir. Bir dizi ödev aracılığıyla öğrenciler, farklı ısı kaybı oranlarına yol 
açan faktörleri araştıracaklar. Öğrenciler deneyler sonucunda elde ettikleri verileri kaydetmeli, ar-
dından yorumlamalıdır. Öğrenciler matematik bilgilerini de uygulayarak hangi ısı yalıtım çözümünün 
en iyi olduğunu hesaplayabilirler.

Deneyleri yaparken öğrenciler aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır:

 Binanın ana konstrüksiyonunda farklı malzemelerin kullanılması

 Farklı yalıtım malzemelerinin kullanılması

https://me-qr.com/mb8CNIm
https://tiny.one/329ek9ju
https://tiny.one/2s374sw2
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 Yukarıdaki iki faktörün kombinasyonu

Çalışmanın sonuçlarına dayanarak öğrenciler bina yapımında ısı kaybını azaltmak için mühendisler 
ve mimarlar tarafından kullanılan ısı yalıtım uygulamalarını uygulayarak bir ev modeli yapabilirler.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, tükenmez kalemler, kurşun kalemler, deney malzemeleri 
(metal numuneler, polistiren, cam, plastik şişeler, strafor, termometre), maket ev yapmak için mal-
zemeler (boş ayakkabı kutuları, strafor, plastik şişeler, metal kutular/kenler, polistiren parçaları, cam 
yünü, makas, bant).

 Pratik görev 6

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/ga60qqw

Pratik görev 7: “Soda Soğuk Tutma” Mini Tasarım

Öğrencilerin aşağıdaki senaryoyu hayal etmelerini sağlayın: “Bazı sodalar (gazlı içecekler) buzdola-
bında 8 saat soğutulmuştur. 2 saatlik bir yürüyüşe çıkıyorsunuz.'' Öğrenciler geçiş sırasında içecek-
leri soğuk tutmanın bir yolunu bulmalıdır.

Çalışma yaprağı cevapları öğrencilerin en iyi çözüme ulaşmasına yardımcı olacak bir dizi soru sağlar. 
Her grup projesini tamamladıktan sonra, sonuçlarını birbirleriyle karşılaştırmaya ve fikir alışverişinde 
bulunmaya teşvik edebilirsiniz.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, tükenmez kalemler, kurşun kalemler, 3 şişe soda/diğer gazlı 
içecek, alüminyum folyo, plastik bardak, strafor, cam yünü, makas, bant).

 Pratik görev 7

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/VuAvAtq

Pratik görev 8: Yalıtım malzemesinin ne olduğunu tahmin edin. Üç seçenek arasından seçim yapan 
öğrenciler, görselden malzemenin adını tahmin etmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kul-
lanarak), çalışma sayfalarını renkli yazdırmanızı öneririz.

https://me-qr.com/ga60qqw
https://me-qr.com/VuAvAtq
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 Pratik görev 8

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ce3e8x3d

Pratik görev 9: Yalıtım malzemesinin ne olduğunu tahmin edin. Üç seçenek arasından seçim yapan 
öğrenciler, görselden malzemenin adını tahmin etmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kul-
lanarak), çalışma sayfalarını renkli yazdırmanızı öneririz.

 Pratik görev 9

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yck9c4jx

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Isi yalitimi konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/nIx8Izx

https://tiny.one/ce3e8x3d
https://tiny.one/yck9c4jx
https://me-qr.com/nIx8Izx
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1 . Isı yalıtımının amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yapıyı su etkilerine karşı korumak

B) Yapıyı aşırı ses etkilerine karşı korumak

C) apıdaki ısı kayıplarını önlemek => doğru cevap 

D) Yapının temelini korumak

2 . Binalarda ısı kayıpları en çok nerelerde olur?

A) Havalandırma bacalarında

B) Banyo ve WC’lerde

C) Pencerelerde

D) Duvarlarda => doğru cevap

3 . Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerinden değildir?

A) Erime => doğru cevap

B) Su ve neme karşı dayanım

C) Sıva tutuculuk

D) İşlenebilirlik

4 . Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cam yünü bir ısı yalıtım malzemesidir

B) Döşenen ısı yalıtım levhaları arasında 3 mm boşluk olmalıdır => doğru cevap 

C) Isı yalıtımında kullanılacak malzeme ısıl hesaplarına göre belirlenmelidir

D) Toprak altı yalıtımlarda ısı yalıtımından önce su yalıtımı yapılmalıdır

5 . Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımının yararlarından değildir?

A) Enerji tüketimini azaltır

B) Boyanın çatlamasını önler => doğru cevap 

C) Sağlıklı yaşam sunar

D) Çevrenin korunmasına katkıda bulunur

 Ek Bilgi

Bu bölümde farklı malzemeler ve katkı maddeleri kullanılarak yapılan ısı yalıtım işlerinin özel örnek-
lerini sunan 5 video bulacaksınız:
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A. Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?

B. Cam Yünü ve Taş Yünü Nasıl Döşenir? Çatı Isı yalıtımı, Glasswool Montage 

C. Mantolama Filesi Nasıl Yapıştırılır?

D. Köpük Uygulaması Nasıl Yapılır? Poliüretan Köpük Ne İşe Yarar? Poliüretan Köpük Kullanımı 

E. Isı Yalıtım Sistemleri

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Isi yalitimi konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/xizuSWM

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Isı yalıtımı konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazanmala-
rı gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel uygula-
masına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu bilgi ve 
becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi:

Bilgiler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

1. ısı yalıtımının önemini doğrular

2. ısı yalıtım malzemelerinin uygulama alanlarını listeler

3. ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini açıklar

4. ısı yalıtım malzemeleri çeşitlerini listeler

5. ısı yalıtımının döşenmesi için kuralları sunar 

Yetenekler:

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

1. ısı yalıtım malzemelerini hazırlar

https://me-qr.com/xizuSWM
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2. ısı yalıtımının döşenmesi için gerekli yüzey hazırlığını yapar

3. sıva ve yapıştırıcı hazırlar

4. yalıtım levhasını tabana bağlar/sabitler

5. yüzeyi korumak için son bir kaplama uygular

Yeterlilikleri:

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gerekli önlemleri alır

2. bina kabuğunun çeşitli kısımlarına ısı yalıtım döşeme ve malzemeleri serer

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır

4. teknik iş kurallarına uyar ve ürün ve malzemelerin teknik özelliklerini kullanır

5. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

6. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

İnşaat malzemeleri

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-11 sınıf
(2-4 eğitim yılı)

10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Teori: 
10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 4 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

İÇ SIVALAR



56
İNŞAATTA MESLEKI EĞITIM VE ÖĞRETIMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESI: BINA VE ENERJI 
VERIMLILIĞI İÇINYENILIKÇI MALZEMELER. ÖĞRETMEN EL KITABIYLA

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

İç sıvalar, iç mekanın görünen yüzeyini oluşturan konstrüksiyonun bitirme işleridir. Sıva, manuel veya 
makine ile uygulanan ıslak bir işlemdir. Alçı el ya da makine uygulama ile ıslak bir süreçtir. 

Araştırma meseleleri: İç sıvanın bileşenleri hangileridir? Plasterleri yere, bağlayıcı malzemeye, kat-
man sayısına, yüzey işlemine göre nasıl ayırabiliriz? Teknolojik sıva süreci ve farklı sıva türleri hakkın-
da yeterli bilgiye sahip miyiz?

Konuyla ilgili teorik kısım iç sıvalar, türleri ve özellikleri, sıva döşerken teknolojik sürecin aşamaları, 
sıva bileşenlerini test etme prosedürleri hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgiler ve ayrıca 
iç sıvaların makine ve manuel olarak döşenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

Teorik kısım dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Iç sivalar konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlan-
mışlardır. 

Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından kullanılabilir ve Iç sivalar konusunda 
eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Iç sivalar konusuyla ilgili teorik kısım 
dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/bddzd4nt

https://tiny.one/bdxhebjr

https://tiny.one/yc6eyma7

https://tiny.one/5csact2a

 Terimler ve tanımlar

Kuru karışım – nem olmadan tamamen kuru durumda olan bir bağlayıcı ve dolgu maddesinden 
oluşan bir karışım. Kuru karışımlar sızdırmaz ambalajlarda hava geçirmez şekilde paketlenir

Floresan – oksitlerin elementin içinden yüzeye göçü nedeniyle beton, betonarme veya tuğla yüzey-
lerin yüzeyinde lekelenme görünümü

Antiseptik özellikler – malzemenin yüzeyindeki mikroorganizmaların büyümesini engelleme yete-
neği

Isı-nem rejimi – tesislerdeki mikro iklimin bir dizi parametresi

Son kaplama – son kaplama koruyucu veya dekoratif işlevlere sahip olabilir

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Pratik görevler ve alıştırmalar hem gruplar halinde hem de bağımsız olarak farklı çalışma biçimle-
rini öngörür. Alıştırmalar öğrenciler arasında yaratıcılığı, katılımı ve işbirliğini teşvik etmek ve her 
öğrencinin kendini ifade etmesine, niteliklerini ve güçlü yanlarını göstermesine izin vermek için 
tasarlanmıştır.

https://tiny.one/bddzd4nt
https://tiny.one/bdxhebjr
https://tiny.one/yc6eyma7
https://tiny.one/5csact2a
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Öğrencileri gruplara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi 
aralarında dağıtmasına izin verin. Bir görevi/alıştırmayı bitirdikten sonra grup bir sonrakine geçer. 
Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teş-
vik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarını 
sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır. Gruplar arasında rekabeti 
başlatmak ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Zihin haritası – alıştırma 2 – Vicks cihazı sunulur. Alıştırma hem cihazı öğrencilere tanıtmak hem de 
öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için kullanılabilir.

Genç araştırmacı – laboratuvar alıştırmaları 1, 3, 4 ve 5. Alıştırmalar edinilen bilgilerin pratik uygula-
ması için bir fırsat sağlar. Her dersin başında laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında 
öğrencilere bilgi veriniz ve çalışmaları sırasında öğrenciler tarafından uyulup uyulmadığını takip 
ediniz.

Eğlence köşesi – alıştırma 1 (etkileşimli versiyon) – görev öğrencilerin farklı tipteki sıvaların son priz 
süresini hatırlamalarını sağlar. Alıştırma önceden edinilmiş bilgileri pekiştirmek için uygundur.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri. Alıştırmalar 4-8 kişilik bir grupla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, araştırma) yapılmaya daha uygundur

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

Pratik görev 1: Alçı sıvanın sertleşmesinin başlangıcı ve sonu ile ilgili test

Alıştırma öğrencilerin deneysel çalışmalar yürütme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Etkin-
lik farklı tipteki üç alçı numunesinin priz süresinin karşılaştırmasını içerir. Öğrenciler üç numune için 
çözümler hazırlamalı ve elde edilen değerleri verilen tabloya kaydetmelidir (bkz. Ek No 2. Çalışma 
yaprağında ölçülen değerler tablosu). Araştırmanın bitiminden sonra öğrenciler deney sonuçlarını 
Laboratuvar Test Tutanağına (çalışma yaprağının son sayfasında) doldurmalıdır.

Laboratuvar alıştırmasını tamamladıktan sonra, öğrenciler interaktif çevrimiçi alıştırmayı yaparak 
elde edilen sonuçların doğruluğunu kontrol edebilirler. Belirli bir tür sıvanın kürlenme süresi ile 
bağlanmasını gerektirir.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları (her grupta en az 1 takım çalışma yaprağı olduğundan emin 
olun), tükenmez kalemler, kurşun kalemler, üç adet alçı sıva karışımı – hızlı sertleşen alçı, normal 
sertleşen alçı ve yavaş sertleşen alçı, Vicks cihazı, ölçüm şerit kap (beher), cam çubuklar, agregalar 
için kürek, spatula, tartı, plastik kaseler, kronometre, hesap makinesi, havlular, vazelin. Çevrimiçi 
alıştırma için – bilgisayar/mobil cihaz ve internet bağlantısı.
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 Pratik görev 1

Laboratuvar egzersizi

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/McWZqwW

Etkileşimli egzersiz

Bağlantıyı takip edin veya QR kodu-
nu tarayın

https://me-qr.com/eBV6t6r

Pratik görev 2: Vicks cihazının bir görüntüsü sunulur. Çevrimiçi alıştırmada, öğrenciler tek tek öğe-
lerin adlarını çizimdeki yerleriyle ilişkilendirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak), öğren-
cilerden çizime ekli isimleri belirtmelerini isteyin. Çalışma s yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları 
içerir.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/mssu3m4

Pratik görev 3: Çimento harcının kıvamını belirlemek için test

Bu alıştırmanın amacı öğrencilerin Vicks cihazını kullanarak çimento harcının kıvamını ölçme beceri-
lerini kazanmalarıdır. Testin sonuçları – çimento harcının su içeriği, çimento kütlesinin yüzdesi olarak 
sunulmalıdır. En yakın % 0,5'e yuvarlanmış belirtilen su içeriği çimento harcının standart kıvamına 
ulaşmak için gereken su miktarını temsil eder. Öğrenciler alıştırmayı tamamlayarak, bir çimento 
çözeltisi hazırlamak için gereken su ve çimento oranlarını bulacak ve Vicks cihazını kullanmayı öğ-
renecekler.

Hazırlık ve ekipman: çalışma kağıtları (her grupta en az 1 takım çalışma yaprağı olduğundan emin 
olun), tükenmez kalemler, kurşun kalemler, ölçü kabı (beher), kronometre, Vicks cihazı, Vicks halkası, 
çimento test numunesi, spatula, plastik kaplar.

Görevin ayrıntılı bir açıklaması ve deneyi gerçekleştirmek için talimatlar hem Dijital Araç Takımında 
hem de çalışma yaprağında sunulmaktadır.

https://me-qr.com/McWZqwW
https://me-qr.com/eBV6t6r
https://tiny.one/mssu3m4
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 Pratik görev 3

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yckwezs5

Pratik görev 4: Çimento çözeltisinin priz süresinin belirlenmesi

Bu alıştırma Vicks cihazı kullanılarak çimento harcının priz süresini belirleme becerisini kazanmayı 
amaçlamaktadır. Deneyin sonuçları dakikalar içinde kaydedilir. Öğrenciler alıştırmayı yaparak, çi-
mento harcının yapışmasının başlangıç ve bitiş zamanını belirlemeyi öğrenecek ve aynı zamanda 
Vicks cihazını kullanma becerilerini geliştireceklerdir.

Hazırlık ve ekipman: çalışma kağıtları (her grupta en az 1 takım çalışma yaprağı olduğundan emin 
olun), tükenmez kalemler, kurşun kalemler, ölçü kabı (beher), kronometre, Vicks cihazı, Vicks halkası, 
çimento test numunesi, spatula, plastik kaplar.

Görevin ayrıntılı bir açıklaması ve deneyi gerçekleştirmek için talimatlar hem Dijital Araç Takımında 
hem de çalışma yaprağında sunulmaktadır.

 Pratik görev 4

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8f6vee

Pratik görev 5: Bilgilendirici su testleri

Bu alıştırmanın amacı laboratuvar koşullarında suyun çeşitli özelliklerini belirlemektir: saflık ve şeffaf-
lık, koku, pH, organik maddelerin ve sülfatların varlığı. Alıştırmada önerilen testlerden bazıları evde 
yapılmaya da uygundur, daha sonra sonuçlar sınıfta sunulabilir (ters yüz edilmiş sınıf).

Hazırlık ve ekipman: su, kapaklı su için temiz, şeffaf bir kap (test tüpü), turnusol kağıdı (pH göster-
gesi), baryum klorür BaCl, sonuçları kaydetmek için kurşun kalemler veya tükenmez kalem.

 Pratik görev 5

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/3yfzzd6f

https://tiny.one/yckwezs5
https://tiny.one/2p8f6vee
https://tiny.one/3yfzzd6f
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 Öz değerlendirme

8 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Iç sivalar konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/yV-
R7c8D

1 . Aşağıdaki özelliklerden hangisi kaba iç sıvalar için geçerlidir?

A) yapıyı mekanik hasarlardan korurlar

B) tabanın düzgünsüzlüğünü düzeltmeye hizmet ederler => doğru cevap

C) estetik bir işleve sahip olurlar

D) binanın ısı yalıtımını iyileştirirler

2 . Kaba sıvaların bileşiminde hangi bileşenler zorunlu DEĞİLDİR?

A) su

B) bağlayıcı madde

C) takviyeler => doğru cevap

D) dolgu maddesi

3 . Bileşenlerden hangisi kaba sıvalar için dolgu maddesi değildir?

A) alçıtaşı => doğru cevap

B) taş unu

C) organik maddeler – talaş

D) ezilmiş veya nehir kumu

https://me-qr.com/yVR7c8D
https://me-qr.com/yVR7c8D
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4 . Yanlış ifadeyi belirtin:

A) alçı sıva iddialı iç mekanlara uygundur

B) alçı sıvada kireç-çimento harcı vardır

C) alçı sıva yavaş sertleşen bir alçıdan oluşan bir yüz tabakasına sahip olmalıdır

D) alçı sıva nemli ortamlara uygundur => doğru cevap

5 . Kuru sıva karışımı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

A) tüm bileşenler doğru şekilde dozlanmıştır

B) kuru sıva karışımı hiç kullanılmamıştır => doğru cevap

C) sıvanın kalitesi tek tek bileşenlerin kalitesine ve oranlarına ve kuru karışımın karıştırılma kalitesine 
bağlıdır

D) kuru sıva karışımı mekanik veya elle uygulanabilir

6 . Aşağıdaki aletlerden hangisi kaba sıvanın mekanize uygulaması için uygundur?

