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1. GİRİŞ 

Dini çeşitlilik ve kültürlerarasılık için Eğitim Müfredatı, B.LIVING projesinin ikinci fikri çıktısıdır. 

 

Eğitim Müfredatının ana amaçları şunlardır: 

 

 Avrupa ECVET çerçevesine dayalı bir eğitim müfredatı tasarlamak ve Mesleki ve teknik  

öğretmenlerine, dinsel çeşitliliği ve kültürlerarası öğretimi öğretmek için öğrenme 

çıktılarının değerlendirilmesi, onaylanması ve tanınması için hitap etmektir. ECVET 

metodolojisi ve araçlarına dayalı öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi için bir çerçeve 

oluşturmanın yanı sıra 

 

 Proje El Kitabı ve Araç Kutusu'nun geliştirilmesi için tamamlayıcı bir araç olmak 

 

Müfredat ile takip edilen hedef: 

- EQF seviyesi 5 için tasarım, elde edilmesi beklenen öğrenme karmaşıklığı, aralığı ve 

seviyesini dikkate alarak. Bu ayrıntılı açıklamaları içerecektir: 

 

- Bilgi, beceri ve yeterlilik açısından öğrenme birimleri ve sonuçları 

 

- İletişim saatleri, uygulamalı çalışma, kendi kendine çalışma ve değerlendirme de 

dahil olmak üzere toplam öğrenme saatleri 

 

- İlgili ECVET puanlarının tahsisi  

 

Dini çeşitlilik ve kültürlerarası eğitim için Eğitim Müfredatı, proje ortakları tarafından O1 Sanat 

Raporunda belirtilen bulgular ve öneriler temelinde tasarlanmıştır. İçeriği: 

 Nitelik Belirteçleri 

 Öğrenme Sonuçları Matrisi 

 Yöntem (Ek 1) 

 Başvuru şartları (Ek 2) 

 

 

 

  



 

2. NİTELİK BELİRTEÇLERİ 

 

B.LIVING DİNİ FARKLILIKLARIN BULUNDUĞU ÇOK KÜLTÜRLÜ SINIFLAR İÇİN EĞİTİM 

EQF Seviyesi ECVET kredileri Eğitim Yöntemi 

5 3 Yüz yüze 

Hedef Grup 

Mesleki ve Teknik Lise Öğretmenleri ve özel ders öğretmenleri 

Amaç 

Eğitimcilerin dinsel çeşitlilikle başa çıkma ve Avrupa'da kültürler arası eğitimi artırmaları için 
güçlendirmek 

Eğitim Taslağı 

ÖĞRENME 
SONUÇLARI 
BİRİMLERİ 

İLETİŞİM  
SAATLERİ 

MESAİ  
SAATLERİ 

KİŞİSEL  
ÇALIŞMA 
ZAMANL

ARI 

DEĞERLENDİ
RME 

SAATLERİ 

ÖĞRENME 
SAATLERİ 

ECVET 
NOKTAL

ARI 

1 Values and 
beliefs 

4 5 3 3 15 0.5 

2 Self and 
identity) 

5 3 4 3 15 0.5 

3 Community 5 4 4 2 15 0.5 

4 Interculturality 4 6 2 3 15 0.5 

5 Interreligious 
learning 
environment  

5 4 3 3 15 0.5 

6 Conflict 
management 

7 4 2 2 15 0.5 

B.Living Eğitim 
Müfredatı 

30 26 18 16 90 3 



 

3. ÖĞRENME SONUÇLARI MATRİSİ 

UNIT1: DEĞERLER VE İNANÇLAR 

Bu birimde değerler ve inançlar, olası nedenleri ve aralarındaki farklar tartışılacaktır. Amaç, 
öğrencilerin modern dünyanın anlayışına odaklanan bilgi, inanç ve düşünceler alanlarına bakış 
açıları geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrencileri, etkinlikleri aracılığıyla, çağdaş olayları 
anlamlandırmalarına yardımcı olacak bir dizi beceri ile donatılacaktır. 

BİLGİ YETENEKLER YETERLİKLER 

Ünitenin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler 

 Kendi inanç ve değerleri 
ile ilgili özelliklerle ilgili 
kişisel inanç ve değerleri 
sıralar ve düzeltir. 

 İnanç ve değerler 
temelinde yerel 
toplumda kültürel bir 
etkinlik için ayrıntılı bir 
plan yazar. 

 Üzerinde anlaşılmış bir 
hipoteze göre değerler 
ve inançlar ile ilgili 
konularda bir dizi farklı 
kaynaktan bilgi toplar 
ve sıralar. 

• Modern dünyaya ilişkin 
kendi inanç ve değerlerini 
etkilemek ve haklı 
göstermek için 
karmaşıklıklarını tanımlar 

• Bir dizi etkinlik geliştirir, 
kendi inançları ve 
değerleri ile ilgili yerel 
toplumdaki kültürel bir 
etkinlik için bilgi oluşturur 
ve bilgi sunar 

• Yerel toplumun üyeleri ile 
değerler ve inançlar 
hakkında ayrıntılı bir 
tartışma hazırlamak için 
araştırmadan toplanan 
bilgileri sentezler. 

• Başkalarına kendi 
değerlerini ve inançlarını 
temsil eder ve bunları yazılı 
veya sözlü bir sunumla 
şeffaflaştırır. 

• Yerel topluluğun üyelerini 
içeren bir kültürel etkinliği 
yönetir ve etkinliği 
yürütme topluluğuna 
faydaları hakkında geri 
bildirim toplar 

• Soruları, ifadeleri ve 
dinleme becerilerini, yerel 
toplumun üyeleriyle olan 
değerler ve inançlar 
üzerine bir tartışmada 
uygun bir şekilde tartışır. 

