
 
 

EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0102 

Başvuru Sahibi Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Başvuru Dönemi Eylül - Ekim 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 7 - SOP'lar dışında kalan konular 

 

2. Beklenen çıktılar: 

 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

22 kişiye 5 gün boyunca günde 6 saat toplam 30 saatlik, Matematikle Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi Eğitici Eğitimi 

verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği: 

Deneyimsel Öğrenme, deneyimsel öğrenme yaklaşımı, ezberci eğitim çerçevesinin aşılmasına, derslerde pozitif 

etkileşimli bir öğrenme ortamının oluşmasına ve ders konularının deneyim yolu ile öğrenilmesine imkân tanıyan bir 

öğrenme yönteminin bir program doğrultusunda eğitici eğitimi düzenlenmesidir.  

Deneyimsel öğrenme teorisinin kurucusu olan David A. Kolb, deneyimsel öğrenmeyi, deneyimin bilgiye 

dönüştürüldüğü süreç olarak tanımlar. Deneyimsel öğrenme döngüsü, deneyimsel öğrenme teorisine göre öğrenme 

döngüsü şeklinde ilerleyen dört aşamada gerçekleştirildiğinden istenen teknik destek kapsamında öğretmenlere 

verilecek deneyimsel öğrenme eğitiminin de dört temel bileşeni olacaktır: 

Bileşen 1. Somut Deneyim: Bu asama beş duyunun da dâhil olduğu, kişilerin deneyim yakaladıkları asamadır. 

Öğrenme süreci deneyim etme ile baslar. Bu deneyim etme esnasında duygular ön plandadır. 

Bileşen 2. Yansıtıcı Gözlem: Bu aşamada kişi deneyimleri üzerine analizler yaparak anlamlar çıkarmaya çalışır. Kendi 

çıkarımlarını yaptığı gözlemlerle birleştirir. 

Bileşen 3. Soyut Kavramsallaştırma: Yansıma yoluyla elde edilen çıkarımlar bu aşamada kavramsallaştırılır. Kişi yeni 

bilgilere erişir ve kendi ürettiği bilgileri öğrendiği bilgilerle ilişkilendirir. 

Bileşen 4. Aktif Uygulama: Deneyimsel öğrenme döngüsünün son aşamasında kişi öğrendiği yeni bilgiyi test eder, 

uygular ve doğal olarak bu uygulamadan da yeni bir deneyim elde eder. Deneyimsel Öğrenme Teorisi, Uygulama, 

Yansıtma ve Deneyimleme-soyutlama ile ilgili ikili diyalektiğin çözümlenmesi ile ilerleyen bir öğrenme döngüsüne 

dayalıdır. Öğrenme deneyimin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratılmasını sağlayan süreç olarak tanımlanır. 

 

 

 

 

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti 
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup 
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli 
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, 
Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar. 



 
 

4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program: 

Eğitim Günü Saat Eğitim Yeri 
Eğitim 

Tarihleri 

 
Eğitim Konuları 

1. Gün 
Hafta içi 

6 saat 
Ferizli 

Belediyesi 
Sosyal Tesisleri  

…/…/2022 

Deneyimsel Öğrenme Teorisi 

Gelişim Teorisi 

Öğrenme Döngüsü 

Öğrenme Yaklaşımları 

2. Gün 
Hafta içi 

6 saat 
Ferizli 

Belediyesi 
Sosyal Tesisleri 

…/…/2022 

Kolb Öğrenme Stilleri 

Kolb’un Yeni Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanacaktır 

Yeni Stiller 

Duygu ve Mantık Odaklılık 

İçe dönük ve Dışa dönük davranış modları 

Öğrenme stillerine uygun yöntem seçimi 

3. Gün 
Hafta içi 

6 saat 
Ferizli 

Belediyesi 
Sosyal Tesisleri 

…/…/2022 

Kolb Eğitici Rol Profilleri 

Kolaylaştırıcı Rolü 

Konu Uzmanı Rolü 

Değerlendirici Rolü 

Koç Rolü 

Rollerin Eğitim Müfredatlarına uyarlanması 

4. Gün 
Hafta içi 

6 saat 

Ferizli 

Belediyesi 

Sosyal Tesisleri 

…/…/2022 

Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi 

İsim ve Tanışma Oyunları 

Buz Kırıcı ve Isınma Oyunları 

Rol Çalışmaları 

Drama Egzersizleri 

Simülasyonlar 

Problem Çözme Oyunları 

Takım Oyunları 

Tartışma Oyunları 

Vaka Analizleri 

5. Gün 
Hafta içi 

6 saat 
Ferizli 

Belediyesi 
Sosyal Tesisleri 

…/…/2022 

Oyunlaştırma 

İnteraktif ders tasarımı 

Oyun tasarımı 

Oyun mekanikleri 

Örnek Matematik Dersi ünitelerinin oyunlaştırılması 

 

5. Eğitime katılacak kişi sayısı: 

22 

 

 

 

 

 

 

6. Eğitimcide aranan şartlar: 

 Eğitimde biri koordinatör olmak üzere iki eğitmenin görev alması, 

 Koordinatör eğitmenin deneyimsel öğrenme konusunda daha önce en az 2 eğitici eğitimi vermiş olması ve 

üniversitelerden ya da Deneyimsel Öğrenme Enstitüsü tarafından sertifikalı bir eğitmen olması, 

 Koordinatör olmayan diğer eğitmenin tercihen Türkiye Ulusal Ajansı eğitmen havuzuna kayıtlı olması. 

 

7. Eğitimcide aranan referanslar: 

Yukarıda belirtilen şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeler sunabiliyor olmak. 

(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde 

firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.) 

Eğitimlere belirtilen sayıda katılımı sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yeterli katılımın 
sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tarafından bu durumun gerekçelerinin anlatıldığı bir raporun nihai 
rapor ve ekleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin daha sonra yapacağı teknik destek 
başvurularında bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.  



 
 

 

Önemli Not:  

- Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet 
değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında 
yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın 
bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur. 

- Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde “şartname” 
yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.  

- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını 
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat 
sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai 
içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde; Ajansın, uygun 
göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır. 
Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa 
sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programından 
faydalanamayacaktır. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde 
kullanılamaz. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçlarını ve 
çalışma sürecini Yüklenici firmanın/uzmanın Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak 
gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu toplantının 
gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanacaktır. 

- Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır. 

 