A) mala

B) silindir 

C) tabanca => doğru cevap

D) spatula 

7 . Aşağıdaki aletlerden hangisi dekoratif sıvanın elle uygulanması için uygundur?

A) mala => doğru cevap

B) sıva makinesi

C) tabanca

D) şırınga makinesi

8 . Tabanı hazırlamanın aşağıdaki yollarından hangisi gazbeton blokların duvarları için uygundur?

A) kireç harcı ile sıvama

B) çimento-kum şırınga uygulaması => doğru cevap 

C) lateks ile boyama

D) zımpara ile düzleştirme

 Ek Bilgi

Bu bölümde iç sıvaların manuel ve makine uygulaması için farklı teknikleri sunan 4 video bulacaksınız: 

A. Alçı sıvanın manuel olarak uygulanması



63BEE-VET DİJİTAL ARAÇ TAKIMININ KULLANIMI KILAVUZU

B. Antibakteriyel etkiye sahip buhar geçirgen kireç ürünlerinin uygulanması

C. Alçı makinesi robotu

D. Kireç sıva uygulaması

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Iç sivalar onusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/u1Y2bAx 

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Iç sivalar konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazanmaları 
gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel uygula-
masına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu bilgi ve 
becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. temel hazırlıkları ile ilgili faaliyetleri ve önemini açıklar

2. macun karışımlarının çeşitlerini bilir

3. iç sıva ve macunların bileşenlerini açıklar

4. temel hazırlama türlerini ayırt eder

5. macun teknolojik sürecinin aşamalarını bilir

6. macun serme ve işleme yöntemlerini bilir

7. işlem sırasındaki zorunlu teknolojik kesintilere dair bilgiler alır

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. sıva bileşenlerini test etme prosedürlerini öğrenir

https://me-qr.com/u1Y2bAx
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2. alçı sıvanın sertleşme başlangıcını ve sonunu belirleyebilir

3. çimento bulamacının normalleştirilmiş yoğunluğunu belirleyebilir

4. çimento bulamacının priz süresini belirleyebilir

5. bilgilendirici su testleri yapabilir

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. tabana bağlı olarak uygun bir iç sıva türü seçer

2. farklı sıva yüzeyleri kullanır

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır

4. teknik iş kurallarına uyar ve ürün ve malzemelerin teknik özelliklerini kullanır

5. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

6. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



MACUNLAR

Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

İnşaat malzemeleri

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

11 sınıf
(4 eğitim yılı)

10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Teori: 
11 sınıf
(3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 Sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar
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 Özetle konu

Macunlar bir tür harçtır. Uygulamaları uygulandıkları yüzeylerin düzgünlüğünü arttırmak içindir. Ma-
cun karışımlarının uygulaması tesislerde istenilen mikro iklimin uygulanacağı yüzeylere göre yapılır.

Araştırma meseleleri: Macun çözeltilerinin bileşimi nedir? Baz için teknolojik özellikler ve gereksi-
nimler nelerdir?

Konuyla ilgili teorik kısım macun karışımları, bileşimleri, teknolojik özellikleri, türleri ve macun yapar-
ken bazın gereksinimleri hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgiler içermektedir. 

Teorik kısım İki ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Macunlar konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlan-
mışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)

Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Macunlar konusuyla ilgili teorik kısım 
İki ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p94mjn7

https://tiny.one/yszv7yha

https://tiny.one/2p94mjn7
https://tiny.one/yszv7yha
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 Terimler ve tanımlar

Bağlayıcılar – su ile karıştırılan, bağlanan ve sertleşen ve mukavemetlerini koruyan maddeler

Katkı maddesi – su ile karıştırılan, bağlanmayan ve sertleşmeyen dolgu maddeleri. Bunlar mukave-
metlerini ve dayanıklılıklarını arttırmak için çözeltilerin bileşimine katılan inert malzemelerdir

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Konuda sunulan macun egzersizleri hem bireysel hem de grup çalışmaları için uygundur. Alıştırma-
lar, öğrencilerin aktif katılımını teşvik edecek ve ayrıca önceden kazanılmış bilgi ve becerileri – ör-
neğin matematikte – uygulamalarına izin verecektir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Biraz Matematik – alıştırma 1 ve 2 – önerilen görevler öğrencilerin macun karışımlarının hazırlanması 
ve önceden belirlenmiş koşullar altında gerekli kuru karışımın değerlendirilmesi konusundaki bilgi-
lerini daha iyi anlamalarına ve derinleştirmelerine yardımcı olacaktır.

Eğlence Köşesi – alıştırmalar 3, 4 ve 5 – alıştırmalar farklı macun türlerinin temel özelliklerine göre 
eşleştirilmesini içerir. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrendikleri için alıştırmaların 
etkileşimli versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılmasına 
katkıda bulunur. Alıştırmalar hem yeni materyal öğretmek hem de öğrencilerin bilgilerini pekiştir-
mek için kullanılabilir.

Konuda önerilen pratik görevler tüm sınıf tarafından aynı anda veya 4-5 kişilik gruplar halinde ger-
çekleştirilebilir. Grup etkileşimi ve işbirliği öğrencileri etkinliklere aktif olarak katılmaya ve bireysel 
kavramlar arasındaki ilişkileri daha iyi anlamaya teşvik ederek konunun daha derinden anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Gruplar arasında rekabeti başlatmak, ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir. 

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Pratik görev 1: Alıştırma, alçıpandan yapılmış, 2 mm kalınlığında, 4,5 m x 2,5 m ölçülerinde bir 
duvarın sıvanması için gerekli kuru sıva macunu karışımının ve gerekli su miktarının hesaplanmasını 
içerir. Çözme yönergeleri de göreve eklenmiştir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yszv7yha

Pratik görev 2: Alıştırma birbiriyle ilişkili iki görevin çözülmesini içerir: 1) 2500 kg/m3 yoğunluğa 
sahip 4 torba 20 kg kuru macun çimento karışımını karıştırmak için gerekli su miktarının hesap-
lanması; ve 2) bitmiş karışımla kaplanabilecek alanın hesaplanması. Çözme yönergeleri de göreve 
eklenmiştir.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p95a6zz

Pratik görev 3: Alıştırma farklı tipteki macun karışımlarını gerekli miktarda suyla karıştırmayı içerir. 
Kilogram cinsinden belirli bir miktarda kuru karışım için litre cinsinden su miktarı için seçenekler 
sunulur. İnteraktif alıştırmada, öğrenciler macun tipini karşılık gelen gerekli su miktarına karşı alana 
yerleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden tablodaki ekli liste-
deki öğeleri doldurmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p95a6zz

Pratik görev 4: Alıştırma farklı tipteki macun karışımlarının tabakasının kalınlığını belirlemeyi içerir. 
İnteraktif alıştırmada, öğrenciler kutuya macun tipini mm cinsinden karşılık gelen değerin karşısına 
koymalıdır. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden tablodaki ekli listedeki 
öğeleri doldurmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

https://tiny.one/yszv7yha
https://tiny.one/2p95a6zz
https://tiny.one/2p95a6zz
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 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yckvp8e6

Pratik görev 5: Alıştırma, farklı tipteki macun karışımlarının tüketim oranlarının belirlenmesini içerir. 
Etkileşimli alıştırmada, öğrenciler macun tipini karşılık gelen maliyet oranı değerine göre kutuya 
yerleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden tablodaki ekli liste-
deki öğeleri doldurmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 5

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/54djycpb

 Öz değerlendirme

7 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Macunlar konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/1u2bXvJ

https://tiny.one/yckvp8e6
https://tiny.one/54djycpb
https://me-qr.com/1u2bXvJ
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1 . Uygulamalarına göre macun karışım çeşitleri nelerdir?

A) Dahili uygulama için

B) Harici uygulama için

C) Harici ve dahili uygulama için => doğru cevap

D) Yukarıdakilerin hiçbiri

2 . Alçı ne tür bir bağlayıcıdır?

A) Hidrolik bağlayıcı

B) Hava bağlayıcı => doğru cevap

C) Bağlayıcı değildir

3 . Portland çimentosu ne tür bir bağlayıcıdır?

A) Hidrolik bağlayıcı => doğru cevap

B) Hava bağlayıcı

C) Bağlayıcı değildir

4 . Aşağıdakilerden hangisi macun karışımlarının kalınlığı ile doğrudan ilgilidir?

A) Kumun türü

B) Doldurucunun boyutu => doğru cevap

C) Dolgunun miktarı

D) Bağlayıcının miktarı

5 . Aşağıdaki iş makinalarından hangisi macun ile uygulanabilir?

A) bir silindir aracılığıyla

B) havasız bir şırınga makinesi aracılığıyla => doğru cevap

C) havalı tabanca ile

6 . Aşağıdaki kuru macun karışımlarından hangisinin su tüketimi en fazladır?

A) kireç-çimento macun karışımları

B) alçı macun karışımları => doğru cevap

C) çimento macun karışımları

D) kireç macun karışımları
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7 . Çatlak bir tabana macun uygulamak mümkün mü?

A) Evet, ancak bir fiberglas ağ döşenirse => doğru cevap

B) Evet, ek takviyeye ihtiyaç duymaz

C) Hayır, tamamen yasaktır

D) Evet, ancak temel malzemeye bağlıdır

 Ek Bilgi

Bu bölümde manuel ve makine macun uygulamasını gösteren 2 video bulacaksınız: 

A. Manüel sıva uygulaması 

B. Makine destekli sıva uygulaması

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Macunlar konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/GD0Oi4A

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Macunlar konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazanmala-
rı gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel uygula-
masına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu bilgi ve 
becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. macun karışımlarının ana türlerini bilir ve tanımlar

2. kullanılan bağlayıcıya göre macun türlerini ayırt eder

3. macunların temel teknik özelliklerini tanır ve sıralayabilir

https://me-qr.com/GD0Oi4A
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Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. macun türlerini görsel olarak ayırt eder

2. farklı macun türlerinin bileşenlerini görsel olarak belirler

3. farklı macun türlerinin teknik özelliklerini anlar ve kullanır

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci: 

1. teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

2. gerekli kuru karışım ve su miktarını hesaplar

3. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

4. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



CEPHE KAPLAMA

Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

Tasarım ve inşaat 
kültürü

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Kentsel planlama ve 
mimari tasarım

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

Bina İnşaatında 
Dersler

Mimarlık ve iç 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi 
boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-12 sınıf
(2-5 eğitim yılı)

Teori: 
10 sınıf
(Eğitim yılı 1)

Uygulama: 
11-13 sınıf 
(2-4 eğitim yılı)

10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

3 teori + 3 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.
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Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

Cephe, inşaat işini sınırlar ve onu iklim etkilerinin etkilerinden korur.maride önemli bir görsel unsur-
dur.Mimaride önemli bir görsel unsurdur. Bize sahibi, yaşam tarzı ve tadı hakkında çok şey anlatır. 
Cephe, binanın nihai görünümünü en önemli şekilde belirleyen kısmıdır. Bir cephe sistemi ve cep-
henin dış tasarımı seçerken, sadece estetik yönünü değil, aynı zamanda binanın bulunduğu iklim 
koşullarını da dikkate almak gerekir.

Araştırma meseleleri: Cephe nedir? Cephe tasarımı yapılırken dikkate alınan faktörler nelerdir? 
Hangi cephe tipleri geleneksel olarak kabul edilir ve hangileri standart değildir?

Konuyla ilgili teorik kısım binaların dış kaplamaları, farklı cephe tipleri, malzemeler ve tasarım çö-
zümleri hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgiler içermektedir. Ders ayrıca standart olmayan 
modern cephelerin bir dizi örneğini sunar.

Teorik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Malzemeler hem öğretmenler hem de öğrenciler ta-
rafından kullanılabilir ve binalar için çeşitli dış çözümler hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bilgi sağlamak 
üzere hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Cephe kaplama konusuyla ilgili teorik 
kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiş-
tir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2btbmzrd

https://tiny.one/bdyak4e7

https://tiny.one/ksmkcnma

 Pratik Alıştırmalar

Bu konudaki pratik alıştırmalar proje tabanlı öğrenmenin farklı biçimlerini temsil eder. Etkinlikler öğ-
renciler arasında yaratıcılığı, katılımı ve işbirliğini teşvik etmek ve böylece ekip çalışması becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmıştır. Konuyla ilgili tüm alıştırmalar hem yeni materyalleri tanıtmak hem de 
önceden edinilmiş bilgileri pekiştirmek için kullanılabilir.

Sınıfı birkaç gruba ayırın. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi aralarında dağıtmasına izin verin. 
Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teş-
vik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarını 
sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır. Gruplar arasında rekabeti 
başlatmak, ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Zihin haritası – alıştırma 1 – alıştırma farklı cephe tiplerini hatırlamaya ve onları sistematize etmeye 
yardımcı olacaktır.

Yaratıcılık köşesi – alıştırmalar 2, 3 ve 4 – farklı cephe tiplerine bakmak ve değerlendirmek, öğren-
cilerin farklı tasarım çözümlerinin uygunluğunu ve avantajlarını haklı çıkarma becerilerini geliştirme-
lerini sağlayacaktır. Alıştırmalar öğrencilerin bilgilerini pratikte uygulama, teori ve pratik arasındaki 
bağlantıları anlama ve konuyla ilgili çeşitli bilgileri derinleştirme fırsatı sunar.

Eğlence köşesi – alıştırma 5 – alıştırma öğrencilerin dış kaplamalar için kullanılan sıvalar hakkındaki 
bilgilerini güçlendirmeyi öngörmektedir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılma-
sına katkıda bulunur.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 ev ödevi (proje tabanlı öğrenme, geleneksel yaklaşım, dijital teknolojilerin kullanımı)

https://tiny.one/2btbmzrd
https://tiny.one/bdyak4e7
https://tiny.one/ksmkcnma
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Pratik görev 1: Cephe türleri

Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak): şema üç gruba ayrılmış farklı cephe türleri sunar 
1) geleneksel olmayan, 2) standart ve 3) özelliklerine göre. Öğrencilerden şemaya bakmalarını ve 
mümkün olduğunca çok pozisyonu hatırlamalarını isteyin. İki dakika sonra öğrenciler verilen listeyi 
kullanarak ikinci sayfadaki boş grafiği doldurmaya çalışmalıdır. Alıştırma tüm şema doğru bir şekilde 
tamamlanana kadar tekrar edilebilir.

İnteraktif alıştırmada, öğrenciler verilen cephe tiplerini gruplara ayırmalıdır. Alıştırma için hazırlanır-
ken, onlara çalışma yaprağının ilk sayfasına bir göz atabilirsiniz.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, tükenmez kalemler, kurşun kalemler. Her grubun en az 
1 çalışma yaprağı olduğundan emin olun. Bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya 
projektörü.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/dbytjp8k

Pratik görev 2: Verilen nesnenin cephesinin tasarımının malzeme açısından gerekçesi

Öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın ve her gruba çalışma yaprağının bir kopyasını verin. Farklı cep-
he türlerinin görüntülerini önceden hazırlayın. "Konuyla ilgili esas bilgiler" ve "Ek bilgiler" bölümle-
rindeki görselleri veya internetten başka örnekler kullanabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerden internette 
beğendikleri bir cephe örneği bulmalarını ve ardından alıştırmayı yapmalarını isteyebilirsiniz.

Çalışma yaprağı bir cephe tasarımında önemli olan son kaplamaların aşağıdaki özelliklerini içerir:

 Binaya göre cephenin rengi ve bölünmesi

 Yapı uyuşmazlıklarının çözümü

 Cephenin yaşamı

 Cephenin fiziksel özellikleri

 Alternatif cephe çözümleri 

 İlgili cepheyi koruma yöntemi

Öğrencilerin tasarladıkları cepheyi bir müşteriye/yatırımcıya savunması gereken mimarlar veya ta-
sarımcılar olduklarını hayal etmelerine izin verin. Her grup aldıkları görüntüden cephenin her bir 
özelliğini tartışmalı ve verilen cephenin değerlerini desteklemek için 1-2 argüman sunmalıdır (15-20 
dakika). Grup tartışmasından sonra, her gruptan bir temsilci cephe tasarımlarını sınıf nezdinde sa-
vunmalı ve bu cephenin neden ve nasıl uygun bir seçim olduğunu gerekçelendirmelidir.

https://tiny.one/dbytjp8k
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Hazırlık ve ekipman: farklı cephe türlerinin görüntüleri, çalışma yaprağı, tükenmez kalemler, kurşun 
kalemler. Her grubun en az 1 çalışma yaprağı olduğundan emin olun. Bilgisayar/mobil cihaz, inter-
net bağlantısı, multimedya projektörü.