EQF LEVEL ECVET CREDIT 

5 0,5 

ÖĞRENİM SAATLERİ 

Toplam = 
15 

İletişim = 4 Uygulama = 5 Kişisel Çalışma = 2 Değerlendirme = 
3 

Bu birim şu şekilde teslim edilir: 

 Tartışma  
 Uygulama 
 Sunu 
 Çalışma grupları 

Birim şu şekilde değerlendirilecektir: 

 Ön Değerlendirme 
 Sunu 
 Beceri Gösterileri 
 Yapılandırılmış Geribildirim Toplantıları / Tartışmalar 

 

 

 



UNITE 2 BENLİĞİMİZ VE KİMLİĞİMİZ 
396/5000 

Bu ünitede, din / kültürün benlik ve kimlikle ilişkisi tartışılacaktır. Öğreniciler 
kimlik ve benliğin eylemler ve davranışlar üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini 
anlayacaktır.Amaç, öğrencilerin kimliklerini kavramalarını, yolculuklarını daha 
iyi anlamalarını, nerede olduklarını ve nereye gitmek istediklerini keşfetmelerini, 
toplulukları keşfetmelerini ve farklılıkları varlıklara dönüştürmelerini 
kolaylaştırmaktır. 

 

BİLGİLER BECERİLER YETERLİLİKLER 

Ünite sonunda ögrenicilerin elde edeceği kazanımlar 

• kimliğin genel yönlerini 
hatırlar ve kendi kendini 
anlama ve özsaygıya 
atıfta bulunduğunu anlar 

• kendi kültürel etkilenmiş 
ilkeleri diğer kültürler ile 
ayırt etme 

• özgüven düzeylerini 
sıralar (kendilerini 
güvende hissetmelerini 
sağlar) 
 

• kültürel kimlik 
faktörlerini ve sosyal 
etkinliklere katılım 
engellerini analiz eder. 

• Farklı bağlamlarda ve 
yaşam alanlarındaki 
benlik yapılarını araştırır. 

• özgüvenini etkileyen 
güçlü yanları, zayıf 
yönleri ve tercihleri 
değerlendirir. 
 

• klişelerin ve kendini 
damgalamanın kendi-öz 
imajlarını ve kimliklerini 
nasıl etkilediğini ele 
almak ve bunların 
üstesinden gelmenin 
yollarını bulmak  

• Kendi ve diğer kültürlerin 
alışkanlıklarını ve 
ilkelerini sorgular ve yeni 
ilişkiler kurar 

• Karşılaşacakları zorlukları 
ve engelleri  tüm 
bunların kimlik ve 
kendilik yolculuğunun bir 
parçası olduğunu tartışr 

EQF SEVİYESİ ECVET KREDİSİ 

5 0,5 

ÖĞRENME SAATLERİ 

Toplam= 
15 

Kişiler= 5 Uygulama= 3 Bireysel Çalışma = 
4 

Degerlendirme= 3 

Bu ünite ile elde edilecek kazanımlar 

 tartışma 
 saha çalışması/grup araştırma 
 uygulamalar 
 sunumlar 
 çalışma grupları 
 

Bu ünite iledeğerlendirilecektir: 

 devam eden değerlendirme 
 öz değerlendirme  
 yapılandırılmış geri bildirim toplantıları/tartışmalar  

 

 

 

  



UNITE3:TOPLULUK 

Bu ünitede, toplulukların birey üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Öğrenciler ve topluluk 
arasındaki ilişki, toplulukları karakterize eden farklı yönlere ve onlar için kültürün rolüne 
odaklanarak analiz edilecektir. Amaç, öğrenenlere kendi topluluklarında aktif olarak 
katılmalarını desteklemek ve ortak engelleri bulmak ve üstesinden gelmenin yollarını 
araştırmaktır. 

BİLGİ 
 

BECERİLERİ 
 

YETERLİLİKLER 
 

Ünite sonunda ögrenicilerin elde edeceği kazanımlar  

• Birey ve toplum 
arasındaki ilişkiyi ve 
özelliklerini, 
inançlarını, 
değerlerini ve benlik 
saygısını nasıl 
şekillendirdiğini 
tanımlar.  

•  önyargıların 
nedenlerini veya 
kaynağını, klişeleri ve 
topluluklar 
üzerindeki haksız 
etkilerini tanımlar. 

• Bir toplumdaki farklı 
değerleri ve kültürel 
öğeleri tanımlar. 

• Topluluk ve bireylerin 
görüşleri arasındaki ilişkiyi 
açıklar.  

• Farklı topluluklardaki 
önyargıları ve kalıpları 
belirleme  

• Toplumsal değerleri ve 
kültürel öğeleri analiz eder.  

• Bireylerin / öğrenicilerin 
kendi bakış açıları ile 
kendilerini bir toplulukta 
nasıl ifade edip 
edemeyeceğine / 
müzakere etmek  

• Topluluklardaki 
önyargıları ve klişeleri 
aşmak için görevleri 
yerine getirmek 

• Kültürlerin ve toplumsal 
değerlerin farklı 
unsurlarını izlemek 

EQF DÜZEYİ ECVET KREDİ 

5 0,5 

ÖĞRENME SAATLERİ 

Toplam = 
15 

kişiler = 5 Uygulama = 4 Bireysel Çalışma = 
4 

Değerlendirme = 
2 

Bu ünite ile elde edilecek kazanımlar 
 
 

 tartışma 
 çalışma grupları 
 bireysel çalışma 
 rol çalışması 

Bu ünite iledeğerlendirilecektir: 
 

 devam eden degerlendirme 

 sunumlar 

 beceri gösteriler. 

