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Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti i Edukimit (Programi Parashkollor) 
Titulli i lëndës: Elişi ile Modelleme 
Niveli: Bachelor 
Statusi lëndës: Edukatë Pune 
Viti i studimeve: 3 (SEM 6)                 viti akademik 2018-2019 
Numri i orëve në javë: 3+2(5 saat) 
Vlera në kredi – ECTS: 6 ECTS 
Koha / lokacioni: 13 00-16:15 
Mësimëdhënësi i lëndës:  Dr.sc.Hüsniye Koro  
Detajet kontaktuese:  husniyekoru@hotmail.com 044-542-799 

 
Përshkrimi i lëndës Elişi modelleme  dersinden bahsedilmektedir. Elişi 

modellemeden söz ederken , öncelikle  4-6 yaş 

çoçuklar için anlatım yapılmaktadır.Elişi 

modelleme alanı üzerinde  anlatım ve elişi 

modelleme  çalışması yapılmaktadır. 

 

 
Qëllimet e lëndës: Bu dersin başarılı olması için öğrenci gereken 

hazırlıkları yapar.Çeşitli  malzemeler araç ve 

gereçler  kullanarak.Elişi  modelleme açısından 

bilgilere sahip olarak  elişi modelleme çalışması 

yaparak eğitim projesi  işlemini gerçekleştirir. 

 

 

 



Rezultatet e pritura të nxënies:  

Öğrenci derslere ve uygulama derslerine sıralı 

gelmesi gerekir.Uygulama sırasında  öğrenci 

uygulama derslerden almış olduğu bilgileri yazılı ve 

sözlü araç ve gereçlerle elişi çalışmanın 

uygulamasını yapar. 

 

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

studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata  3  15             45 
Ushtrime teorike/laboratorike  2  15              30 
Punë praktike  1  15  
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

 0,5 15                   7,5 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0,5 15                       7,5 
Detyra të  shtëpisë                                             
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

0,5  15                                      7,5       

Përgaditja përfundimtare për provim 2 15                         30 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

2 15                          30 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 1                             1 

Totali  
 

          150 

 
Metodologjia e mësimëdhënies:   Ders,uygulama,interaktiv yaklaşım,danışma , çizim 

seminer Işi,grupla çalışma ve bireysel çalışmadır. 

 

  
Metodat e vlerësimit: Sınavda öğrecilerin % olarak başarı değerlendirimesi. 

(Koll.) Testi 1    15% 

(Koll.)Testi 2        25% 

Son sınav 60 % 

Son değerlendirme sınav notu: 

94-100         10 

84-93             9 



73-83            8 

61-72           7 

50-60           6 

 
Literatura  
Literatura bazë:   Prof. Arife Kurti –“Edukatë Pune” ,Ligjerate të 

autorizuara –dispencë, Prishtinë 2006  

Bonnie Miller –“Komunikimi me fëmijë” ,OPEA 

Ferizaj 2005. 

 

 

 Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Okul Öncesi Eğitim Proğramının Elişi Modellemenin Önemi 

 

Sorular ve örnekler 
 

Java e dytë:  
Proje Yaklaşımlı Eğitim Proğramlarının Amaçları 

Renklerin anlatımı araç ve gereçlerin kullanımı . 

 Kağıt çeşitleri ve özellikleri 

 

 

 
Sorular ve örnekler 
 
 

Java e tretë:  
Proje Yaklaşımlı Eğitim  

Sanatsal ve okul mozaiği oluşturma teknolojisi.  

Meyve ve Sebzelerin anlatımı  ve yapımı.Meyveler: 

elma,armut, kiraz,vişne vb. 

 

 

 

Örnekler 
 
 

Java e katërt:  
Görsel iletişim senografisi, kostüm fotoğrafçılığı, çizim 

çalışmaları 



Elişi Modellemeye dayalı Eğitim Proğramı  Örnekleri 

Kil toprağından meyve ve sebzelerin yapımı 

Sorular ve örnekler 

 
 

Java e pestë:   Okul Öncesi  Sanat Etkinliği ev, yapımı.Okul  çalışmaları 

için çeşitli materyaller. 

Sabun,seramik . Ev yapımı Oyun hamurunun yapılışı. 

 

Örnekler 

 
 
 
 

Java e gjashtë:  
 

 

 

Porselen seramiklerin özellikleri ve kil toprağından yapılan 

etkinlikler. 

Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri –çicek ,gül, uçurtma yapımı 

ve anlatımı. 

 
Sorular ve örnekler 
 
 

Java e shtatë:   Okul  Öncesi Faaliyetler Mevsimlerin anlatımı ve elişi 

çalışması 

Çevreyi korumak 

Kağıt, cam, metal, ahşap geri dönüsüm malzemeleriyle 

çalışma 

 

Örnekler 

 

 
 
 

Java e tetë:    
Elişi serbest zaman etkinliği plastik tabak malzemeleriyle 

yapılan çalışma  

Araç lastikleri plastik malzemeler 

 

Uygulama dersi örnekleri 

 

 

1.Kollokvium 

 

 
 



 

Java e nëntë:    
Elişi sanat etkinliği hayvanların tanıtımı ve yapımı. 

Doğa Etkinlikleri 

 

Uygulama dersi örnekleri 

 
 

Java e dhjetë:  

   Okul Öncesi davetiye örnekleri: anneler günü için kart       

örnekleri                                        

 

 

Uygulama dersi örnekleri 

 

  

Java e njëmbedhjetë:  
Elişi sanat etkinliği Trafik ışıkları  yapımı ve anlatımı. 

 

Örnekler 

 
 

Java e dymbëdhjetë:    
Elişi Sanat Etkinliği kardan adam  ve yılbaşı kartların yapımı 

ve anlatımı 

 

Sorular ve örnekler 

 

Java e trembëdhjetë:      
Elişi sanat etkinliği kelebek ,yeşil alan doğa etkinliklerin  

anlatımı ve yapımı 

 

Örnekler 

 

Java e katërmbëdhjetë:    
Duvar süsleri kategorisindeki ürünler listesi  yapımı ve 

anlatımı 

 

Uygulama dersi örnekleri 

 
 

Java e pesëmbëdhjetë:    Final sınavı için malzeme özeti ve hazırlık 

 Örnek sınav için hazırlık. 

 

 
 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Öğreciler ders konusuyla ilgili soru sormada serbest hakları vardır.Öğrencilerin ders içinde  ve 
sınavda telefon kullanımına izin verilmez.Öğrenci derslere ve uygulama derslerine sıralı 
gelmesi gerekir.Disiplinli olması gerekir.Öğrenci derse ve sınava zamanında gelmesi gerekir. 
 
 

 