 Pratik görev 2

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/VpaqhZk

Pratik görev 3: Belirli bir nesne için cephenin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi

Öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın ve her gruba çalışma yaprağının bir kopyasını verin. Farklı cep-
he türlerinin görüntülerini önceden hazırlayın. "Konuyla ilgili esas bilgiler" ve "Ek bilgiler" bölümle-
rindeki görselleri veya internetten başka örnekler kullanabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerden internette 
beğendikleri bir cephe örneği bulmalarını ve ardından alıştırmayı yapmalarını isteyebilirsiniz.

Çalışma yaprağı aşağıdaki tartışma sorularını içerir:

 Seçilen cephenin avantajları

 Seçilen cephenin dezavantajları

 Bu tip cephe yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

 Bu cephe tipini uygularken dikkate alınması gereken riskler var mı?

Öğrencilerin tasarladıkları cepheyi bir müşteriye/yatırımcıya savunması gereken mimarlar veya tasa-
rımcılar olduklarını hayal etmelerine izin verin. Her grup aldıkları görüntüden cephe ile ilgili verilen 
soruları tartışmalı ve fikirlerini 1-2 cümlede (15-20 dakika) yazmalıdır. Gruplar halinde yapılan tartış-
madan sonra, her gruptan bir öğrenci, verilen tasarım çözümünün seçimini destekleyen en önemli 
argümandan başlayarak tartışmaların sonuçlarını sınıfa sunmalıdır.

Hazırlık ve ekipman: farklı cephe türlerinin görüntüleri, çalışma yaprağı, tükenmez kalemler, kurşun 
kalemler. Her grubun en az 1 çalışma yaprağı olduğundan emin olun. Bilgisayar/mobil cihaz, inter-
net bağlantısı, multimedya projektörü.

 Pratik görev 3

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/JWfrZek

https://me-qr.com/VpaqhZk
https://me-qr.com/JWfrZek
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Pratik görev 4: Belirli bir bina için cephe tasarımı ve tasarım mantığı

Alıştırma 2 ve 3'e benzer şekilde, öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın ve her grup için çalışma 
yaprağının bir kopyasını sağlayın. Farklı cephe türlerinin görüntülerini önceden hazırlayın. "Konuyla 
ilgili esas bilgiler" ve "Ek bilgiler" bölümlerindeki görselleri veya internetten başka örnekler kulla-
nabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerden internette beğendikleri bir cephe örneği bulmalarını ve ardından 
alıştırmayı yapmalarını isteyebilirsiniz.

Çalışma yaprağı aşağıdaki tartışma sorularını içerir:

 Bu cephe neden verilen bina için uygundur?

 Mimar verilen nesne için önerilen cephe tipi ile neyi ifade etmek istedi?

 Mimar belirli bir bina için neye karar verdi?

 Alternatif olarak değerlendirilebilecek cephe tiplerinin bir listesini sunun

 Tasarlanan cephe binaya nasıl "yardımcı olabilir"?

 Cephe çevreyi nasıl etkileyebilir?

 Verilen tasarıma ilham veren örnekler verin

Öğrencilerin tasarladıkları cepheyi bir müşteriye/yatırımcıya savunması gereken mimarlar veya tasa-
rımcılar olduklarını hayal etmelerine izin verin. Her grup aldıkları görüntüden cephe ile ilgili verilen 
soruları tartışmalı ve fikirlerini 1-2 cümlede (15-20 dakika) yazmalıdır. Grup tartışmasından sonra, 
her gruptan bir öğrenci tartışmaların sonuçlarını sınıfa sunmalıdır.

Hazırlık ve ekipman: farklı cephe türlerinin görüntüleri, çalışma yaprağı, tükenmez kalemler, kurşun 
kalemler. Her grubun en az 1 çalışma yaprağı olduğundan emin olun. Bilgisayar/mobil cihaz, inter-
net bağlantısı, multimedya projektörü.

 Pratik görev 4

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/mAI2Mva

Pratik görev 5: Alıştırma bağlayıcıya göre harici kullanım için sıva türlerinin belirlenmesini içerir. 
İnteraktif alıştırmada öğrenciler sıva türünü ilgili bağlayıcıya karşı kutuya yerleştirmelidir. Çevrimdışı 
modda (çalışma yaprağını kullanarak), öğrenciler sol sütundaki kavramlarla sağ sütundaki kavramları 
bir çizgi ile bağlamalıdır. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

https://me-qr.com/mAI2Mva


79BEE-VET DİJİTAL ARAÇ TAKIMININ KULLANIMI KILAVUZU

 Pratik görev 5

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yckwj7ts

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Cephe kaplama konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/n5pYTzC

1 . Cephelerde hangi malzeme kullanılmaz?

A) Taş

B) Ahşap

C) Kağıt => doğru cevap

D) Metal

2 . Cephe tasarımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin belirleyici olmadığını belirleyin?

A) Malzemenin düşük ısı direnci => doğru cevap

B) Yatırımcının finansal yetenekleri

C) Yangın Güvenliği

D) Binanın işlevselliği ve konforu

https://tiny.one/yckwj7ts
https://me-qr.com/n5pYTzC
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3 . Müstakil evler için ne tür bir cephe kullanmıyoruz?

A) Tırmanma bitkiler ile cephe

B) “Novabrick” sistemi

C) Kinetik cephe => doğru cevap

D) Fiber çimento cepheleri

4 . Hangi ifade doğrudur?

A) Cephe binanın en önemli parçasıdır

B) Cephe yapıyı ayırt eder ve onu iklim koşullarından korur => doğru cevap

C) Cephe binanın termal özelliklerini etkilemez

D) Cephe tasarımı binanın diğer elemanlarının tasarımından bağımsızdır

5 . Hangi cephe tipi geleneksel olarak tanımlanır?

A) Havalandırmalı

B) Enerji üreten

C) Çizik dış sıva ile => doğru cevap

D) Cam

 Ek Bilgi

Konunun teorik kısmına ek olarak, bu bölümde hem yeni materyali öğrencilere sunarken hem de 
bilgilerini pekiştirmek için ve farklı cephe türlerinin değerlendirilmesini gerektiren alıştırmalarda 
kullanabileceğiniz 17 video bulacaksınız: 

A. Işık ve Gölge Festivali, Banska Bystrica, Slovaky

B. Işık performansı yaratıcı renkler projesi, FEL Cvut

C. Anamorfik yanılsama ile Kamusal Medya Sanatı “WAVE”

D. Yüzen heykeller

E. Nexen’in Seul, Güney Kore’deki Ar-Ge Merkezi’ndeki “Sonsuzluk Duvarı”

F. Salesforce, San Francisco, CA, ABD’nin kurumsal lobisindeki video duvarı

G. Etkileşimli ofis lobisi, Washington, D.C., ABD

H. iSurround Kurulumu

I. Sürükleyici Projeksiyon Odası, Barnet ve Southgate College, Birleşik Krallık

J. Muhteşem Hareketli Cephelere Sahip 5 Eşsiz Bina Tasarımı

K. 5 Yapılandırılmış Dinamik Cephe
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L. Kinetik Mimari

M. Dinamik Mimari – Döner Kule

N. “Kinetik Binalar” nedir?

O. Dinamik Cephe

P. Güneşin yükselme açısına tepki veren Bio Facade, Sidney, Avustralya

Q. Kinetic Facade “One Ocean”, World Expo 2012, Yeosu, Güney Kore

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Cephe kaplama konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/LauN2AU 

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Cephe kaplama konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra ka-
zanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel 
uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu 
bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından:

1. bir binada cephenin anlamını ve işlevlerini açıklar

2. farklı cephe tiplerini bilir ve listeleyebilir

3. cephe kaplamasında kullanılan farklı malzeme türlerini bilir ve listeleyebilir

4. farklı cephe ve malzeme türlerinin avantaj ve dezavantajlarını bilir

5. cephe tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurları bilir

6. dış kaplamaların ana bileşenlerini, özelliklerini ve avantajlarını ayırt eder

https://me-qr.com/LauN2AU
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Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

1. cephe kaplaması için bir kompozisyon tasarlar

2. cephe tasarımının doğruluğunu değerlendirir

3. verilen nesnenin cephesinin tasarımını kullanılan malzemelere göre açıklar

4. belirli bir binada cephenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir ve açıklar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından: 

1. belirli bir çevrede belirli bir bina tipine uygun bir cephe tasarlar

2. cephe kaplaması için farklı sıva türleri arasından seçim yapar

3. cephe tasarım seçimleri bağlamında enerji tasarrufu ve çevresel etkinin önemini açıklar

4. çevre, yazarın kendini ifade etmesi ve binanın amacı ile ilgili olarak cephe tasarımı seçimini 
delillerle destekler

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



ŞAPLAR

Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

İnşaat malzemeleri

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

11-12 sınıf
(4-5 eğitim yılı)

10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Teori: 
11 sınıf
(Eğitim yılı 3)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 4 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)
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 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

Şap türleri yapıldıkları malzemelerin bileşimine, yerleştirildikleri tabana ve uygulama yöntemine 
bağlı olarak bölünür.

Araştırma meseleleri: Şapların temel özellikleri nelerdir? Şap döşenirken nelere dikkat edilmelidir? 
Hangi araçlara ve malzemelere ihtiyaç var? Kendiliğinden yayılan şapların avantajları nelerdir?

Eğitim materyalinin içeriği temel harçlar, özellikleri, test yöntemleri, depolama kuralları ve uygu-
lamaları ve bunların uygulanması için uygun araçlar hakkında ileri düzeyde bilgi edinme fırsatlarını 
ortaya koymaktadır.

Teorik kısım dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Şaplar konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlanmış-
lardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Şaplar konusuyla ilgili teorik kısım 
dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8c525r

https://tiny.one/pcs2d572

https://tiny.one/4kbj2kwv

https://tiny.one/57vxhkv5

 Terimler ve tanımlar

Laminat parke – kağıt / kaplama ile kaplanmış ve sentetik reçine ile kaplanmış ahşap lifi ve sunta 
levhalar. Dokuları ahşabı, seramik karoları ve daha fazlasını taklit eder

Viskozite – sıvıyı dökerken “yoğunluk” veya direnç

Astar – sert bir yüzey ile sıvı bir kaplama (boya, civa, sıva, şap vb.) arasındaki yapışmayı iyileştirir

Mala – duvarlara, tavanlara ve zeminlere çeşitli harçları uygulamak ve dağıtmak için kullanılan bir 
alet

Genişletilmiş kil – ateşleme sırasında genişleyen kilden elde edilir. Kuvars kumundan daha hafif 
dolgu malzemesi için kullanılır

Genişletilmiş polistiren – çoğunlukla duvarların ve tavanların ısı yalıtımı olarak kullanılan strafor

Yapışma – birbirine benzemeyen katıların veya sıvıların iki yüzeyi arasındaki yapışma

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

https://tiny.one/2p8c525r
https://tiny.one/pcs2d572
https://tiny.one/4kbj2kwv
https://tiny.one/57vxhkv5
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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 Pratik Alıştırmalar

Şaplar konusundaki pratik görevler ve alıştırmalar hem gruplar halinde hem de bağımsız olarak çe-
şitli çalışma biçimleri sağlar. Alıştırmalar öğrencilerin aktif katılımını teşvik edecek ve ayrıca önceden 
kazanılmış bilgi ve becerileri – örneğin matematikte – uygulamalarına izin verecektir. Etkileşim ve 
işbirliği öğrencileri etkinliklere aktif olarak katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar 
arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarına izin verecek ve nihayetinde öğrencilerin ko-
nuya olan ilgisini artıracaktır.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence köşesi – alıştırmalar 1, 2 ve 5 – görevler öğrencilerin kavramları anlamalarını ve aralarındaki 
mantıksal bağlantıları eğlenceli bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Alıştırmalar hem yeni materyal 
öğretmek hem de öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için kullanılabilir.

Zihin haritası – alıştırmalar 3 ve 4 – etkinlikler en çok tüm sınıfla veya gruplar halinde beyin fırtınası 
(brainstorming) yapmak için uygundur. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılma-
sına katkıda bulunur.

Biraz Matematik – alıştırma 6 – önerilen görevler öğrencilerin şap çözeltilerinin hazırlanması ve te-
mel özellikleri hakkındaki bilgilerini daha iyi anlamalarına ve derinleştirmelerine yardımcı olacaktır. 
Alıştırma edinilen bilgileri pekiştirmek için uygundur.

Genç Araştırmacı – alıştırma 7 ve 8. Alıştırmalar öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmelerini 
ve teorik bilgileri pratikte uygulamalarını sağlayacaktır. 

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (araştırma/proje tabanlı öğrenme; geleneksel, dijital teknolojilerin kullanılması)

Pratik görev 1: 5 ifade verilmiştir. Her cümlede öğrenciler ifadenin doğru olması için iki kavram 
arasında seçim yapmalıdır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler cümledeki boşluklara doğru kelimeyi 
koymalıdır. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – yanlış olduğunu düşündükleri kelimenin üs-
tünü çizmelerini isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/4wn2w7xw

https://tiny.one/4wn2w7xw
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Pratik görev 2: Alıştırma inşaatta kullanımları için büyük önem taşıyan şapların nitelikleri hakkında 
öğrencilerin bilgilerini hızlı bir şekilde kontrol etme fırsatı sunar. Hem çevrimiçi versiyonda hem de 
çalışma yaprağında öğrenciler verilen soruya verilen 3 cevaptan doğru olanı seçmelidir. Çalışma 
yaprağının ikinci sayfası doğru cevabı içerir.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p9bdtjk

Pratik görev 3: Alıştırma çimento şapı döşerken doğru aşama sırasını ezberlemek için tasarlanmış-
tır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler sayıları ilgili aşamanın karşısındaki kutulara koymalıdır. Çevrim-
dışı (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden listedeki aşamaları numaralandırmalarını isteyin. 
Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ypet9j9h

Pratik görev 4: Alıştırmanın amacı öğrencilerin iki ana şap tipinin geleneksel ve kendiliğinden akan 
olmak üzere özelliklerini hatırlamalarıdır. Öğrenciler verilen listedeki özellikleri iki gruba ayırmalıdır. 
Alıştırmanın çevrimiçi veya çevrimdışı olmasına bakılmaksızın beyin fırtınası şeklinde sınıfta yapılma-
sını öneririz. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2aeyt7ye

Pratik görev 5: Verilen alıştırma öğrencilere mastarlama için kullanılan aletleri tanımayı öğretecek-
tir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler aracın görüntüsünü adının karşısındaki kutuya yerleştirmelidir. 
Çevrimdışı modda, öğrencilerden araçların adlarını çalışma yaprağındaki uygun alana yazmalarını 
isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını 
kullanarak), çalışma yaprağını renkli yazdırmanızı öneririz.

https://tiny.one/2p9bdtjk
https://tiny.one/ypet9j9h
https://tiny.one/2aeyt7ye
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 Pratik görev 5

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/5n6dc6az

Pratik görev 6: Alıştırma birbiriyle ilişkili iki görevin çözümünü içerir: 1) kübik şekilli, boyutları 5x5x5 
cm ve kütlesi 125 g olan bir numune için çimento şapının hacim yoğunluğunun hesaplanması; ve 2) 
37.5 kN'lik numuneyi kıran belirli bir basınç kuvvetinde numunenin basınç dayanımının hesaplanma-
sı. Çalışma yaprağının ikinci sayfası çözümleri ve doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 6

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ynu3vmzx

Pratik görev 7: Alıştırma şapların kalitesini iyileştirmek için kullanılan katkı maddelerinin incelen-
mesini içerir. Alıştırma öğrencilerin farklı bilgi kaynaklarını kullanarak ve sonuçları sınıf arkadaşlarına 
sunarak öğrenmeyi yürütme becerilerini geliştirecektir. Çalışma hem her öğrenci tarafından bağım-
sız olarak hem de küçük gruplar halinde gerçekleştirilebilir.

 Pratik görev 7

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/lNO8iLJ

Pratik görev 8: Alıştırma bir atölyede/laboratuvarda gerçekleştirilmeye uygun bir dizi aktiviteyi 
içerir. Dersin başında öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgi veriniz ve çalışma 
sırasında uyumlarını izleyiniz. Alıştırma öğrencilere pratik becerilerini geliştirme ve konuyla ilgili 
önceden edinilmiş bilgileri pekiştirme fırsatı verir.

 Pratik görev 8

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/tgQejhi

https://tiny.one/5n6dc6az
https://tiny.one/ynu3vmzx
https://me-qr.com/lNO8iLJ
https://me-qr.com/tgQejhi
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 Öz değerlendirme

Bu konunun öz değerlendirme bölümü iki tür etkinlik içerir: test ve öz değerlendirme soruları.