  



UNITE4: KÜLTÜRLERARASILIK 

Bu ünitede kültürel benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. “Kültürlerarasılık” kavramları, 
gerçek yaşam koşullarına bağlanarak değerlendirilecektir. Amaç, öğrenicilerin çeşitliliğin 
takdir edilmesine, kültürel çeşitliliğin pozitif değerine ve küreselleşmenin 
insancıllaştırılmasına ve kalıcı barışın tesis edilmesine katkısının bilinciyle ilerlemesine 
yardımcı olmaktır. 

BİLGİ 
 

BECERİLERİ 
 

YETKİNLİKLER 
 

Ünite sonunda ögrenicilerin elde edeceği kazanımlar  

• “Kültürlerarasılık” 
kavramını tanımlar 
ve ilgili kavramlara 
örnekler verir.s 

• Avrupa'daki 
çeşitliliğin  
gelişmesini  tarih, 
miras, gelenek, 
hukuk vb temelinde  
tanımlar  

• Kültürler arasındaki 
benzerlikleri ve 
farklılıkları tanımlar 

• çeşitliliğin değerini 
tanımak ve 
başkalarının 
kültürünü ve 
topluma katkılarını 
takdir etmek 

• Farklı kültürlerin diğerleriyle 
uyumlu bir şekilde yaşamak ve 
çalışmak için günlük 
durumlarda kültürlerarası 
kavramları kullanır.  

• kendi hak ve özgürlüklerini 
ifade etmek ve başkalarına 
saygı göstermek  

• Kültürel farklılıkları ve yaratıcı 
sinerji için bunları nasıl 
kullanacaklarını değerlendirir. 

• Şu anda ve tarihte 
çeşitli kültürler arasında 
barış ve sosyal uyum 
örneklerini ve bu 
koşulları yaratan temel 
özellikleri sunarak grup 
çalışmasında işbirliği 
yapmak 

• Başka kültürleri 
savunanları adaletsizce 
tedavi ederken 
başkalarını savunan ve 
dayanışma içinde 
hareket eden durumları 
yorumlamak 

• Farklı kültürleri içeren 
durumların hassas bir 
şekilde ele alınması 

EQF DÜZEYİ ECVET KREDİ 
 

5 0,5 

ÖĞRENME SAATleri 
 

Toplam = xx Kişiler = xx Uygulama= xx Bireysel alışma = 
xx 

Değerlendirme = 
xx 

Bu ünite ile elde edilecek kazanımlar 
 

 tartışma 
 uygulamaşar 
 sunumlar 
 çalışma grupları 

 

Bu ünite iledeğerlendirilecektir: 
 

 Devam eden değerlendirme 
 Grup tartışması  
 sunumlar 
 beceri gösterileri 

 



UNITE5: DİNLERARASI ÖĞRENME ORTAMI 

Bu ünitede dinler arası öğrenme ortamları tartışılacaktır. Amaç, öğrencilerin din / kültür 
kavramları ve öğretme ve öğrenme ortamı üzerindeki etkilerini anlamalarını desteklemektir. 
Bu tür ortamlarda yol gösterebilecek ve dinler arası bir öğrenme ortamını benimseyecek, 
uygun yöntemleri uygulayarak ve öz-yansıma ve eleştirel tutum sergileyecek olan 
durumlarla başa çıkacaklardır. 

BİLGİ 
 

BECERİLERİ 
 

YETKİNLİKLERİ 
 

Ünite sonunda ögrenicilerin elde edeceği kazanımlar  

• "Dinler arası" terimini 
tanımlar ve ilgili 
kavramları açıklar. 

• Dinler arası öğrenme 
ortamlarının yönlerini 
sıralar. 

• yararlı bir dinlerarası 
öğrenme ortamı için 
önemli olan koşulları ve 
ortak ilkeleri ve hedefleri 
tanımlar 

• öğretimi etkileyen (kendi 
ve diğer) kültürel ve dini 
faktörleri analiz eder. 

• Dinler arası öğrenme 
ortamlarının yararlarını 
ve zorluklarını 
değerlendirir 

• Gelişen yaklaşımlar 
aracılığıyla kooperatif 
dinler arası bir ortam 
yaratır 

• pozitif bir dinler arası 
öğrenme ortamı 
yaratmak için kendi 
öğretim stilini uyarlar 

• Farklı dini bakış açılarını 
içeren zorlu durumlar 
hakkında müzakere eder 

• Farklılıklara saygı 
göstererek öğrencileri 
motive eden ve 
birleştiren uygulamaları 
hayata geçirir 

EQF SEVİYESİ ECVET KREDİSİ 

5 0,5 

ÖĞRENME SAATLERİ 

Toplam = 15 Kişiler= 5 Uygulama= 4 Bireysel Çalışma= 
3 

Değerlendirme = 
3 

Bu ünite ile elde edilecek kazanımlar 
 
 

 Tartışma 
 Alan Alışması 
 Sunumlar 
 Çalışma Grupları/Eş Çalışma 
 Zihin Haritalama 

Bu ünite iledeğerlendirilecektir: 
 

 Sunu 
 Rapor 
 Atölye 
 Öz Değerlendirme  
 Akran Değerlendirme 
 Grup Tartışması  
 Yazılı Egzersiz 
 Yazılı Test 

 

 

 



UNITE6: ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

Bu modülde çatışmalar, olası nedenleri, aralarındaki farklar ve bunları çözme stratejileri 
tartışılacaktır. Öğrenciler, anlaşmazlığın kaynağını tanımlayacak ve karşılıklı anlayışı 
geliştirmek için onlarla nasıl başa çıkacaklarını öğreneceklerdir. Çatışmaların nasıl 
çözülebileceğine dair konuları ve anahtarları tartışacaklar. Amaç, öğrencilerin problem 
çözme potansiyellerini genişletmek için tüm gerilim kaynaklarını analiz etmelerini 
sağlamaktır. 