Öz değerlendirme testi

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Şaplar konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/plkZdZW

1 . Çeşitli şap türleri arasında aşağıdakilerden hangisine göre ayrım yaparız (YANLIŞ olan ifadeyi 
işaretleyin):

A) Yerleştirildikleri taban

B) Ortaya çıkan renk => doğru cevap

C) Bileşenlerin bileşimi

D) Uygulama metodu

2 . Susuz hazırlanan tek şap çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) asfalt şap => doğru cevap

B) Çimento esaslı şap

C) Anhidrit şap

D) Magnezyum şap

https://me-qr.com/plkZdZW
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3 . Geleneksel şaplarda kullanılan bağlayıcı malzeme aşağıdakilerden hangisidir

A) Genişletilmiş kil

B) Kuvars kum

C) Portland çimento => doğru cevap

D) İnce taneli çakıl

4 . Aşağıdakilerden hangisi boşluk için doğrudur? seviyeli karışımlar …

A) … yüksek süneklik ile karakterize edilmez

B) … geleneksel şapların niteliklerine sahip değillerdir

C) … geleneksel şaplardan çok daha yavaş kururlar

D) … kendi ağırlıkları altında serbestçe akar, tüm boşlukları doldurur, düz ve güçlü bir yüzey 
oluştururlar => doğru cevap

5 . Şap uygulaması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Mala

B) Silah=> doğru cevap

C) Gözenekli mala

D) Sızdırmazlık bandı

E) İğneli silindir

F) Kayan kural

G) Düz kenar

H) Çivili ayakkabılar

 Öz değerlendirme soruları

Konuyla ilgili edinilen bilgileri pekiştirmek için 7 soru hazırlanmıştır. Sorular öğrencilerin konu hak-
kındaki bilgilerini derinleştirmek için de uygundur.

 Şaplar konusuyla ilgili öz değerlendirme soruları

Soruları görüntülemek ve cevapla-
mak için bağlantıyı takip edin veya 
QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/HUcyZOr

https://me-qr.com/HUcyZOr
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 Ek Bilgi

Bu bölümde mastarlama gösterimi ile 2 video bulacaksınız: 

A. Çimento şap 

B. Hızlı çimento şap

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Şaplar konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/RkDXMVq

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Macunlar konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazanmala-
rı beklenen bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel uygu-
lamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu bilgi 
ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. ana şap türlerini bilir

2. karışımın bağlayıcısına ve bileşimine göre farklı çözelti türlerini ayırt eder

3. temel harç uygulama yüzeylerini ve şap elemanlarını bilir

4. uygulamalarini belirleyen çözümlerin özelliklerini bilir

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

1. yerlerine bağlı olarak farklı şap türlerinin ana avantajlarını ve dezavantajlarını belirler ve açıklar

https://me-qr.com/RkDXMVq
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2. kapsamlarına göre farklı şap türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını belirler ve açıklar

3. uygulanacakları koşullara bağlı olarak farklı şap türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını belirler 
ve açıklar

4. şapların temel özelliklerini test ederek özelliklerini belirler

5. çeşitli yüzeylerde geleneksel ve kendiliğinden yayılan şapları uygular

6. şap örneğinin yapışmasını belirler

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. inşaat şaplarının mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler ve test eder

2. farklı tipte şapları seçer ve döşer ve bunların depolanması için kuralları bilir

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır

4. şap karışımının bileşimini ayarlar

5. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

6. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler*

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler*

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde 
Mesleki Eğitim

*Şu anda konu dersin öğretim programının bir parçası değil

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

11 sınıf
(4 eğitim yılı)

10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Teori: 
11 sınıf
(3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

SU YALITIMI
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Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

 Özetle konu

Su yalıtımı suyun veya nemin binaya etkisinden dolayı oluşabilecek hasarları önleyerek uzun ömürlü, 
konforlu ve güvenli bir ortam sağlar. Suyun yapıya girmesi taşıma kapasitesini azaltır, donatı ve/veya 
betonda korozyona neden olur ve mikroorganizmaların gelişme riski oluşturur. 

Araştırma meseleleri: Su yalıtımının avantajları nelerdir? Ne tür su yalıtım malzemeleri kullanılır ve 
nasıl uygulanır?

Teorik kısım dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Su yalitimi konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlan-
mışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Su yalitimi konusuyla ilgili teorik kısım 
dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/3wrpb4cd

https://tiny.one/yck7xva3

https://tiny.one/yckrks69

https://tiny.one/ymhas8ks 

 Terimler ve tanımlar

Viskozite – sıvılarda iç sürtünme

Kompozit – farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşenle oluşturulan bir 
malzeme

Hidrofobiklik – bir malzemeyi sudan uzak tutan moleküler özellikler

Polimer – birçok atom birbirine bağlandığında oluşan büyük moleküller

Dielektrik – elektriği taşıyacak serbest elektronu olmayan bir madde; sıfır veya çok düşük elektrik 
iletkenliğine sahiptir

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Su yalıtımı konusundaki pratik görevler gruplar halinde çalışmak için daha uygundur. Öğrencileri 
5-7 kişilik gruplara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Bir görevi/egzersizi bitirdikten sonra 
grup bir sonrakine geçer. Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak 
etkinliklere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derin-
lemesine anlamalarını sağlayacak ve sonuçta öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır. Gruplar 
arasında rekabeti başlatmak, ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir.

https://tiny.one/3wrpb4cd
https://tiny.one/yck7xva3
https://tiny.one/yckrks69
https://tiny.one/ymhas8ks
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Konuyla ilgili tüm alıştırmalar hem yeni materyalleri tanıtmak hem de önceden edinilmiş bilgileri 
pekiştirmek için kullanılabilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence Köşesi – alıştırmalar 1, 3 ve 5 – etkinlikler öğrencilerin su yalıtımında kullanılan farklı ele-
mentleri ve malzemeleri hatırlamalarını ve tanımlamalarını sağlayacaktır.

Zihin haritası – alıştırmalar 2 ve 4 – alıştırmalar su ve nemin bina üzerindeki olumsuz etkisini göste-
ren bir dizi kavramın anlaşılmasını ve sistemleştirilmesini sağlar. Faaliyetler bina yapımında su yalıtı-
mının öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

Pratik görev 1: Tek bir (sıcak) düz çatı için yeni bir su yalıtımı ve ısı yalıtımı uygulamasının detayının 
bir diyagramı verilmiştir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler verilen isimleri çizimdeki yerleriyle eşleş-
tirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden ekli listedeki kavramları şemaya 
göre numaralandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2vkpk2bj

Pratik görev 2: Bir tabloyla çalışmak 

Verilen tablodaki sütunlar suyun yapıları nasıl etkilediğini 4 şekilde içerir ve satırlar tek tek yapısal 
elemanları (çatılar, temeller, balkonlar, vb.) listeler. Öğrenciler yapının belirli bir unsurunun nasıl 
etkilenebileceğini tartışmalı ve tabloda işaretlemeli, ardından cevaplarını diğer gruplarla karşılaştır-
malıdır. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprağı (her grupta en az 1 set olduğundan emin olun), tükenmez 
kalemler, kurşun kalemler.

 Pratik görev 2

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p9epnuh

https://tiny.one/2vkpk2bj
https://tiny.one/2p9epnuh
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Pratik görev 3: Bitüm-polimer levhalara dayalı bir su yalıtım sistemi ile su girişi alanındaki çift (so-
ğuk) düz çatının detayının bir diyagramı verilmiştir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler verilen isimleri 
çizimdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden ekli lis-
tedeki kavramları şemaya göre numaralandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru 
cevapları içerir.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yc63yw66

Pratik görev 4: Etkinlik şemada gösterilen binalarda korozyonun neden olduğu hasar hakkında 
tartışma/beyin fırtınası (brainstorming) içerir. Alıştırma küçük gruplar halinde veya tüm sınıfla bir 
tartışma şeklinde yapmaya uygundur.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, tükenmez kalemler, kurşun kalemler, bilgisayar/mobil cihaz, 
internet bağlantısı, multimedya projektörü. Çevrimdışı modda, çalışma yaprağını renkli yazdırma-
nızı öneririz.

 Pratik görev 4

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/E5lVm58

Pratik görev 5: Öğrenciler oyun sözlüğünde saklı olan 10 su yalıtım malzemesi ismini bulmalıdır. 
İnteraktif alıştırmada alıştırmaya her yeni girişle birlikte terimlerin konumları değişir ve bu, materyal 
türlerini tekrar yoluyla ezberlemeye uygun hale getirir. Egzersizin çevrimiçi olarak tamamlanması 
şiddetle tavsiye edilir.

Çalışma yaprağında adlar kılavuzda gizlidir. İkinci sayfa doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 5

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/mv9xw36v

https://tiny.one/yc63yw66
https://me-qr.com/E5lVm58
https://tiny.one/mv9xw36v


98
İNŞAATTA MESLEKI EĞITIM VE ÖĞRETIMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESI: BINA VE ENERJI 
VERIMLILIĞI İÇINYENILIKÇI MALZEMELER. ÖĞRETMEN EL KITABIYLA

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Su yalitimi konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/1cQc01k

1 . Su yalıtımının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) binanın su etkisine karşı korunması => doğru cevap

B) binanın dış etkenlerden korunması 

C) binanın ve konforun ısıdan korunması

D) sıcak ve soğuk suyun karışmasını önlemek için

2 . Aşağıdakilerden hangisi su yalıtımında kullanılan malzemelerden biri değildir?

A) Taş yünü => doğru cevap

B) poliüretan malzemeler

C) polimer-bitüm su yalıtım ürünleri

D) çimento malzemeleri

3 . Aşağıdakilerden hangisi su yalıtımının avantajlarından biri DEĞİLDİR?

A) donatının korozyonunu önler 

B) suyun bir ortamdan diğerine geçerken enerji kaybetmesine izin verir => doğru cevap

C) küf ve küf oluşumunu engeller

D) binanın dayanıklılığını arttırır

https://me-qr.com/1cQc01k
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4 . Aşağıdakilerden hangisi çimento esaslı su yalıtım malzemesidir?

A) çimento poliüretan membran

B) cam yünü

C) kristalleşen çimentolu malzeme => doğru cevap

D) çimento ponza

5 . Aşağıdakilerden hangisi kimyasal katkılarla su yalıtımının avantajlarından biri DEĞİLDİR?

A) betonun kalitesini artırır

B) betonda su yalıtımı sağlar

C) betonun gerekli özelliklerini sağlar

D) beton elemanın üretimini hazırlamayı zorlaştırır => doğru cevap

 Ek Bilgi

Bu bölümde farklı koşullarda ve çeşitli malzemelerin kullanıldığı su yalıtım çalışmalarının gösterildiği 
5 video bulacaksınız: 

A. Banyoda su yalıtımı

B. Izolasyon su yalıtımı böyle yapılır, İzolasyon ustası

C. Seramik karo teras zemininin su yalıtımı

D. Bodrum kat su yalıtımının keşfinde dikkatimi çeken husus?

E. Çimento ve akrilik esaslı su yalıtım ürünleri

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Su yalitimi konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/w4gPcyE

https://me-qr.com/w4gPcyE
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 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Su yalitimi konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazan-
maları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel 
uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu 
bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci: 

1. su yalıtım malzemelerini belirler

2. su yalıtım malzemelerini uygulandıkları yere göre sınıflandırır

3. su yalıtım kaplamalarını belirler

4. su yalıtım malzemelerinin özelliklerini açıklar

5. su yalıtım malzemelerinin özelliklerini izah eder

6. su yalıtım malzemelerinin kesilmesi ve birleştirilmesi prensiplerini açıklar

7. modern su yalıtım malzemelerini bilir ve avantajlarını açıklayabilir

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. su yalıtımının uygulanacağı alanın ölçülerine göre su yalıtım malzemesini belirler ve seçer

2. su yalıtım malzemesinin yapıştırıcı malzemesini hazırlar

3. döşeme yöntemine göre su yalıtım malzemelerindeki bindirme oranına dikkat ederek döşeme 
işlemini gerçekleştirir

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. nemin binalar üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar

2. su yalıtım sistemlerinin önemini delillerle destekler

3. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

4. öğretmenin talimatlarını takip eder
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Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi 
boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-11 sınıf
(2-4 eğitim yılı)

Teori: 
10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Uygulama: 
11-13 sınıf 
(2-4 eğitim yılı)

Teori:
10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

DUVARCILIK HARÇLARI
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 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

 Özetle konu

Duvar harçları, düz harç, ince tabaka harç veya hafif katkılı harç olarak sınıflandırılır. Çözeltilerin 
bileşiminde geleneksel olarak üç bileşen bulunur – bağlayıcı, dolgu (kum) ve su. Teknolojinin ilerle-
mesiyle birlikte, çözeltinin belirli özelliklerini iyileştirmeyi amaçlayan çözeltilerin bileşiminde çeşitli 
tiplerde hidrolik katkı maddeleri bulunur.

Araştırma meseleleri: Bağlayıcı maddelere göre ne tür harçlar vardır ve bunlar ne ile karakterize 
edilir? Harçlar türleri bileşenlerine göre görsel olarak nasıl farklılık gösterir? Harç farklı yapı malze-
melerine nasıl uygulanır ve yüzeye yapışma nasıl sağlanır?

Konuyla ilgili teorik kısım en yaygın duvar çözümleri türleri ve özellikleri hakkında kısa, net ve iyi 
organize edilmiş bilgiler içermektedir.

Teorik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Duvarcilik harçlari konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Duvarcilik harçlari konusuyla ilgili te-
orik kısım üç ayrı alt başlıkta gelişti-
rilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

 https://tiny.one/m489j9hp

https://tiny.one/3hm6ukr3

https://tiny.one/bder9dv4 

 Terimler ve tanımlar

Bağlayıcı maddeler – su ile karıştırıldığında bağlanan, sertleşen ve mukavemetini koruyan madde-
ler

Ek malzeme – suyla karışmayan ve sertleşmeyen dolgu maddeleri. Bunlar mukavemetlerini ve sta-
bilitelerini arttırmak için harçların bileşimine katılan inert malzemelerdir

Hidrolik katkı maddeleri (mineral katkı maddeleri) – bağlayıcı maddeler değildirler. Su ile karıştırıl-
dığında bağlanmazlar ve sertleşmezler, ancak öğütülür ve bir bağlayıcı madde ve su ile karıştırılırsa, 
hidrolik özellikler kazanırlar, yani hem havada hem de su altında yavaşça bağlanır ve sertleşirler

Su bağlama oranı – bağlayıcı madde ile harçtaki su arasındaki oran

Hacim-karışım oranı – hacimlerine göre harcın bileşenleri arasındaki oran

Tutarlılık – hareketlilik, harcın esnekliği

Tane boyutu dağılımı – kütlelerine bağlı olarak bir kum numunesindeki parçacıkların farklı fraksi-
yonlarının içeriği

Hacim yoğunluğu – malzemenin doğal durumunda birim hacim başına kütle

Dayanım – malzemelerin dış yüklerin neden olduğu iç gerilmelere dayanma yeteneği

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

https://tiny.one/m489j9hp
https://tiny.one/3hm6ukr3
https://tiny.one/bder9dv4
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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 Pratik Alıştırmalar

Bu konudaki pratik görevler ve alıştırmalar hem gruplar halinde hem de bağımsız olarak çalışmak 
için uygundur. Tüm alıştırmalar hem yeni materyal öğretmek hem de öğrenciler tarafından önceden 
edinilmiş bilgileri pekiştirmek için uygundur.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence Köşesi – alıştırmalar 1, 2 ve 3 – görevler öğrencilerin farklı harç türlerini, bileşenlerini ve 
özelliklerini tanımlamasına ve hatırlamasına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli 
bir şekilde öğrendikleri için alıştırmaların interaktif versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni, 
malzemenin sezgisel olarak anlaşılmasına katkıda bulunur.

Biraz Matematik – alıştırma 4 – önerilen görevler öğrencilerin duvar harçlarının özelliklerini ha-
tırlamalarına ve hazırlanma sürecinin ayrıntılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Ödevler 
öğrencilerin aktif katılımını teşvik edecek ve ayrıca önceden edinilmiş bilgi ve becerileri – örneğin 
matematikte – uygulamalarına izin verecektir.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

Pratik görev 1: Öğrenciler verilen bağlayıcıları iki gruba ayırmalıdır -. Etkileşimli alıştırmada, öğ-
renciler boşluklardaki terimleri hava bağlayıcılı çözümler ve hidrolik bağlayıcılı çözümler için olmak 
üzere uygun gruba koymalıdır. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – onlardan uygun cevabı 
tabloda işaretlemelerini isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/mrytf7fz

Pratik görev 2: Görev duvar harçları için verilen bir hammaddenin sağladığı özellik ile bağlantısını 
ima eder. İnteraktif alıştırmada öğrenciler karşılık gelen özelliğin karşısındaki boşluklara hammad-
delerin isimlerini yazmalıdır. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak) terimler iki sütun ha-
linde verilmiştir. Öğrenciler sol sütundaki her terimi sağdaki karşılık gelen terimle eşleştirmelidir. 
Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. 

https://tiny.one/mrytf7fz
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 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/bdb3m24m

Pratik görev 3: Alıştırmada 10 çeşit duvarcılık çözümü verilmiştir. Öğrenciler duruma göre onları üç 
gruba ayırmalıdır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler çözüm türlerini ilgili gruba boşluklara koymalıdır. 
Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – onlardan uygun cevabı tabloda işaretlemelerini isteyin. 
Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/mwcdptw

Pratik görev 4: Alıştırmada öğrencilerin duvar çözümlerinin kütle yoğunluğu, eğilme mukavemeti, 
vb. Olmak üzere bazı özelliklerini nasıl hesaplayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak 4 problem 
verilmiştir. Çalışma yaprağının ikinci sayfası sorunların çözümlerini içerir. Alıştırma bağımsız çalışma 
için daha uygundur (sınıfta çalışma veya ev ödevi).

 Pratik görev 4

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8658kb

 Öz değerlendirme

8 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

https://tiny.one/bdb3m24m
https://tiny.one/mwcdptw
https://tiny.one/2p8658kb
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 Duvarcilik harçlari konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/vicPHbz

1 . Harçların geleneksel üç bileşeni nelerdir?

A) bağlayıcı madde- hidrolik katkı maddeleri – su 

B) bağlayıcı madde – dolgu (kum) – su => doğru cevap

C) hidrolik katkı maddesi – dolgu (kum) – su

D) bağlayıcı madde – dolgu (kum) – hidrolik katkı maddesi

2 . Alçı ne tür bir bağlayıcı maddedir?

A) hidrolik bağlayıcı 

B) hava bağlayıcısı => doğru cevap

C) bağlayıcı değildir

3 . Portland çimentosu ne tür bir bağlayıcı maddedir?

A) hidrolik bağlayıcı => doğru cevap

B) hava bağlayıcısı 

C) bağlayıcı değildir

4 . Cüruf ne tür bir bağlayıcı maddedir?

A) hidrolik bağlayıcı 

B) hava bağlayıcısı 

C) bağlayıcı değildir => doğru cevap

5 . Harçlar bağlamında 1:2 .7 kaydı ne anlama geliyor?

A) harç bileşenlerinin ağırlıkları ve hacimleri arasındaki oran

B) bağlayıcı madde hacminin dolgu hacmine oranı => doğru cevap

C) bağlayıcı maddenin kütlesinin dolgu maddesinin kütlesine oranı

D) harç miktarı 1:2,7 = 0,37 m3 

https://me-qr.com/vicPHbz
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6 . Hangi duvar harçlarına hafif denir?

A) ağırlığı 1500 kg'a kadar olanlar

B) hacim yoğunluğu 1500 kg / m3'e kadar olanlar=> doğru cevap

C) hacmi 1500 m³'e olanlar

7 . Harcın tutarlılığı terimi ne ile ilgilidir?

A) harcın yoğunluğu

B) harcın hareketliliği => doğru cevap

C) harcın dayanımı

D) terimin harçlarla ilgisi yok

8 . Duvar harçları bağlamında M20 kaydı ne anlama geliyor?

A) basınç dayanımı sınıfı => doğru cevap

B) bükmedeki çekme dayanımı sınıfı

C) hacim yoğunluğu

D) dolgu fraksiyonu

 Ek Bilgi

Bu bölümde harçların hazırlanması, test edilmesi ve uygulanmasına ilişkin gösteriler içeren 4 video 
bulacaksınız:

A. Duvarcılık harçları

B. Yapıştırma çözümü nasıl yapılır

C. Duvar harçlarının test yöntemleri

D. Tuğla duvarcılık

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Duvarcilik harçlari konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/ckeKmxm 

https://me-qr.com/ckeKmxm
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 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Duvarcilik harçlari konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra ka-
zanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel 
uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu 
bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. temel duvarcılık çözümlerini bilir ve listeler

2. bağlayıcıya göre çözüm türlerini ayırt eder

3. çözüm türlerini ana bileşenlere göre ayırt eder

4. uygulamalarını belirleyen çözümlerin genel özelliklerini bilir

5. harç döşemek için en yaygın temel türlerini bilir

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. bileşenlerine bağlı olarak farklı çözüm türleri arasındaki farkı görsel olarak ayırt eder

2. duvar harçlarının temel özelliklerini test ederek özelliklerini belirler

3. duvar harçlarının genel özelliklerini – kütle yoğunluğu, kıvam, eğilme çekme mukavemeti, basınç 
mukavemeti vb. ölçer ve hesaplar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. inşaat harçlarının mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler

2. duvarcılık için farklı harç türlerinin nasıl seçileceğini ve uygulanacağını bilir, depolama kurallarına 
uyar

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

4. hazırlanan solüsyonları seramik, beton ve diğer yapı taşlarına uygular

5. duvarcılık için harçlardaki bileşenlerin bileşimini ve oranını hesaplar

6. gerekli kuru karışım ve su miktarını hesaplar

7. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

8. öğretmenin talimatlarını takip eder
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Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Tasarım ve inşaat 
kültürü*

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Kentsel planlama ve 
mimari tasarım

Mimarlık  
ve iç tasarım

İşletmelerde  
Mesleki Eğitim*

*Şu anda konu dersin öğretim programının bir parçası değil

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-12 sınıf
(2-5 eğitim yılı)

12-13 sınıf
(3-4 eğitim yılı)

12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

BAHÇE VE PEYZAJ ÜRÜNLERİ
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Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

 Özetle konu

Konu kaplamaların döşenmesi için temel harç türlerinin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri hak-
kında kapsamlı bilgi sağlar; farklı tipte dış zemin kaplamalarının seçimi ve uygulanması; özellikleri 
ve uygulamaları hakkında temel bilgiler. Dikey planlamayı oluşturan kaldırım döşeme teknolojileri 
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Araştırma meseleleri: Dış cephe döşeme çeşitleri nelerdir? Drenaj sistemleri nelerdir? Drenaj çözel-
tilerinin ve yapıştırıcıların temel özellikleri nelerdir?

Teorik kısım beş ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Malzemeler hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve bahçeler ve peyzajlar için modern ürünler hakkında eksiksiz ve ayrıntılı 
bilgi sağlamak üzere hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Bahçe ve peyzaj ürünleri konusuyla 
ilgili teorik kısım beş ayrı alt başlıkta 
geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8kxhdr

https://tiny.one/yckc8ba3

https://tiny.one/2p9xf24e

https://tiny.one/4btna2ad

https://tiny.one/4ussj9yx

 Terimler ve tanımlar

Kaldırım – dış döşeme için kullanılan farklı şekil, boyut ve renklerde bloklar

Karbonatlar – karbonik asit tuzları

Fraksyon – benzer köken, boyut, şekil, yoğunluğa sahip bir grup parçacık

Drenaj – yüzey veya yeraltı suyunun doğal veya yapay drenajı

Sıkıştırma – toprak, kum, çakıl, beton veya kaldırım yüzeyinin sıkıştırılması ve tesviye edilmesi.

Taşlama makinesi – “flex” olarak da adlandırılır – seramik, beton, kayalar, metaller ve daha fazlasını 
kesmek, şekillendirmek ve öğütmek için kullanılan bir makine.

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Bahçe ve Peyzaj Ürünleri konusundaki pratik görevler ve alıştırmalar bağımsız olduğu kadar gruplar 
halinde çalışmaya da uygundur. Öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın ve alıştırmaları yapmaları-
nı isteyin. Bir görevi/egzersizi bitirdikten sonra grup bir sonrakine geçer. Zamanın, etkileşimin ve 

https://tiny.one/2p8kxhdr
https://tiny.one/yckc8ba3
https://tiny.one/2p9xf24e
https://tiny.one/4btna2ad
https://tiny.one/4ussj9yx
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve 
bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarını sağlayacak ve nihayetinde 
öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır. Gruplar arasında rekabeti başlatmak, ek bir motive 
edici faktör olarak hizmet edebilir.

Konuyla ilgili tüm alıştırmalar hem yeni materyalleri tanıtmak hem de önceden edinilmiş bilgileri 
pekiştirmek için kullanılabilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence Köşesi – alıştırmalar 1, 2, 3, 4 ve 6 – görevler öğrencilerin farklı döşeme türlerini, döşeme 
yöntemlerini ve süreçlerini ve hangi risklerin dikkate alınması gerektiğini hatırlamalarını ve tanımla-
malarını sağlayacaktır. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrendikleri için alıştırmaların 
interaktif versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılmasına 
katkıda bulunur.

Biraz Matematik – alıştırma 5 – bu görev öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine ve 
konuyla ilgili yeni kavramları tanıtmalarına olanak sağlayacaktır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

Pratik görev 1: 5 ifade verilmiştir. Her cümlede, öğrenciler ifadenin doğru olması için iki kavram 
arasında seçim yapmalıdır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler cümledeki boşluklara doğru kelimeyi 
koymalıdır. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – yanlış olduğunu düşündükleri kelimenin üs-
tünü çizmelerini isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8wxav7

Pratik görev 2: Alıştırma dış mekan zemin döşemesini döşerken doğru aşama sırasını hatırlamak 
için tasarlanmıştır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler aşamaları karşılık gelen sayının karşısındaki ku-
tulara yerleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak), öğrencilerden listedeki aşamala-
rı numaralandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı 
modda, çalışma yapraklarını renkli yazdırmanızı öneririz.

https://tiny.one/2p8wxav7
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 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/4hd9ymda

Pratik görev 3: Şema gösterilen bireysel katmanlarla birlikte bir beton döşeme kaplamanın detayı-
nı göstermektedir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler katmanların adlarını şemanın karşılık gelen öğe-
siyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – listedeki isimleri şemaya göre numa-
ralandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı modda 
(çalışma yaprağını kullanarak), çalışma sayfalarını renkli yazdırmanızı öneririz.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/zaaaz34m

Pratik görev 4: Şema gösterilen ayrı katmanlarla birlikte bir "Yeşil Çatı" detayını göstermektedir. 
İnteraktif alıştırmada öğrenciler katmanların adlarını şemanın karşılık gelen öğesiyle eşleştirmelidir. 
Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – listedeki isimleri şemaya göre numaralandırmalarını is-
teyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını 
kullanarak), çalışma yapraklarını renkli yazdırmanızı öneririz. Alıştırma dış mekan zemin kaplaması ile 
“Yeşil Çatı” gibi enerji tasarruflu teknikler arasında paralellikler çizmek için uygundur.

 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8pd26r

Pratik görev 5: Bu görev 30x20x6 cm boyutlarında, kuru numune kütlesi 1,5 kg ve yaş kütlesi 1,7 
kg olan bir beton döşeme numunesinin su emmesinin hesaplanmasını içermektedir. Çalışma yap-
rağının ikinci sayfası çözümü içerir. Alıştırma bağımsız çalışma için daha uygundur (sınıfta çalışma 
veya ev ödevi). 

 Pratik görev 5

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8r2eft

https://tiny.one/4hd9ymda
https://tiny.one/zaaaz34m
https://tiny.one/2p8pd26r
https://tiny.one/2p8r2eft
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Pratik görev 6: Öğrenciler dış zemin döşemesini döşerken temel tipini tehlike veya problem ti-
piyle eşleştirmelidir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler risk/sorun rakamını uygun temel tipine göre 
boşluğa yerleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak) terimler iki sütun halinde 
verilmiştir. Öğrenciler sol sütundaki her terimi sağdaki karşılık gelen terimle eşleştirmelidir. Çalışma 
yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 6

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p9d8beh

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Bahçe ve peyzaj ürünleri konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/0WKSyOR

1 . Dış döşeme için çeşitli ürünler hangi inşaat malzemelerinden yapılabilir?

A) Çelik

B) Kauçuk

C) Beton => doğru cevap

D) Plastik

https://tiny.one/2p9d8beh
https://me-qr.com/0WKSyOR
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2 . Kaldırımı döşemeden önce karolar neden ıslanıyor veya suya batıyor?

A) Yapışacakları çözeltideki suyu emmemek için => doğru cevap

B) Daha iyi donma direnci için

C) Temelin daha fazla mukavemetini elde etmek için

D) Kök sistemlerinin daha iyi direnci için

3 . Kaldırım döşendikten sonra neden sıkıştırılıyor?

A) Daha iyi çekme mukavemeti için

B) Daha iyi ve pürüzsüz bir kaldırım yüzeyi için 

C) Kaldırım ve taban arasındaki bağlantıyı kapatmak ve iyileştirmek için => doğru cevap

D) Donma direncini artırmak için

4 . Hangi harç türü en yüksek basınç dayanımına sahiptir ve arabaların üzerinde hareket etmesi 
bekleniyorsa zemin yapıştırıcısı için uygundur?

A) Alçı

B) Çimento => doğru cevap

C) Kireç

D) Kireç ve çimento

5 . Hangisi kaldırım için drenaj çözümünün zorunlu özelliklerinden biri DEĞİLDİR:

A) Donma direnci

B) Yüksek su geçirgenliği

C) Renk => doğru cevap

 Ek Bilgi

Bu konu için harici kullanım için çabuk kuruyan bir kuru karışım sunan bir video önerilmiştir: 

A. Baumit NixMix SpeedFuge

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)
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 Bahçe ve peyzaj ürünleri konusuna ilişkin video

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/ehsno03

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Bahçe ve peyzaj ürünleri konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan 
sonra kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve 
potansiyel uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirme-
lerine ve bu bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. harici kullanım için ana çözüm türlerini bilir

2. amaçlanan üstyapıya bağlı olarak çözüm türlerini ayırt eder

3. ana dış mekan döşeme türlerini bilir

4. harici kullanım için çözümlerin ana özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilir

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. dış mekan kaldırımlarının döşenmesi için malzeme ve teknolojiler arasındaki temel farkları belirler

2. uygun bir bileşik ile dış döşeme ve derzleri döşer

3. bitmiş çözeltiyi hazırlanan tabana uygular

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. dış mekan kaplamalarının döşenmesi için çözümlerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
belirler ve test eder

2. çeşitli dış zemin döşeme türlerini seçer ve döşer

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

4. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

5. öğretmenin talimatlarını takip eder

https://me-qr.com/ehsno03
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Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Bina İnşaatında 
Dersler

Tasarım ve inşaat 
kültürü

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Kentsel planlama ve 
mimari tasarım

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

Bina İnşaatında 
Dersler

Mimarlık 
ve iç tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-12 sınıf
(2-5 eğitim yılı)

Teori: 
10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Uygulama: 
11-13 sınıf 
(2-4 eğitim yılı)

Teori: 
10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem bağımsız çalışma hem de grup etkinliği olarak 
uygundur.

YENILEME VE RESTORASYON
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Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

Restorasyon gerçeklerle kanıtlanmış verilere göre kültürel anıtların özgün görünümünün kısmen 
veya tamamen restore edilmesidir. Kültürel hazinelerin korunması, tarihi yapıların yıkılan kısımlarının 
aslına uygun olarak restore edilmesi ve gelecekte korunması amacıyla yapılmaktadır.

Araştırma meseleleri: Koruma ve restorasyon faaliyetleri nelerdir ve hangi yöntemler kullanılmak-
tadır? Restorasyon çalışmalarının aşamaları nelerdir? Yenilemenin aşamaları nelerdir?

Konuyla ilgili teorik kısım binaların korunması, tarihi ve kültürel anıtların yenilenmesi, restorasyon ve 
yenileme aşamaları hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgilerin yanı sıra canlandırma ile ilgili 
temel bilgileri içermektedir.

Teorik kısım altı ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Malzemeler hem öğretmenler hem de öğrenciler ta-
rafından kullanılabilir ve yenileme ve restorasyonda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında eksiksiz 
ve ayrıntılı bilgi sağlamak üzere hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)
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Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Yenileme ve restorasyon konusuyla 
ilgili teorik kısım altı ayrı alt başlıkta 
geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/r3w3awa9

https://tiny.one/bfr52fby

https://tiny.one/5ewd37cs

https://tiny.one/55u242sz

https://tiny.one/2p8cmp9e

https://tiny.one/2p9xdtbx 

 Terimler ve tanımlar

Stilistik yeniden düzenleme – Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıkan bir tür restorasyon. Ana fikir 
aynı döneme ait malzemeleri kullanmaktır.

Binanın incelenmesi – tüm boyutlarıyla yapının plan, kesit ve görünümünün yeniden yapılanması

Su kemeri – üzerinden suyun aktığı bir köprü; su kemerleri insanlar tarafından su taşımak için inşa 
edilen kanallardır. Modern mimari ve mühendislik tekniklerinde bu su taşıyan borular, kanallar, tü-
neller sistemidir.

Taş yapı – harçsız taştan yapılmış bir yapı

Temel taşı – temellerin altına yerleştirilen büyük bir taş

Destek – diğer yapısal elemanları stabilize etmeye yarayan ahşap veya beton dikey eleman

Odeon – müzik dinlemek için bir bina

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

https://tiny.one/r3w3awa9
https://tiny.one/bfr52fby
https://tiny.one/5ewd37cs
https://tiny.one/55u242sz
https://tiny.one/2p8cmp9e
https://tiny.one/2p9xdtbx
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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 Pratik Alıştırmalar

Yenileme, restorasyon konusundaki pratik görevler gruplar halinde çalışmak için en uygun olanıdır. 
Öğrenciler araştırma yaparak restorasyon hakkında öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaklardır.

Öğrenciler "Genç Araştırmacı" görevlerini tamamlayarak araştırma becerilerini geliştirecek ve edin-
dikleri teorik bilgileri pratikte uygulayacaklardır. Sınıfı 4 veya 8 gruba ayırın (her görev için bir veya 
iki) ve onları araştırma yapmaları için görevlendirin. Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kul-
lanımı öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar 
arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarını sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin derse 
olan ilgilerini artıracaktır.