BİLGİ 
 

BECERİLERİ 
 

YETKİNLİKLERİ 
 

Ünite sonunda ögrenicilerin elde edeceği kazanımlar  

• Çatışma türlerini 
tanımlar (İntra & 
bireyler arası, gruplar 
arası, Kültürlerarası) 

• Kültürlerarası 
çatışmaların 
özelliklerini ve farklı 
bağlamlarda nasıl 
tezahür ettiklerini 
gösterir. 

• Çatışma çözümü için 
çatışmaları ve olası 
rolleri ve stratejileri 
tanımlar 

• Kültürlerarası çatışmaların farklı 
yönlerini ve özelliklerini (gerilim 
kaynakları, değerler, yanlış 
anlamalar…) yorumlar. 

• Potansiyel çatışmaları 
tanımlamak ve ortaya 
çıkabilecek durumları önlemek 
için önlemler alır 

• Süreçlerde aracılık yaparak 
çatışma çözüm becerilerini 
gösterir ve somut ve adil 
çözümler sunar. 

• Durumun yerleşmesini 
desteklemek için 
davranışlarını ve 
iletişimini uyarlar 

• Farklı çatışma 
yönetimi stillerini 
uygulamada diğer 
insanlara yüksek 
düzeyde saygı ve 
hassasiyet sağlar 

• Bir çatışma 
durumundaki 
(tarafsız) rollerine 
göre ayarlar 
 

EQF DÜZEYİ ECVET KREDİSİ 

5 0,5 

ÖĞRENME SAATLERİ 

Toplam = 15 Kişiler= 7 Uygulama= 4 Bireysel Çalışma= 
2 

Degerlendirme= 
2 

 

Bu ünite ile elde edilecek kazanımlar 
 

 Tartişma 
 Uygulama 

 Sunumlar 
 Çalişma Gruplari 
 Rol Oynamak 

Bu ünite ile değerlendirilecektir: 
 

 Devam Eden Değerlendirme 
 Portfolyo 

 Uygulamalı 

 Yansıtıcı Günlüğü 
 Rapor 
 Atölye Çalışması 

 Beceri Gösteriler  
 Yapılandırılmış Geri Bildirim Toplantıları/Tartışmalar  
 Yazılı Sınav 



EK 1: METODOLOJİ 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ulusal yeterlilik sistemlerini karşılaştırmaya ve aralarındaki 

iletişimi sağlamaya yardımcı olur. EQF'nin merkezinde, öğrenim çıktılarında tanımlanan sekiz ortak 

Avrupa referans seviyesi bulunmaktadır: bilgi, beceri ve yeterlilik. Bu, EQF ile ilgili bir yeterliliğe 

sahip bir öğrencinin ne bildiğini, anladığını ve yapabildiğini daha anlaşılır kılar. B.Living Eğitim 

Müfredatı, EQF ve ortaklık ülkelerin NQF tanımlayıcılarına (Avusturya, Belçika, Yunanistan, 

İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık) dayalı olarak EQF seviyesi 5 ile tasarlanmıştır. 

 

BİLGİ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında, bilgi teorik ve / veya olgusal olarak 
tanımlanmaktadır. 

Seviye 5 ile ilgili öğrenme çıktıları 

Bir çalışma veya çalışma alanı içinde geniş bağlamlarda gerçek ve teorik bilgi 

Avusturya 

 
Sahip oldukları : 

 Öngörülemeyen durumlar da dahil olmak üzere, görev ve zorluklarla 
bağımsız olarak ilgilenmek amacıyla, çalışma veya çalışma alanındaki 
(örneğin gerçekler ve koşullar, ilkeler, materyaller, süreçler, yöntemler, 
bağlantılar, yönetmelikler ve normlar) kapsamlı teorik bilgi. 

 Bu bilgiyi kullanarak hangi etkilerin çalışma ya da çalışma alanında 
olduğunun bilinmesi. 

 Yönetsel görevler üstlenmek ve / veya bir şirkete yönelmek için şirket ile 
ilgili kapsamlı iş ve yasal bilgi. 

 Üst düzey bir mesleği icra etmek için gereken bilgi. 
 
 
 

 
Belçika 
(yeteneklerle 
aynı) 

 Özeti açık olmayan ve olası çözümleri çoklu olan soyut sorunları çözme 
bağlamında uyarlanmış çözümlerin yeniden düzenlenmesi ve 
oluşturulması için uzmanlık alanlarındaki bilgi / yöntem / uygulamalara 
dayanan bilgileri analiz etme, tamamlama, ifade etme yeteneğine sahip 
belirli bir iş alanının ya da çalışmanın özel bilgi, beceri ve davranışsal 
becerileri. 

 
Yunanistan 
 

 

 Bir iş veya çalışma alanı içinde kapsamlı, uzman, olgusal ve teorik bilgi 
sunar ve bilginin sınırlarının farkındadır. 
 

 
Ispanya 
 

 Bilginin aktarılması, bütünleştirilmesi ve inovasyonu için kritik bir 
anlayışla, bir çalışma ya da profesyonel alanda uzmanlık bilgisi 

 
Türkiye  

 Bir iş veya öğrenme alanında uzmanlık için gerekli teorik ve pratik bilgiye 
sahip olmak. 

  



Birleşik  
Krallık 

 Geniş tanımlanmış, karmaşık bağlamlarda ileri yollar bulmak için pratik, 
teorik veya teknolojik anlayış kullanır. 

 İlgili bilgileri, kavramları ve fikirleri analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 

 Çalışma veya iş alanının doğası ve kapsamı hakkında bilgi sahibidir. 