Araştırmayı tamamladıktan sonra, her grup sonuçlarını sınıfa sunmalıdır.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları (her grupta en az 1 takım çalışma yaprağı olduğundan emin 
olun), defter veya küçük defter, tükenmez kalem, kurşun kalem, kamera veya mobil kamera cihazı.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 proje tabanlı öğrenme (beyin fırtınası (brainstorming), tartışma, araştırma)

 sınıf sunumları (tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

Pratik görev 1: Bu aktivitede öğrenciler restorasyonda olan tarihi bir alanı ziyaret etmeli ve hangi 
malzemelerin kullanıldığını, hangi müdahale yöntemlerinin seçildiğini ve hangi onarım faaliyetleri-
nin gerçekleştirildiğini araştırmalıdır. 

 Pratik görev 1

Ödev çalışma sayfasını indirmek için 
bağlantıyı takip edin veya QR kodu-
nu tarayın

https://me-qr.com/hKJXCst

Pratik görev 2: Bu aktivitede öğrenciler yeniden yapılanma (rekonstrüksiyon) gerçekleştiren bir ku-
rumu veya özel bir şirketi ziyaret etmelidir. Amaç yenilenmiş bir bina hakkında bir rapor araştırması 
yapmak ve araştırma sonuçlarını sınıfa sunmaktır. Örnek raporlara bakarak gerçekleştirilen rekons-
trüksiyon konusunda kendi raporlarını hazırlayabileceklerdir.

 Pratik görev 2

Ödev çalışma sayfasını indirmek için 
bağlantıyı takip edin veya QR kodu-
nu tarayın

https://me-qr.com/AMhoX92

https://me-qr.com/hKJXCst
https://me-qr.com/AMhoX92
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Pratik görev 3: Bu aktivitede öğrenciler koruma çalışmaları yapılmış tarihi bir alanı ziyaret etmelidir. 
Öğrencilerden fotoğraf çekmelerini, bir rapor hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını isteyin.

 Pratik görev 3

Ödev çalışma sayfasını indirmek için 
bağlantıyı takip edin veya QR kodu-
nu tarayın

https://me-qr.com/Z00KHcC

Pratik görev 4: Bu aktivitede öğrenciler restorasyon çalışması yapan bir kurumu veya özel bir şirketi 
ziyaret etmelidir. Amaç restorasyon çizimlerini ve planlarını incelemek ve restorasyon çalışma rapor-
larını hazırlama prosedürünü incelemektir.

 Pratik görev 4

Ödev çalışma sayfasını indirmek için 
bağlantıyı takip edin veya QR kodu-
nu tarayın

https://me-qr.com/pAAvHCu

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Yenileme ve restorasyon konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/RXkg17T

https://me-qr.com/Z00KHcC
https://me-qr.com/pAAvHCu
https://me-qr.com/RXkg17T
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1 . Aşağıdaki ifadelerden hangisi restorasyon raporunda yer almaz?

A) bina araştırması ve restorasyon projesi 

B) fotoğraflar

C) girişimci hakkında bilgi

D) ikamet izni => doğru cevap

2 . Alanların ve kentsel alanların ne tarihi ne de estetik değeri olmayan ikincil yapılardan 
temizlenmesi sürecinin adı nedir?

A) onarım

B) silme => doğru cevap

C) restorasyon

D) rekonstrüksyon

3 . Tamamlama (tam iyileşme) ne anlama gelebilir?

A) reentegrasyon => doğru cevap

B) restorasyon

C) rekonstrüksyon

D) güçlendirme

4 . Aşağıdakilerden hangisi müdahale yöntemlerinden biri değildir?

A) güçlendirme

B) silme

C) taşınma

D) devam eden onarım => doğru cevap

5 . Aşağıdakilerden hangisi korumanın aşamalarından biri değildir?

A) su yalıtımı

B) kaldırma

C) silme => doğru cevap

D) temel onarım

 Ek Bilgi

Bu bölümde çeşitli yenileme ve restorasyon projelerini sunan 8 video bulacaksınız:

A. Öncesi ve sonrası ile bir evin yenilenmesi 

B. Tarihi Eser Güçlendirme – Çengelköy Yalısı – İSTANBUL
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C. Hasankeyf’te İmam Abdullah Zaviyesi Taşınmaya Başlandı

D. Hasankeyf te Tarih Taşındı. Animasyon Projesi, Taşıma Denemesi ve Mutlu son

E. Tarihi bir binanın yerini nasıl değiştirirsiniz?

F. Tarihi binalar nano teknolojisiyle restore ediliyor – futuris

G. Tarihi “Düğmeli Evler” Restore Ediliyor

H. Tarihi Taş Bina Restorasyonu, Sanat Sokağı, Urla, İzmir

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Yenileme ve restorasyon konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/P92jfET

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Yenileme ve restorasyon konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan 
sonra kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve 
potansiyel uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirme-
lerine ve bu bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. müdahale yöntemlerini listeler

2. restorasyon için teknik olasılıkları listeler

3. orijinal malzeme temin yöntemlerini bilir

4. restorasyon/yenileme aşamalarını listeler

5. fonksiyonları, çalışma prensiplerini ve prosedürleri listeler

https://me-qr.com/P92jfET
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Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci:

1. hasarı tespit eder ve derecesine göre sınıflandırır

2. müdahale türlerini belirler

3. talimatları izleyerek bir müdahale projesi hazırlar

4. restorasyon için teknik olanakları belirler ve uygun olanları seçer

5. orijinal malzemeler kullanır

6. müdahale yöntemlerini belirler

7. restorasyon sürecinin aşamalarını planlar

8. süreci kurallara uygun olarak belgeler

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. tespit edilen hasarlar ve giderilmesi için gerekli önlemler hakkında bir rapor hazırlar

2. rapora uygun ve teknik kurallara uygun bir plan hazırlar

3. standartlara ve teknik kurallara uygun bir restorasyon projesi hazırlar

4. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

5. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)
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Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat malzemeleri

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde 
Mesleki Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

9-11 sınıf
(2-4 eğitim yılı)

Teori: 
10 sınıf
(1 eğitim yılı)

Uygulama: 
11-13 sınıf 
(2-4 eğitim yılı)

Teori: 10-11 sınıf
(2-3 eğitim yılı)
Uygulama: 12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

ÇATI KAPLAMA
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 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

 Özetle konu

Çatı, iç mekânı çevrenin etkisinden koruyan binaların üst örtüsüdür. Ahşap, beton, betonarme veya 
metal çatı yapısında yapılır. Çatı kaplaması, ısı yalıtımı, su yalıtımı, buhar bariyeri, son katman vb.

Araştırma meseleleri: Çatı nasıl tasarlanır? Hangi malzemeler kullanılıyor? Çatı yalıtımı nasıl yapılır?

Konuyla ilgili teorik kısım çatılar, ana çatı türleri, çatı yapımında kullanılan malzemeler ve çatı yalıtımı 
hakkında kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgiler içermektedir. Konu aynı zamanda çatıların eğimini 
belirlemeye yönelik bir ders de içeriyor. 

Teorik kısım beş ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Malzemeler hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve çatı yapımında kullanılan modern ürünler hakkında eksiksiz ve ayrıntılı 
bilgi sağlamak üzere hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)



131BEE-VET DİJİTAL ARAÇ TAKIMININ KULLANIMI KILAVUZU

Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Çati kaplama konusuyla ilgili teorik 
kısım beş ayrı alt başlıkta geliştiril-
miştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8r82xw

https://tiny.one/2p9hwjnk

https://tiny.one/4dppmw4t

https://tiny.one/2p97m8sc

https://tiny.one/39wxtvkr

 Terimler ve tanımlar

Granül: Ufak tane, tanecik, partikül

Fibrocam: Keçeye asfalt emdirilip, üzerine serpilen granüle, mineral kaplamanın sıkıştırılmasıyla 
üretilir

Mertek: Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, uzun ve kalınca ağaç

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Bu konudaki ödevler hem grup hem de bireysel çalışma için uygundur. Öğrencileri 5-7 kişilik grup-
lara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi aralarında dağıt-
masına izin verin. Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı, öğrencileri aktif olarak etkinlik-
lere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesi-
ne anlamalarını sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır.

Konuyla ilgili tüm alıştırmalar hem yeni materyalleri tanıtmak hem de önceden edinilmiş bilgileri 
pekiştirmek için kullanılabilir.

https://tiny.one/2p8r82xw
https://tiny.one/2p9hwjnk
https://tiny.one/4dppmw4t
https://tiny.one/2p97m8sc
https://tiny.one/39wxtvkr
https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Genç Araştırmacı – alıştırmalar 1 ve 2 – alıştırmalar öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmele-
rini ve teorik bilgileri pratikte uygulamalarını sağlayacaktır.

Eğlence Köşesi – alıştırmalar 3 ve 4 – görevler öğrencilerin çatının farklı unsurlarını hatırlamalarına 
ve tanımlamalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrendikleri 
için alıştırmaların etkileşimli versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel 
olarak anlaşılmasına katkıda bulunur.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 proje tabanlı öğrenme (beyin fırtınası (brainstorming), tartışma, araştırma)

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

Pratik görev 1: Görev havalandırmalı ve havalandırmasız çatının özelliklerinin bir karşılaştırmasını 
içerir. Öğrenciler dersten elde ettikleri görselleri ve bilgilerini kullanarak, her iki türün de avantajları-
nı ve dezavantajlarını düşünmeli ve yazmalıdır. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içe-
rir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), çalışma yaprağını renkli yazdırmanızı öneririz.

 Pratik görev 1

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/FYqUR4F

Pratik görev 2: Bu alıştırmada öğrenciler çatı yapımında kullanılan malzemeleri özellikleri açısından 
araştırmalıdır. Öğrencilerin araştırmalarının sonuçlarını kaydedebilecekleri ve daha sonra bunları sı-
nıfla paylaşabilecekleri bir çizelge sağlanmıştır. Etkinlik, öğrencilerin araştırma yapma ve elde edilen 
verileri yorumlama becerilerini geliştirecektir. Alıştırmanın grup projesi şeklinde yapılmasını tavsiye 
ederiz.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları, tükenmez kalemler, kurşun kalemler. Her grubun en az 1 
çalışma yaprağı olduğundan emin olun. Bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı.

https://me-qr.com/FYqUR4F
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 Pratik görev 2

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/OBo8DEu

Pratik görev 3: Kiremitli bir çatının detayını gösteren bir diyagram sunulmuştur. İnteraktif alıştır-
mada öğrenciler verilen öğeleri görüntüdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını 
kullanarak) – ekteki listeye göre terimleri adlandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası 
doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p993xwr

Pratik görev 4: Bir kiremit çatı detayının kesit diyagramı sunulmuştur. İnteraktif alıştırmada öğren-
ciler verilen öğeleri görüntüdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kul-
lanarak) – ekli listedeki terimler eksik harflerle verilir. Öğrenciler isimleri tahmin etmeli ve boşlukları 
doldurmalıdır. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/vmbccbnn

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

https://me-qr.com/OBo8DEu
https://tiny.one/2p993xwr
https://tiny.one/vmbccbnn
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 Çati kaplama konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/gTr3rt2

1 . Hangi malzeme türleri çatı kaplama için uygun DEĞİLDİR?

A) Metal

B) Seramik

C) Odun => doğru cevap

D) Doğal kaya

2 . Düz ve eğimli çatı arasındaki temel fark nedir?

A) Bir baca varlığı

B) Isı yalıtımının varlığı

C) Su yalıtımının varlığı

D) Bir eğimin varlığı => doğru cevap

3 . Çatı eğimi hesaplanırken aşağıdakilerden hangilerinden yararlanabiliriz?

A) Oranlar, yüzdeler ve dereceler => doğru cevap

B) Su, ısı ve ses yalıtımının kalınlıkları 

C) Çatı kaplamasının boyutu, ağırlığı ve gücü

D) Bitüm, metal ve seramik

4 . Aşağıdakilerden hangisi eğimli çatıların temel bileşenlerinden biri DEĞİLDİR?

A) Çıkıntı

B) Oluklar

C) Çatı kirişi => doğru cevap

D) Eğim

5 . Aşağıdaki kaplama malzemesi türlerinden hangisinin kırılganlığı en fazladır?

A) Seramik => doğru cevap

B) Zift

C) Metal

D) Sandviç paneli

https://me-qr.com/gTr3rt2
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 Ek Bilgi

Bu bölümde farklı tekniklerin kullanıldığı çatı kaplama demolarını içeren 3 video bulacaksınız: 

A. Membran çati kaplama nasil yapilir? (Ayrintili)

B. Sandviç panel çati montaji yapimi (Demir Profilden Çatı Yapılışı)

C. Shingle döşeme çati

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Çati kaplama konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/ZIRocaM

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Çati kaplama konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra kazan-
maları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansiyel 
uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve bu 
bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi:

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. çatının tanımını bilir

2. çatı tiplerini ayırt eder

3. en çok kullanılan çatı kaplama malzemelerini bilir

4. enerji tasarrufunun önemini ve bunun çevre üzerindeki etkisini anlar ve açıklar 

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir: 

https://me-qr.com/ZIRocaM
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1. eğimli çatı için uygun bir yapı seçer

2. farklı tipte eğimli çatılar çizer

3. çatının eğimini hesaplar

4. eğimli bir çatı tasarlar

5. düz bir çatı tasarlar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. eğimli çatı projesinin doğruluğunu değerlendirir

2. düz çatı projesinin doğruluğunu değerlendirir

3. teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

4. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

5. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

İnşaat malzemeleri

İnşaat süreçlerinin 
teknolojisi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Statik ve yapısal 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

İşletmelerde Mesleki 
Eğitim

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi 
boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

11-12 sınıf
(4-5 eğitim yılı)

13 sınıf
(4 eğitim yılı)

Teori: 
11 sınıf
(3 eğitim yılı)

Uygulama: 
12 sınıf
(4 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

2 teori + 2 alıştırma ve pratik görevler

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

BORULARIN YALITIMI
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 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

 Atölye => inşaat eğitiminde atölye/laboratuvar çalışması için gerekli standart ekipman ve 
araçlar

Dikkat! Bazı pratik alıştırmalar özel ekipman, alet veya malzemeler gerektirebilir .   

 Özetle konu

Binalarımıza giren su, su temini gerekliliklerini ve standartlarını karşılamalıdır. Atık su bertarafı ge-
rekliliklerine de uyulmalıdır. 

Araştırma meseleleri: Bu sistemler kurulurken nelere dikkat ediliyor? Yalıtımı için hangi malzemeler 
uygundur?

Konu öğrencilerin su temini ve kanalizasyon sistemleri ile boru sistemlerinde kullanılan yalıtım mal-
zemeleri hakkındaki bilgilerini özetler ve derinleştirir.

Teorik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve Borularin yalitimi konusunda eksiksiz ve detaylı bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)

Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Borularin yalitimi konusuyla ilgili teo-
rik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştiril-
miştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/msnzma88

https://tiny.one/yc7f7m2k

https://tiny.one/yahbet6u 

https://tiny.one/msnzma88
https://tiny.one/yc7f7m2k
https://tiny.one/yahbet6u
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 Terimler ve tanımlar

Polistren: Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok PS kısaltması ile kullanılır. Oda sı-
caklığında, polistiren katı halde bir termoplastiktir, enjeksiyon veya ekstrüzyon yolu ile işlenirken 
yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilir. Daha sonra soğutularak tekrar katılaşması sağlanır

Galvaniz: 450-455 derecedeki erimiş çinkonun içine daldırılan çeliğin kaplanmasına denir

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Boruların izolasyonu konusundaki pratik görevler hem bireysel hem de grup çalışmasına uygun çe-
şitli aktiviteleri içerir. Alıştırmalar öğrencilerin aktif katılımını teşvik edecek ve ayrıca önceden kaza-
nılmış bilgi ve becerileri – örneğin matematikte – uygulamalarına izin verecektir. Etkileşim ve işbirliği 
öğrencileri aktif olarak etkinliklere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki 
karşılıklı ilişkileri derinlemesine anlamalarına izin verecek ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan 
ilgisini artıracaktır.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence köşesi – alıştırmalar 1, 2 ve 3 – etkinlikler öğrencilerin kavramları anlamalarına ve eğlenceli 
bir şekilde aralarında mantıksal bağlantılar kurmalarına olanak sağlayacaktır. İnteraktif sürüm şid-
detle tavsiye edilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılmasına katkıda bulunur. 
Öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Gruplar arasında rekabeti 
başlatmak, ek bir motive edici faktör olarak hizmet edebilir.

Alıştırmalar hem yeni materyal öğretmek hem de öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için kullanılabilir.

Genç araştırmacı – Laboratuar alıştıması 4. Alıştırma öğrencilerin bilgilerini uygulamaya koymala-
rına olanak sağlayacaktır. Dersin başında öğrencilere laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları 
hakkında bilgi veriniz ve öğrenciler tarafından çalışmaları sırasında uyulup uyulmadığını takip ediniz. 