 Farklı bakış açılarını, yaklaşımlarını veya düşünce okullarını ve arkasındaki 
akıl yürütmeyi anlar. 

 

 

BECERİLER 
          EQF bağlamında, beceriler bilişsel olarak tanımlanır (mantıksal, sezgisel ve 

yaratıcı düşüncenin kullanımını içerir) ve pratiktir (el becerilerini ve 
yöntemlerin, materyallerin, araçların ve aletlerin kullanımını içerir) 

Seviye 5 ile ilgili öğrenme çıktıları 

Bir iş veya çalışma alanında belirli problemlere çözüm üretmek için gerekli bilişsel ve pratik 
beceriler 

Avusturya 

  
Çalışma alanında veya çalışmalarında yapabilecekleri 

 Öngörülemeyen bağlamlarda dahil olmak üzere bağımsız olarak görevler 
ile başa çıkmak. 

 Bu tür görevlerin etkilerini değerlendirin ve daha sonra nasıl 
ilerleyeceğinize dair sonuçları buradan almak 

 Mantıklı, soyut ve ağa dayalı düşünmeyi kullanarak zorlu ve çok katmanlı 
problemleri analiz etmek ve ilgili normlara, yönetmeliklere ve kurallara 
uygun hareket ederken bunları özerk olarak çözmek. 

 Sorunları çözmek için kendi yaratıcı katkılarını kullanmak. 

 Ekolojik, ekonomik ve sosyal mekanizmalar arasındaki bağlantıları anlar, 
ara bağlantılar kurar ve burada elde edilen bilgiyi ortak ve 
öngörülemeyen durumlarda kullanmak. 

 Yeni olgular ve durumlar hakkında bir görüş oluşturabilir, kendi bakış 
açısını açıklayabilir ve standart uzman terminolojiyi kullanarak hedef 
kitleye ve özel duruma uygun bir şekilde sunabilmek. 

 Farklı kaynaklardan ve disiplinlerden bağımsız olarak araştırma yapar, 
temel içeriği toplar, eleştirel olarak değerlendirir, seçer ve hedef kitleye 
uygun bir şekilde sunar. 

 
Belçika 
Bilgi ile aynı 

 Soyut sorunları çözme bağlamında uyarlanmış çözümlerin yeniden 
düzenlenmesi ve oluşturulması için uzmanlık alanlarındaki bilgi / yöntem / 
uygulamalara dayanan bilgileri analiz etme, tamamlama, ifade etme 
yeteneğine sahip belirli bir iş alanının ya da çalışmanın özel bilgi, beceri ve 
davranışsal becerileri. açık değildir ve olası çözümleri çoktur. 

 
Yunanistan 

 Soyut problemlere yaratıcı çözümler bulmak için çok çeşitli bilişsel ve 
pratik becerileri barındırır. 

  



 
İspanya 

 Hem öngörülebilir hem de öngörülemez çalışma prosedürlerini 
tanımlarken ve geliştirirken ileri teknolojik bilgi uygulaması ve 
entegrasyonu. 

 Kendileri ve diğer insanlar tarafından yürütülen iş tekniklerinin ve 
sonuçlarının yönetimi ve gözetimi.  

 

 Bilgiyi, yetenekleri, duyguları ve etkinlikleri öngörülebilir ve öngörülebilir 
olmayan ortamlarda düzgün bir şekilde iletir.  

 

  Bir iş veya çalışma alanında teknolojik kaynakların yönetimini doğrular 
 

 

 Birinin ve diğer eylemlerinin tahmin edilebilir ve öngörülebilir olmayan 
bağlamlardaki sonuçlarının analizi 

 Çalışma veya profesyonel alandaki sorunları değerlendirmek ve çözmek 
için gerekli olan çeşitli ve geniş bilgi analizi. 

 Bir çalışma ya da profesyonel alandaki problemleri çözerken yaratıcı ve 
yenilikçi çözümler arayın. 

 
Türkiye 

 Bir alanda ya da işte ya da öğrenmede karmaşık ve birbiriyle ilişkili 
faaliyetlere ait verileri analiz eder, sonuçları sorgulayıcı bir yaklaşımla 
değerlendirir, sonuç çıkarır, uygun görev ve yöntemleri tanımlar ve 
uygular ya da sistematik olarak uygularlar; İlk defa karşılaşılan benzersiz 
ve / veya öngörülemeyen sorunlara kanıta dayalı çözümler geliştirir; bilgi 
ve becerilerini başkalarına aktarır. 

İngiltere 

 Geniş tanımlanmış karmaşık problemleri ele alır. 

 Uygun yöntemleri ve becerileri belirler, uyarlar ve kullanır. 

 Eylemleri bilgilendirmek için ilgili araştırma veya geliştirme kullanır. 

 Eylemleri, yöntemleri ve sonuçları değerlendirir 

 

 

 

YETERLİLİK 

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında, Yetterlilik sorumluluk ve özerklik 
açısından açıklanmıştır 

Seviye 5 ile ilgili öğrenme çıktıları 

Genellikle öngörülebilir olan, ancak değişime tabi olan çalışma ya da çalışma bağlamları 
rehberliğinde kendi kendini yönetme; Başkalarının rutin çalışmalarını denetlemek, iş veya 

çalışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bazı sorumluluk almak. 

 
Avusturya 

Çalışma alanında veya çalışmalarında yapabilecekleri 
 

 Projeleri bağımsız olarak koordine eder ve yönetir. 

 Tahmin edilemez olanlar da dahil olmak üzere farklı durumlarda bağımsız 
ve esnek bir şekilde hareket eder. 

 Kendi davranışları üzerinde düşünür ve gelecekte nasıl hareket edeceğine 
dair sonuçlar çıkartabilir 

 Eleştirel ve sorumlu bir şekilde diğer insanların eylemleriyle ilgilenir, geri 
bildirim verir ve potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunur ... 



Belçika 
 Değişikliklerin öngörülemez olduğu bir çalışma alanı veya çalışmanın 

karakteristik durumlarında genişletilmiş bir inisiyatif ile çalışmasının tüm 
sorumluluğuyla. hareket eder 

Yunanistan 

 Öngörülmeyen değişikliklerin meydana gelebileceği belirli bir görev veya 
öğrenme süreci bağlamında yönetebilir ve denetleyebilir; Hem kişisel 
performanslarını hem de başkalarının performansını gözden geçirebilir ve 
geliştirebilir. 

İspanya 

 Bir eğitim veya mesleki alanda eğitimin kendi kendini yönetmesi, yüksek 
eğitim seviyelerine ilerlemeyi veya yeni bilgi uygulamalarını geliştirmeyi 
amaçlar. 

 Profesyonel bir alanda öngörülebilir ve öngörülemeyen faaliyetlerin 
yürütülmesi için özerklik ve sorumluluk ve alt kişileri tarafından 
faaliyetleri denetleme sorumluluğu taşır 

 İşyerinde risk önleme, insan güvenliği, iş kalitesi ve profesyonel faaliyetin 
yürütüldüğü ortamın korunmasını uygulamak ve denetlemek için 
sorumluluk ve özerklik sahibidir 

Türkiye 

 Öngörülemeyen değişikliklerin gerçekleştiği ortamlarda karmaşık 
faaliyetlerde bulunma konusunda sınırlı sorumluluk alır; Birinin 
sorumluluğu altındaki başkaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri 
denetler; Öğrenme hedeflerine uygun olarak öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılar, öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve performanslarının 
geliştirilmesi ile ilgili olarak kişinin sorumluluğunda olan kişilere rehberlik 
eder. 

İngiltere 

 

 Başkalarının çalışmaları için ilgili sorumlulukların olduğu yerler de dahil 
olmak üzere, eylem planlarını geliştirmek ve geliştirmek için sorumluluk 
alır. 

 Geniş parametreler içinde özerklik  sahibidir ve karar verebilir 

 

Avrupa Kredi Sistemi 

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) çerçevesinin amacı, bir yeterlilik elde 

etmeyi amaçlayan bireylerin değerlendirilmiş öğrenme çıktılarının aktarılmasını, tanınmasını ve 

biriktirilmesini kolaylaştırmaktır. 

Bu, vatandaşların öğrenme çıktıları ve şeffaflığı, uluslar arası mobilite ve taşınabilirliği ve uygun 

olan yerlerde, sınırsız yaşam boyu öğrenme alanında Üye Devletler içerisinde genel anlayışını 

geliştirecek ve aynı zamanda Ekonomi sektörleri ve işgücü piyasası içinde;ulusal düzeyde çeşitli 

seviyelerde hareketlilik ve taşınabilirliği geliştirecektir; ayrıca, eğitim ve öğretimde Avrupa 

işbirliğinin gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunacaktır. Özellikle ECVET şunları 

amaçlamaktadır: 

Öğreniciler 

 Avrupa'daki öğrenim çıktılarının birimlerini tanımasıyla öğrencileri ve en sonunda 
Avrupa vatandaşları için çalışan hareketliliğini desteklemek 

 

 Yeterliliklere ulaşmak için programların ve yolların esnekliği yoluyla yaşam boyu 
öğrenmeyi teşvik etmek ve kolaylaştırmak 



 
Mesleki Eğitim ve Öğretim tedarikçileri 

 Açık öğrenme hedeflerini tanımlamak.. 

 Endüstri ile daha ilgili olan eğitim programlarının tasarlanmasında desteklenmek. 

 Kişiselleştirilmiş, kişiye özel ve esnek eğitim programları sunmak. 

 Kurum tarafından sunulan eğitim programları hakkında daha iyi iletişim kurmak. 

 Hem yerel hem de ulus ötesi kurumlarla işbirliği yapmak. 

 Öğrencilerin hareketliliğini daha iyi yönetmek için. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin en önemli ilkesi, Öğrenme Çıktıları yaklaşımıdır. Öğrenme çıktıları 

yaklaşımı, öğrencinin öğrenme sürecinin sonunda edindiği bilgi, beceri ve yeterliliğe 

odaklanır.Öğrenme çıktılarını formüle etmek, uzmanlık ve deneyim gerektirir. Eğitim Müfredatının 

geliştirilmesinde dikkate alınacak genel kurallar şunları içerir: 

 Öğrenme hedefleri açık ve net olmayan dilde yazılmış, teslim ve ayardan bağımsız olarak 

tasarlanan özlü ifadelerdir. 

 Öğrenme hedefleri gelecek zamanda yazılır ve fiili ya da tercih edilen sonucu en kesin olarak 

tanımlayan aktif bir fiil ile başlar ve ölçülebilecek açık davranışlarla sonuçlanır. Genel olarak her 

bir sonucu yapılandırmak için sadece bir fiil kullanılır, fiiller hem seviyeye hem de diziye 

uygundur. 

 Öğrenme hedefleri ödülün seviyesini açıkça yansıtmaktadır. 

 Öğrenme hedefleri gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Öğrenciler, kendilerinden beklenenleri açıkça 

bilmelidir. 

 Öğrenme hedefleri uygulanacak bir dizi değerlendirme metodolojisini etkinleştirir ve teşvik 

eder. 