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (araştırma/proje tabanlı öğrenme; geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

Pratik görev 1: Şema bir duvardan geçen bir borunun detayını göstermektedir. İnteraktif alıştırma-
da öğrenciler öğelerin adlarını görüntüdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını 

https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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kullanarak) – ekteki listeye göre terimleri adlandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası 
doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2hwf7aaw

Pratik görev 2: Şemada "Çatıdan sıcak su borusu döşeme" detayı gösterilmektedir. İnteraktif alış-
tırmada öğrenciler öğelerin adlarını görüntüdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yap-
rağını kullanarak) – ekli listedeki öğeleri şemaya göre numaralandırmalarını isteyin. Çalışma yapra-
ğının ikinci sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), çalışma 
yapraklarını renkli yazdırmanızı öneririz.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/stt47zu8

Pratik görev 3: Şema bir çatıdan geçen bir borunun detayını göstermektedir. İnteraktif alıştırmada 
öğrenciler öğelerin adlarını görüntüdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kul-
lanarak) – ekli listedeki öğeleri şemaya göre numaralandırmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci 
sayfası doğru cevapları içerir. Çevrimdışı modda (çalışma yaprağını kullanarak), çalışma yapraklarını 
renkli yazdırmanızı öneririz.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/5n87vjv6

Pratik görev 4: Bir borunun yalıtılması

Alıştırmanın amacı öğrencilerin boru izolasyonu yaparak bilgilerini pratiğe dökmesidir. Çalışma yap-
rağı süreç için ayrıntılı adım adım talimatlar sağlar.

Hazırlık ve ekipman: çalışma yaprakları (her grupta en az 1 takım çalışma yaprağı olduğundan emin 
olun; renkli olarak basılması önerilir), boru, fabrika yapımı taş/cam yünü boru izolasyonu, kalıp bı-

https://tiny.one/2hwf7aaw
https://tiny.one/stt47zu8
https://tiny.one/5n87vjv6
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çağı, galvanizli tel, PVC ve metal klipsler, PVC kılıf, koli bandı (yapışkanlı montaj bandı), perçinler 
veya çiviler.

 Pratik görev 4

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/HEHZuEG

 Öz değerlendirme

Bu konunun öz değerlendirme bölümü iki tür etkinlik içerir: test ve öz değerlendirme soruları.

 Öz değerlendirme testi

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Borularin yalitimi konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/W1GGJOi

1 . Temiz bir su tesisatı sistemi aşağıdaki boru türlerinden hangilerini içerir:

A) Sadece sıcak su boruları

B) Sadece soğuk su boruları

C) Sıcak su boruları ve soğuk su boruları => doğru cevap

D) Atık su boruları

https://me-qr.com/HEHZuEG
https://me-qr.com/W1GGJOi
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2 . Temiz su tesisatı için aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Bina dışına döşenecek borular zeminin maximum 15 cm altına yerleştirilmelidir.

B) Sıcak ve soğuk su borularının aynı anda döşendiği yerlerde soğuk su borusu su yönünde sağa 
doğru döşenmelidir. => doğru cevap

C) Yoğun trafiğe sahip alanlarda ek önlem alınması gerekmez.

D) PP borular ve galvanizli malzemeler tavsiye edilmez.

3 . Atık su tesisatı için aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Denetim erişimi için pencerelerin konumu önemsizdir.

B) Ana drenaj boruları mümkün olan en uzun şekilde bina dışına yönlendirilmelidir.

C) Yeraltı boruları korunmayabilir.

D) Borular mümkün olduğu kadar kısa ve mümkün olduğunca az bükümlü olmalıdır. => doğru cevap

4 . Aşağıdakilerden hangisi soğuk su borularının yalıtımı için uygun DEĞİLDİR?

A) Sentetik kauçuk bazlı malzemeler

B) Poliüretan esaslı prefabrik boru izolasyon malzemeleri

C) S ton yün şilteler => doğru cevap

D) Prefabrike boru Strafor 

5 . Aşağıdakilerden hangisi sıcak su borularının yalıtımı için uygun DEĞİLDİR?

A) Taşyünü şilteler

B) Prefabrik boru strafor => doğru cevap

C) Prefabrike boru polietilen yalıtım malzemeleri

D) Kauçuk köpükten yalıtım malzemeleri

 Öz değerlendirme soruları

Konuyla ilgili edinilen bilgileri pekiştirmek için 5 soru hazırlanmıştır. Sorular öğrencilerin konu hak-
kındaki bilgilerini derinleştirmek için de uygundur.

?  Boru yalıtımı konusuyla ilgili öz değerlendirme soruları

Soruları görüntülemek ve cevapla-
mak için bağlantıyı takip edin veya 
QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/eUu5Ed6

https://me-qr.com/eUu5Ed6
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 Ek Bilgi

Bu bölümde boru izolasyonu ile ilgili 5 video bulacaksınız: 

A. Poliüretan Enjeksiyon Su Yalıtımı, Jel Enjeksiyon, Epoksi Enjeksiyon

B. Cam yünü ile boru izolasyon kaplaması

C. KEMPEROL ile havalandırma borularının su yalıtımı

D. KEMPEROL ile giderlerin su yalıtımı

E. Su geçirmez borular, geçişler, drenaj çıkışları nasıl yapılır?

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Borularin yalitimi konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/SYEQ1Q9

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Borularin yalitimi konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra ka-
zanmaları beklenen bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potansi-
yel uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve 
bu bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. su temin sistemlerinin ilkelerini bilir

2. kanalizasyon sistemleri ve atık su bertarafı ilkelerini bilir

3. su temini ve kanalizasyon tesisatları tasarlanırken dikkat edilecek ilkeleri sıralar

4. boru izolasyon malzemelerinin özelliklerini bilir ve açıklar

5. soğuk ve sıcak su sistemlerinde yalıtım malzemelerinin uygulama farklılıklarını bilir

https://me-qr.com/SYEQ1Q9
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Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci: 

1. bir sıhhi tesisat sistemi kurmak için uygun malzeme setini seçer

2. montaj için gerekli malzemeleri hazırlar

3. amacına bağlı olarak sistemi yalıtmak için gereken uygun malzemeleri seçer

4. su borusunu yalıtmak için gerekli malzemeleri hazırlar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

2. diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

3. öğretmenin talimatlarını takip eder

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

 Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Tasarım ve inşaat 
kültürü

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

İnşaat malzemeleri

Mimarlık ve iç tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

Mesleki Gelişim 
Atölyesi

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi 
boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

10-11 sınıf
(3-4 eğitim yılı)

12-13 sınıf
(3-4 eğitim yılı)

9-11 sınıf
(1-3 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

3 teori + 2 alıştırma ve araştırma/proje

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
VE SAĞLIKLI YAŞAM
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 Özetle konu

İnşaat sektörü söz konusu olduğunda, sürdürülebilir yapı ve sürdürülebilir yaşam kavramı ile birlikte 
evlerin sağlıklı, enerji verimli ve güzel olması önemlidir. Çok sayıda araştırma, sağlığın konforlu ve 
mutlu bir yaşam için en önemli gereksinimlerden biri olduğunu ve binanın iç mekan ikliminin bina 
sakinlerinin sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

Araştırma meseleleri: Bir binanın yapı malzemeleri ile iç mekan iklimi arasındaki ilişkiler nelerdir? 
Rahat ve sağlıklı bir iç mekan iklimi için temel koşullar nelerdir? Hava kalitesini etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Konuyla ilgili teorik kısım iç mekan hava kalitesini ve kullanıcı konforunu etkileyen faktörler hakkın-
da kısa, net ve iyi organize edilmiş bilgiler içermektedir. Öğrenciler farklı malzemelerin özelliklerini 
ve insan sağlığına etkilerini öğreneceklerdir. Konu Baumit'in “Viva” Araştırma Parkı'nda yürütülen 
araştırmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. 

Teorik kısım üç ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Malzemeler hem öğretmenler hem de öğrenciler ta-
rafından kullanılabilir ve sürdürülebilir kalkınmanın güncel kavramları, sağlıklı yaşam tarzı ve bunlara 
ulaşmanın yolları hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bilgi sağlamak üzere hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)

Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Sürdürülebilir kalkinma ve sağlikli ya-
şam konusuyla ilgili teorik kısım üç 
ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8ws9jt

https://tiny.one/vmmf2bcx

https://tiny.one/2zu75pv9

https://tiny.one/2p8ws9jt
https://tiny.one/vmmf2bcx
https://tiny.one/2zu75pv9
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 Terimler ve tanımlar

İç mekan iklimi, bir dizi ölçülebilir fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörden oluşur. Dünya Sağlık Ör-
gütü’ne (WHO) göre, iç mekan iklimi şunları içerir: termal bileşenler (sıcak, soğuk, cereyan ve nem), 
atmosferik bileşenler (kirlilik, hava kalitesi ve temiz hava hacmi), akustik bileşenler (gürültü, konuş-
ma ve ses algısı), aktinik bileşenler (aydınlatma, radyasyon ve elektrik/manyetik alanlar) ve mekanik 
bileşenler (ergonomi, kaymazlık ve titreşime karşı koruma vb.)

Yankılanma – kapalı bir odada veya doğal olarak sınırlı bir alanda ses dalgalarının sürekli yansıması 
(ses yansıması)

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Bu konudaki ödevler hem grup hem de bireysel çalışma için uygundur. Öğrencileri 3-5 kişilik grup-
lara ayırın ve alıştırmaları yapmalarını isteyin. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi aralarında dağıt-
masına izin verin. Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı öğrencileri aktif olarak etkinlik-
lere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri derinlemesi-
ne anlamalarını sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır.

1-4 arası alıştırmalar hem yeni materyal öğretmek hem de öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için 
kullanılabilir.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence Köşesi – alıştırma 1-4 – etkinlikler öğrencilerin hava kalitesi, bina sakinlerinin konforu ve 
modern yapı malzemelerinin üretimindeki yeniliklerle ilgili farklı kavram ve yönleri tanımlamalarına 
ve hatırlamalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrendikleri için 
alıştırmaların interaktif versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak 
anlaşılmasına katkıda bulunur.

Yaratıcılık köşesi – alıştırma 5 – ödev öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmelerine ve öğren-
diklerini uygulamaya koymalarına yardımcı olacaktır. 

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 proje tabanlı öğrenme (beyin fırtınası (brainstorming), tartışma, araştırma)

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/
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Pratik görev 1: Doğru sıraya koyun

Alıştırma farklı malzemelerin sıcaklık dalgalanmalarını dengeleme kapasitesi ile ilgilidir. Öğrenciler 
verilen evleri 1'den 4'e kadar, 1 numara en konfor, 4 numara en az konfor olacak şekilde (diğer şart-
lar eşit olmak üzere) düzenlemelidir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler her evi karşılık gelen sayının 
karşısındaki boş alana yerleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – sayıyı tablodaki 
uygun satıra yazmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yu43nwn3

Pratik görev 2: Ev tipini odadaki iç sıcaklıkla eşleştirin

Alıştırmada üç sıcaklık aralığı ve altı tip ev verilmiştir. Öğrencilerin görevi ısıtma 48 saat boyunca 
kesildiğinde, odadaki iç sıcaklığa göre evleri sıralamaktır.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p8mpc5b

Pratik görev 3: Gruplara ayırın

Bu alıştırmada sekiz farklı ev verilmiştir. Öğrenciler kullanılan yapı malzemelerinin kokusunun yo-
ğunluğuna göre bunları iki gruba ayırmalıdır.

 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/5924bxcp

Pratik görev 4: Doğru kelimeyi seçin

5 iddia verilmiştir. Her cümlede öğrenciler iddianın doğru olması için iki kavram arasında seçim yap-
malıdır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler cümledeki boşluklara doğru kelimeyi koymalıdır. Çevrimdışı 
(çalışma yaprağını kullanarak) – yanlış olduğunu düşündükleri kelimenin üstünü çizmelerini isteyin. 
Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

https://tiny.one/yu43nwn3
https://tiny.one/2p8mpc5b
https://tiny.one/5924bxcp
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 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/2p93twnm

Pratik görev 5: Bir ev tasarlayın

Bu alıştırmada öğrenciler duvarların, yalıtımın ve iç sıva/macun yapımı için birer malzeme seçerek 
bir evin "tasarımını" oluştururlar. Daha sonra, bu evin yaşam konforu, iç hava kalitesi, akustik/ses 
yalıtımı ve elektromanyetik alan koruması açısından özelliklerini incelemelidirler. Öğrencilerin bul-
gularını kaydetmelerini ve araştırmalarının sonuçlarını sınıfla paylaşmalarını sağlayın.

Etkinlik öğrencilerin araştırma yapma ve elde edilen verileri yorumlama becerilerini geliştirecektir. 
Alıştırmanın grup projesi şeklinde yapılmasını tavsiye ederiz.

 Pratik görev 5

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/ANKYyAc

 Öz değerlendirme

8 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Sürdürülebilir kalkinma ve sağlikli yaşam konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/Xewul4K

https://tiny.one/2p93twnm
https://me-qr.com/ANKYyAc
https://me-qr.com/Xewul4K
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1 . İç mekanlarda en rahat hangi bağıl nem aralığı olarak kabul edilir?

A) 0% – 20%

B) 20% – 40%

C) 40% – 60% => doğru cevap

D) 60% – 80%

E) 80% – 100%

2 . Hangi ev tipi ısıyı en iyi şekilde biriktirir ve ısıtma kesintiye uğradığında göreceli rahatlık sağlayabilir?

A) Duvarları en az 25 cm tuğla ve yalıtım olan bir ev => doğru cevap

B) Duvarları en az 50 cm tuğla olan bir ev

C) Masif ahşap ev

D) Ahşap çerçeve yapılı ev

3 . Aşağıdakilerden hangisi “kaliteli” havanın özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

A) Oksijen bakımından zengin

B) Kirletici içeriği düşük

C) Kokosuz

D) Karbondioksitte yüksek => doğru cevap

4 . Hava kalitesini etkileyen en yüksek uçucu organik bileşiklerin varlığı ile karakterize edilen 
malzeme hangisidir?

A) Beton

B) Tuğla

C) Masif ahşap  => doğru cevap

D) Alçıpan

5 . Aşağıdakilerden hangisi en iyi ses yalıtımını sağlar?

A) Dış yalıtımla birlikte beton => doğru cevap

B) Dış yalıtım ile birlikte tuğla

C) Masif ahşap

D) Dış yalıtımsız tuğla

6 . Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır:

A) Yankılanma süresi ne kadar kısa olursa, akustik o kadar iyi olur.

B) Duvarların yapıldığı malzemeye göre odanın akustiğindeki en büyük farklılıklar orta ses 
frekanslarında gözlenir. => doğru cevap

C) Tuğla ve beton evler en uzun yankılanma sürelerine sahiptir.

D) Yankılanma süresi mobilyalarla nötralize edilebildiğinden, düşük frekans aralıkları yerleşim 
alanlarında kritik olarak kabul edilmez.
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7 . Hangi evde duvar yapımında kullanılan malzemeler en düşük elektromanyetik radyasyon 
koruma kapasitesine sahiptir?

A) Yalıtımsız beton ev

B) Masif ahşap ev

C) 25 cm duvarlı tuğla ev => doğru cevap

D) 50 cm duvarlı tuğla ev

E) Ahşap çerçeve yapılı ev

8 . Hangisi kireç ve kireçli çimento sıvaların avantajlarından biri DEĞİLDİR?

A) Neme karşı dayanıklılık

B) Akustiğin İyileştirilmesi

C) Küf koruması

D) Elektromanyetik radyasyona karşı koruma => doğru cevap

 Ek Bilgi

Konuyla ilgili olarak “Viva” Araştırma Parkı'nda yürütülen araştırmanın sunumunu içeren bir video 
sunulmuştur.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Sürdürülebilir kalkinma ve sağlikli yaşam konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/9X1dn3i

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Sürdürülebilir kalkinma ve sağlikli yaşam konusuna ilişkin eğitimi 
tamamladıktan sonra kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin 
bağlamına ve potansiyel uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla 
ilişkilendirmelerine ve bu bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yar-
dımcı olurlar. 

https://me-qr.com/9X1dn3i
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Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi:

Bilgiler açısından, öğrenci:

1. inşaat sektöründe sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını açıklar

2. inşaat sektörü bağlamında sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarını listeler

3. iç mekan iklimini ve bina sakinlerinin konforunu etkileyen yapı malzemelerinin özelliklerini bilir

4. bina sakinlerinin rahatını sağlamaya yönelik uygun yapı malzemelerini listeler

5. hava kalitesi kavramını tanımlar

6. hava kalitesini etkileyen faktörleri listeler

7. düşük düzeyde kirlilik sağlayan inşaat malzemelerini bilir ve listeler

8. iyi ses yalıtımı ve/veya akustik sağlayan yapı malzemelerini bilir ve listeler

9. elektromanyetik radyasyona karşı koruma sağlayan yapı malzemelerini bilir ve listeler

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci: 

1. sağlıklı bir yaşam tarzına ulaşmak için kural ve ilkeleri uygular

2. binalarda optimal bir iç mekan iklimi yaratmak için yapının amacına ve istenilen özelliklere uygun 
yapı malzemelerini seçer

3. serbestçe erişilebilen kaynaklardan bilgi alır ve sistematik hale getirir

4. araştırmayı bağımsız olarak veya bir ekip halinde yürütür ve sonuçları sunar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. enerji verimli bina trendleri bağlamında sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlar

2. sağlıklı yaşam, sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimli inşaat kavramları arasındaki ilişkileri açıklar

3. takım çalışması

4. serbestçe erişilebilen bilgi kaynaklarıyla çalışma

5. teknik ve referans kaynakları ile çalışır

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.
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Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)

Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin



Eğitim dersi (konunun hangi eğitim dersinde tanıtılması uygundur)

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Tasarım ve inşaat 
kültürü

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

İnşaat malzemeleri

Mimarlık ve iç tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

Yapı malzemelerinin 
ve maddelerin test 
edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

Mesleki Gelişim 
Atölyesi

Sınıf/eğitim yılı

Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Eğitim süresi 
boyunca
9-13 sınıf
(1-5 eğitim yılı)

10-11 sınıf
(3-4 eğitim yılı)

12-13 sınıf
(3-4 eğitim yılı)

9-11 sınıf
(1-3 eğitim yılı)

Eğitim saati sayısı (bu konuyu ele almak için kaç derse ihtiyaç vardır)

3 teori + 2 alıştırma ve araştırma/proje

 Temel metodolojik yönergeler

Sunulan eğitim materyalleri kullanıma hazır bir kittir. Öğretmen bunları bir pakette mi yoksa ayrı 
ayrı mı kullanacağını seçebilir. Tüm bileşenler hem sınıfta hem de evde bağımsız çalışma veya grup 
etkinliği olarak uygundur.

Hazırlık ve ekipman:

 Dijital araç takımı => bilgisayar/mobil cihaz, internet bağlantısı, multimedya projektörü 
(sınıfta çalışırken)

 Çevrimdışı mod => çalışma sayfaları, boş sayfalar/defter, kalem, kurşun kalem

DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR
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 Özetle konu

Yeşil bina olarak da adlandırılan düşük enerjili binalar kullanılan teknolojiler, özel tasarım çözümleri 
ve inşaat nedeniyle geleneksel veya sıradan yeni binalara göre daha az enerji tüketen binalardır. 

Araştırma meseleleri: Ne tür düşük enerji binaları var? Düşük enerjili binaların yeni inşası veya yeni-
lenmesi için kullanılan teknolojiler nelerdir? Hangi malzemeler en uygundur ve sürdürülebilir inşaat 
sağlar? Bir binayı düşük enerjili olarak tanımlayan “zorunlu” özellikler var mı?

Konuyla ilgili teorik kısım düşük enerjili binalar ve uygulanan çeşitli teknikler hakkında kısa, net ve 
iyi organize edilmiş bilgiler içermektedir. Düşük enerjili binaların üç ana tipine ve özelliklerine genel 
bakış, ayrıca daha fazla okuma ve bağımsız çalışma için bir dizi kaynakla birlikte sunulmuştur. 

Teorik kısım dört ayrı alt başlıkta geliştirilmiştir. Materyaller hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından kullanılabilir ve düşük enerjili evler, çeşitli teknolojiler ve bu konudaki mevcut standartlar 
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmışlardır.

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 Konuyla ilgili verilen bilgilere dayanarak kendi sunumunuzu hazırlayın (geleneksel, dijital 
teknolojileri kullanarak)

 Grup etkinliği: konuyla ilgili materyalleri sınıfta öğrencilerle birlikte okuyun (geleneksel, 
dijital teknolojileri kullanarak)

 Öğrencileri bir sonraki derse hazırlanmanın bir parçası olarak materyalleri evde gözden 
geçirmelerini rica edin (ters yüz edilmiş sınıf)

 Ayrı öğrencileri konuyla ilgili bir sunum hazırlamalarını ve sınıfa sunmalarını rica edin (ters 
yüz edilmiş sınıf + bağımsız çalışma)

Konuyla ilgili sentezlenmiş bilgilere bakın

Düşük enerjili binalar konusuyla ilgili 
teorik kısım dört ayrı alt başlıkta ge-
liştirilmiştir.

Çevrimiçi erişim için bağlantıyı takip 
edin veya hazır çalışma sayfalarını in-
dirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yckjkm5u

https://tiny.one/ywp9ym39

https://tiny.one/4hjx8hcj

https://tiny.one/29x2vhb7 

https://tiny.one/yckjkm5u
https://tiny.one/ywp9ym39
https://tiny.one/4hjx8hcj
https://tiny.one/29x2vhb7
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 Terimler ve tanımlar

laşım – alaşım, iki veya daha fazla metalin sıvı halde eritilip karıştırılmasıyla elde edilen karmaşık bir 
metaldir. Metaller ve metal olmayanlar arasında da alaşımlar vardır: örneğin çelik ve dökme demir 
demir ile karbon alaşımlarıdır.

Östenitik paslanmaz çelik kristal yönelimli bir ısgara ile karakterize edilen beş paslanmaz çelik sını-
fından biridir. Bu tip ısgara nikel, mangan ve azot gibi östenitik stabilize edici elementler eklenerek 
elde edilir.

Bina kabuğu binayı dış ortamdan ayıran tüm yapı elemanlarının birleşimidir. Tipik olarak, buna 
duvarlar, çatılar, zeminler ve “pencereler” (pencereler, kapılar, çatı pencereleri ve diğer açıklıklar) 
dahildir. İyi bir bina kabuğu yapısal olarak sağlam ve estetik olarak hoş olmakla birlikte yerel iklime 
uygun malzeme ve teknolojilerin kullanımını ifade eder.

Galvanizleme veya galvaniz kaplama (ayrıca çinko kaplama) – pas görünümünü önlemek için çelik 
elemanlara ince bir çinko kaplama uygulamak için teknolojik bir işlem

Konulardan en çok kullanılan kelimeleri içeren 5 dilli sözlüğe bir göz atın

 Pratik Alıştırmalar

Düşük enerjili binalar konusundaki ödevler hem grup hem de bireysel çalışma için uygundur. Alış-
tırmaları yapmak için öğrencileri 5-7 kişilik gruplara ayırın. Öğrencilerin bireysel görevleri kendi ara-
larında dağıtmasına izin verin. Zamanın, etkileşimin ve işbirliğinin etkin kullanımı, öğrencileri aktif 
olarak etkinliklere katılmaya teşvik edecek, konuyu ve bireysel kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkileri 
derinlemesine anlamalarını sağlayacak ve nihayetinde öğrencilerin konuya olan ilgilerini artıracaktır.

Alıştırmalar 1-4, hem yeni materyal öğretmek hem de öğrenciler tarafından önceden edinilmiş bil-
gileri pekiştirmek için uygundur.

Türlerine göre pratik görevler aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Eğlence köşesi – 1-4 alıştırmaları – görevler öğrencilerin düşük enerjili binaların inşası, kullanılan 
teknolojiler ve malzemelerle ilgili çeşitli kavram ve özellikleri tanımlamalarına ve hatırlamalarına 
yardımcı olacaktır. Öğrencilerin yeni bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrendikleri için alıştırmaların 
interaktif versiyonu özellikle önerilir. Ayrıca oyun bileşeni malzemenin sezgisel olarak anlaşılmasına 
katkıda bulunur.

Genç araştırmacı – alıştırma 5 – aktivite araştırma yapmayı içerir ve öğrencilerin sunum, takım ça-
lışması ve diğerleri gibi yumuşak beceriler geliştirmelerine olanak tanır.

https://beevet.eu/tr/dictionary-tr/


157BEE-VET DİJİTAL ARAÇ TAKIMININ KULLANIMI KILAVUZU

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 proje tabanlı öğrenme (beyin fırtınası (brainstorming), tartışma, araştırma)

 sınıf çalışması – geleneksel ve dijital teknolojilerin kullanımıyla (beyin fırtınası (brainstor-
ming), tartışma, sorular ve cevaplar dahil)

 dijital teknolojileri kullanarak sınıfta bağımsız çalışma

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

Pratik görev 1: Gruplara ayırın

Düşük enerjili binalara uygulanan on dört teknolojinin bir listesi verilmiştir. Öğrenciler bunları amaç-
larına göre bina kabuğunu iyileştirmek veya ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için olmak 
üzere iki gruba ayırmalıdır. Doğru cevaplar çalışma yaprağının ikinci sayfasında bulunabilir.

 Pratik görev 1

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ycn9ybv2

Pratik görev 2: Çizimdeki elemanları bulun 

Şema bir çelik bina inşaatının ana bileşenlerini göstermektedir. İnteraktif alıştırmada öğrenciler 
öğeleri çizimdeki yerleriyle eşleştirmelidir. Çevrimdışı (çalışma yaprağını kullanarak) – öğrencilerden 
tablodaki öğeleri karşılık gelen sayıya yazmalarını isteyin. Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru 
cevapları içerir.

 Pratik görev 2

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/y8n3hz6r

Pratik görev 3: Doğru kelimeyi seçin

5 iddia verilmiştir. Her cümlede öğrenciler iddianın doğru olması için iki kavram arasında seçim yap-
malıdır. İnteraktif alıştırmada öğrenciler cümledeki boşluklara doğru kelimeyi koymalıdır. Çevrimdışı 
(çalışma yaprağını kullanarak) – yanlış olduğunu düşündükleri kelimenin üstünü çizmelerini isteyin. 
Çalışma yaprağının ikinci sayfası doğru cevapları içerir.

https://tiny.one/ycn9ybv2
https://tiny.one/y8n3hz6r
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 Pratik görev 3

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/ycks4wvs

Pratik görev 4: Zihin haritası

Alıştırma çelik bir bina tasarlamanın en önemli 13 adımını sunuyor. Öğrenciler ilgili kararı vermenin 
en uygun olduğu zamana göre, bunları dört tasarım aşamasına ayırmalıdır.

Alıştırmanın özellikle küçük gruplar halinde yapılması önerilir. Beyin fırtınası (brainstorming) öğren-
cilerin fikir üretme ve bunları sınıf arkadaşlarına gerekçelendirme yeteneğini geliştirmelerine izin 
verecektir.

 Pratik görev 4

Çevrimiçi pratik yapmak için bağlan-
tıyı takip edin veya bir çalışma sayfası 
indirmek için QR kodunu tarayın

https://tiny.one/yc6byfk6

Pratik görev 5: Araştırma

Bu alıştırmada öğrenciler düşük enerjili bina örnekleri üzerinde kendi araştırmalarını yapmalı ve 
bunu sınıfa sunmalıdır. Ödev sunumda yer alması beklenen unsurları/bilgileri içerir.

Alıştırmanın amacı öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmektir. Öğrencileri bağımsız 
olarak araştırma yapmaları için görevlendirmenizi ve ardından sunumlarına en az bir ders saati ayır-
manızı öneririz.

 Pratik görev 5

Ödevi çevrimiçi görüntülemek için 
bağlantıyı izleyin veya bir çalışma say-
fası indirmek için QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/qhrUR0i

 Öz değerlendirme

5 soruluk test hem öğrenciler tarafından bağımsız olarak hem de öğretmen tarafından edinilen 
bilgilerin hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Quiz yalnızca çevrimiçi bir etkinlik olarak tasar-
lanmıştır.

https://tiny.one/ycks4wvs
https://tiny.one/yc6byfk6
https://me-qr.com/qhrUR0i
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Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf çalışması, grup etkinlikleri (beyin fırtınası, (brainstorming), tartışma)

 sınıfta bağımsız çalışma (geleneksel, dijital teknolojileri kullanarak)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Düşük enerjili binalar konusuyla ilgili test

Testi yapmak için bağlantıyı takip 
edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/GVZHKjb

1 . Aşağıdaki kavramlardan hangisi gereksizdir?

A) Sıfır karbonlu bina

B) Pasif bina

C) Akıllı bina => doğru cevap

D) Yeşil bina

2 . İddialardan hangisi YANLIŞTIR?

A) Düşük enerjili binaların çevre üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. => doğru cevap

B) Pasif binalarda sıradan binalara göre %90'a varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

C) Çelik binalar karmaşık bakım gerektirmez.

D) Sıfır karbon emisyonları ile binalar yenilenebilir kaynaklardan enerji üretir.

3 . Stratejik gölgeleme, aşağıdakiler için kullanılan bir tekniktir:

A) Yaz aylarında su soğutma

B) Belli bir cephe boyası tonu elde etmek

C) Floresan aydınlatmanın karartılması

D) Sıcak aylarda yaşam alanlarında konforlu bir sıcaklığın korunması => doğru cevap

4 . Aşağıdaki elementlerden hangisi paslanmaz çelik alaşımlarında bulunmaz?

A) Demir (Fe)

B) Nikel (Ni)

C) Mangan (Mn)

D) Azot (N)

E) Oksijen (O) => doğru cevap

https://me-qr.com/GVZHKjb
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5 . Aşağıdakilerden hangisi paslanmaz çelik konstrüksiyonun avantajlarından biri DEĞİLDİR?

A) Yüksek mukavemet-ağırlık oranı

B) Hızlı kurulum

C) Düşük bakım gereksinimleri

D) Geri Dönüştürülebilirlik ve Yeniden Kullanılabilirlik olasılığı

E) Yanıcılık=> doğru cevap

F) Büyük sıcaklık genliklerine direnç

G) Korozyon direnci

 Ek Bilgi

Bu bölümde 4 video bulacaksınız: 

A. 90 saniyede pasif bina

B. En yeşil binalar

C. Pasif bina nedir?

D. One Central Park, Sidney, Avustralya

Öğretim teknikleri ve yöntemleri:

 sınıf taraması ve tartışma (sorular ve cevaplar)

 ev ödevi (geleneksel, dijital teknolojileri kullanan)

 Düşük enerjili binalar konusuna ilişkin videolar

Video içeriğine erişmek için bağlantı-
yı takip edin veya QR kodunu tarayın

https://me-qr.com/Al73AzD

 Öğrenme sonuçları ve değerlendirme

Öğrenme sonuçları öğrencilerin Düşük enerjili binalar konusuna ilişkin eğitimi tamamladıktan sonra 
kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bilgi ve becerilerin bağlamına ve potan-
siyel uygulamasına odaklanırlar, öğrencilerin öğrendiklerini belirli durumlarla ilişkilendirmelerine ve 
bu bilgi ve becerilerin kendileri için neden yararlı olacağını anlamalarına yardımcı olurlar. 

https://me-qr.com/Al73AzD
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Beklenen öğrenme sonuçları

Bilgi:

Bilgiler açısından:

1. düşük enerjili bina kavramını anlar ve açıklar

2. pasif bina kavramını anlar ve açıklar

3. sıfır karbonlu bina kavramını anlar ve açıklar

4. düşük enerjili binalarda uygulanan teknolojileri bilir ve listeler

5. çelik bina ve yapıların avantajlarını tanımlar

6. paslanmaz çeliğin özelliklerini bilir

Yetenekler: 

Beceriler açısından, öğrenci: 

1. bir çelik binanın tasarım aşamalarını değerlendirir

2. serbestçe erişilebilen kaynaklardan bilgi alır ve sistematik hale getirir

3. araştırmayı bağımsız olarak veya bir ekip halinde yürütür ve sonuçları sunar

Yeterlilikleri: 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

1. enerji verimli bina trendleri bağlamında düşük enerjili binaların önemini anlar

2. takım çalışması

3. serbestçe erişilebilen bilgi kaynaklarıyla çalışma

4. teknik ve referans kaynakları ile çalışır

Değerlendirme formları ve yöntemleri 

Öğrenme sonuçları ayrıca değerlendirme için bir temel görevi görür: değerlendirme kriterleri bir 
öğrencinin belirli bir beceri veya bilgide ne ölçüde ustalaştığını ölçmek için formüle edilmelidir.

Bu kurs kapsamında, olası değerlendirme biçimleri şunlardır:

 Öz değerlendirme

 Sınıf arkadaşlarından geri bildirim

 Bireysel değerlendirme (öğretmen tarafından)
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Öz değerlendirme ve sınıf arkadaşı geribildirimi için yönergeler. Adımlar:

 Öğrencilerinizle öğrenme hedeflerini tartışın ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem-
leri planlayın

 Öğrencilerin beklenen öğrenme sonuçlarını ve hedeflere nasıl ulaştıklarını anlamalarına 
yardımcı olun

 Öğrencilerle birlikte ölçülebilir değerlendirme kriterleri tanımlayın

 Tanımlanmış kriterlerin nasıl uygulanacağını gösterin

 Temel sınıf arkadaşı değerlendirme eğitimi yapın

 Öğrencilerinize öz değerlendirme veya bir sınıf arkadaşının değerlendirmesi hakkında geri 
bildirimi verin
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ve öğretim öğrencileri için 
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Yeşil İnşaat ve Enerji 
Verimliliğine Doğru: İnşaatta 
ortaöğretim mesleki eğitim 
müfredatinin iyileştirilmesi 
konsepti

Bu yayın "İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Değiştirilmesi – inşaat 
ve enerji verimliliği için yenilikçi malzemeler" – BEE-VET projesinin 
sonucudur . Proje kapsamında geliştirilen üç ürün birbirini tamamlar ve 
en iyi şekilde birlikte kullanılır . 
Ayrıca bakınız:  

YEŞIL İNŞAAT 
VE ENERJI VERIMLILIĞINE 
DOĞRU

BEE-VET projesi Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programı kapsamında finanse 
edilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek yalnızca 
yazarların görüşlerini yansıtan içeriğe yönelik bir taahhüt teşkil etmez ve burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz

İnşaatta ortaöğretim mesleki 
eğitim müfredatinin 
iyileştirilmesi konsepti