 

Eylem fiillerinin örneği 

BİLGİ Bilgi ve anlama 

saymak, tanımlamak, anlatmak, çizmek, 
bulmak, tanımlamak, etiketlemek, liste, maç, 
isim, teklif, hatırlamak, ezberlemek, dizi, 
anlatmak, yazmak 

BECERİLER 

Bilgi Ve Anlayış 
Uygulamak 

uygulamak, uygulama yapmak, göstermek, 
göstermek, planlamak, dizayn etmek, işletmek, 
kurmak, kullanmak, inşa etmek, hazırlamak, 
oluşturmak, oluşturmak, düzenlemek 

İletişim Becerileri 
 

yazmak, açıklamak, rapor etmek, anlatmak, 
tartışmak, açıklamak, devlet, isim, ifade, 
inceleme, konuşmak, mevcut, etkileşim 

 seçmek, yargılamak, belirlemek, 



Yargısal Beceriler değerlendirmek, analiz etmek, değerlendirmek, 
yorumlamak, tartışmak, seçmek, karşılaştır, 
oran, ölçmek, teklif, değerleme, tahmin, 
incelemek, sınıflandırmak 

Öğrenme Becerileri 
 
kendi öğrenimini değerlendirmek, ilerlemek, 
ders çalışmak, ileri çalışmalar yapmak 

YETERLİLİK özerklik ve sorumluluk 

 
işbirliği yapmak, bunlarla 
ilgilenmek,sorumlulukları yerine getirmek, 
kılavuzluk etmek, denetlemek, yetkilendirmek, 
yönetmek, oluşturmak, üretmek, temsil etmek, 
tavsiyelerde bulunmak, müzakere etmek, 
satmak 

 

Aşırı derecede detaylı ve dar tanımlanmış öğrenme çıktıları, yalnızca işlevsel performansa 

yöneliktir, öğrenme sürecine yönelik kısıtlamalar getirme riski taşır ve öğrenci merkezli bir 

yaklaşımı teşvik etmekten ziyade, “test etmeyi öğretme” gibi etkilere yol açacak şekilde 

engelleyebilir. 

Öte yandan, ortak ülkeler (yani Avusturya, Belçika, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık) 

genelinde standart bir başarı düzeyinin sağlanmasına yönelik rollerini yerine getirebilmeleri için, 

her ünite için öğrenme çıktıları açık ve net olmalıdır . Aksi takdirde, Eğitim Müfredatı, ulusal 

öğrenim programlarının tanımlanması için pratikte uygun olarak algılanmayabilir. 

Özetle, öğrenme çıktılarına dengeli bir yaklaşım, hem didaktik hem de düzenleyici perspektifi bir 

araya getirerek, geniş sonuçların vizyonunu, elde edilecek ve değerlendirerek gösterilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliklerin ayrıntılı bir kümesini kapsar. Aşağıdaki kontrol listesi, Eğitim Müfredatı için 

öğrenme çıktılarının tasarımını yönlendirmeyi amaçlamaktadır: 

 Öğrenme çıktıları içerik, yönerge ve değerlendirme için kurallar içeriyor mu? 

 Açık ve basit bir dilde tanımlanmış ve açıklanmış mı? 

 Öğrencilerin aktif katılımını teşvik ediyorlar mı? 

 Belirlenmiş bir zaman diliminde başarıyı gösterirler mi? 

 Öğrenme çıktıları değerlendirilebilir mi? 

 

ÖĞRENME AKTİVİTELERİ 

Şu anda Mesleki Eğitim sektörü için kullanılacak 1 ECVET puanı = toplam 25 saatlik bir kredi 

sistemini göstermektedir. Bu, ECTS ve Yüksek Öğretim Yeterliliklerinde kullanılan sisteme paralel 

olarak çalışır ve dolayısıyla daha fazla bir karşılaştırılabilirlik ve olası geçirgenlik derecesi sunar. 

B.Living çerçevesinde, öğrenme çıktılarının her bir ünitesi , iletişim saatlerine, uygulamalı pratiğe, 

kendi kendine çalışma ve değerlendirmeden oluşan toplam 25-30 saatlik bir öğrenimden 

oluşacaktır (referans şartlarına bakınız). 



 

  

1 kredi = toplam 
eğitimin 25 

saati

iletişim 
saatleri

Uygulama 
saatleri

Bireysel 
çalışma

saatleri

Değerlendir
me

saatleri



EK 2: REFERANS KOŞULLARI 

 

DEĞERLENDİRME SAATLERİ 

Değerlendirmeyi hazırlamak için gereken süreyi içermelidir (örneğin, bir değerlendirme üzerinde 

çalışabilmek için bir öğrencinin 6 saat kitap okumak zorunda kalması durumunda, bu 6 saat da 

dahil edilmelidir). Bir sınav durumunda, sadece sınava ayrılan zamanı belirtin (ör. 2 saat). 

YETERLİLİK 

Bilgi, beceri ve kişisel, sosyal ve / veya metodolojik yetenekleri, iş veya çalışma durumlarında ve 

mesleki ve kişisel gelişimde kullanabilme becerisi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında, 

sorumluluk ve özerklik (sosyal yeterlilikler) açısından tanımlanmıştır. 

İLETİŞİM SAATLERİ 

Teorik saatlerden bahsetmelidir (pratik olmayan saatler). Canlı telekonferans oturumları 

durumunda, okul ortamında yapılırsa, iletişim saatlerinin bir parçası olarak kabul edilir. 

KREDİ 

Öğrenme çıktıları için kredi , bireylerin değerlendirilmiş olan ve bir yeterlilik için biriktirilebilecek ya 

da diğer öğrenme programlarına ya da yeterliliklerine aktarılabilecek öğrenme çıktılarını belirler. 

Kredi, öğrencinin olumlu olarak değerlendirilen beklenen öğrenme çıktılarına ulaştığını ve 

değerlendirmenin sonucunun kişisel transkripte belgelendiğini ifade eder. Bu belgelere dayanarak, 

diğer kurumlar öğrencilerin kredilerini tanıyabilir. 

KREDİ HESABI 

Öğrencilerin başarılı bir şekilde değerlendirmeler ve öğrenme çıktılarının geçerliliği ile aşamalı 

olarak yeterlilik kazanabildiği süreçtir. Kredi hesaplama, yeterliliğin verilmesinden sorumlu yetkili 

kurum tarafından belirlenir. Öğrencinin gerekli krediyi biriktirmesi ve yeterlilik ödülüne ilişkin tüm 

koşulların yerine getirilmesi durumunda, öğrenciye yeterlilik verilir. 

KREDİ TRANSFERİ 

Bir bağlamda öğrenme çıktılarının ulaştığı süreç, başka bir bağlamda dikkate alınabilir. Kredi 

transferi, değerlendirme, doğrulama ve tanıma süreçlerine dayanır. Aktarılmak için öğrenme 

çıktıları değerlendirilmelidir. Değerlendirmenin sonucu, bir öğrencinin kişisel transkriptinde 

kaydedilir ve kredi oluşturur. Değerlendirilen sonuçlara dayanarak, kredi başka bir yetkili kurum 

tarafından onaylanabilir ve kabul edilebilir. 

MESLEKİ EĞİTİM VE EĞİTİM İÇİN AVRUPA KREDİ SİSTEMİ (ECVET) 

ECVET, bir yeterlilik elde etmek amacıyla, bireylerin öğrenme çıktılarının aktarılması, tanınması ve 

uygun olan yerlerde bir araya getirilmesi için teknik bir çerçevedir. ECVET araçları ve metodolojisi 

yeterliliklerin ilgili sonuçlarla birlikte öğrenme çıktıları üniteleri cinsinden tanımlanması,bir transfer 



ve birikim süreci ve öğrenme anlaşmaları, kayıtların dökümleri ve kullanıcı kılavuzları gibi 

tamamlayıcı belgeler içerir. 

ECVET NOKTALARI 

Nitelikle ilgili olarak bir yeterlilik ve ünitelerin göreceli ağırlığındaki öğrenme çıktılarının toplam 

ağırlığının sayısal temsili. Ünitelerle birlikte, öğrenme çıktılarının tanımları, yeterlilik düzeyi 

hakkındaki bilgiler ve ECVET puanları bir yeterlilik anlayışını destekleyebilir. Bir yeterliliğe tahsis 

edilen ECVET puanlarının sayısı, diğer şartnamelerle birlikte, örneğin, yeterliliğin kapsamının dar 

veya geniş olduğunu gösterebilir. 

AVRUPA KALİTE ÇERÇEVE PROGRAMI (EQF) 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan, Avrupa'daki farklı 

ülkeler ve sistemlerde niteliklerin daha okunaklı ve anlaşılabilir hale getirilmesi için bir çeviri aracı 

olarak hareket eden bir referans çerçevedir. Öğrenme çıktıları açısından Sekiz referans seviyesi 

açıklanmıştır. 

AKTİF KATILIM SAATLERİ 

Denetlenebilecek pratik oturumlardan bahsedilmelidir. Saha ziyaretleri durumunda, denetlenenler 

uygulamalı olarak kabul edilirler. 

BİLGİ 

Bilginin öğrenme yoluyla özümsenmesinin sonucudur. Bir çalışma ya da çalışma alanıyla ilgili olan 

olgu, ilke, kuram ve uygulamaların bütünüdür. EQF bağlamında, teorik ve / veya olgusal olarak 

tanımlanmıştır. 

ÖĞRENME SONUÇLARI 

Bir öğrencinin/çalışanın bilgi, beceri ve yeterlilikler açısından tanımlanmış bir öğrenme sürecinin 

tamamlanmasının ne olduğunu, anladığını ve yapabildiğini gösteren ifadeler. 

YETERLİK 

Yetkili bir kurum, bireyin belirli bir standartda öğrenme çıktılarını elde ettiğini belirlediğinde elde 

edilen bir değerlendirme ve doğrulama sürecinin resmi sonucu. 

ÖĞRENME SONUÇLARININ TANINMASI 

Ünitelerin ya da yeterliliklerin verilmesi yoluyla resmi olarak öğrenim çıktılarını kanıtlama süreci. 

ÖZ-ÇALIŞMA SAATLERİ 

Sınıfta doğrudan gözetleme ya da yoklama olmadan kendi başına bir şeyin çalışılmasıdır. Saha 

ziyaretleri durumunda, denetlenmezse, kendi kendine çalışma olarak kabul edilir. 

 

 



BECERİLER 

Bilgiyi uygulayabilme ve görevleri tamamlamak ve sorunları çözmek için nasıl kullanılacağını 

bilmek. EQF bağlamında, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşüncenin kullanımı) ve / veya 

pratik ve teknik (el becerisi, yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) olarak tanımlanır. 

ÖĞRENME ÜNİTELERİ 

Ünite, değerlendirilip onaylanabilecek tutarlı bir bilgi, beceri ve yetkinlik setinden oluşan bir 

yeterliliğin bileşenidir. Üniteler, öğrenme çıktılarının aktarılması ve biriktirilmesi yoluyla niteliklerin 

aşamalı olarak başarılmasını sağlar. Onlar öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarına ulaştığını 

doğrulayan ve kaydeden değerlendirme ve onaylamaya tabidirler. 

ÖĞRENME SONUÇLARININ GEÇERLİLİĞİ 

Bir öğrenci tarafından kazanılan belirli öğrenme çıktılarının, bir ünite ya da yeterlilik için gerekli 

olabilecek spesifik sonuçlara karşılık geldiğini teyit etme sürecidir. 

 

 


