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1. KURSUN ADI
Farsça Okuma Geliştirme Kursu
2. KURSA GİRİŞ KOŞULU
1.

Farsça okuyabiliyor olmak.

2.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel
ve zihinsel) sahip olmak.

3. KURSUN AMAÇLARI
1. Temel seviyede Farsça bilen öğrencilerin orta seviye Farsça metinleri
anlayabilir hale gelmesi,
2. Fars diline ve kültürüne aşinalık kazandırılması,
4. KURSUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.

Kurs Programı, alan uzman ve alan öğretmenlerinin iş birliğinde hazırlanmıştır.

2.

Program süresince, kişilerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme,
çözümleme,

derinleştirme,

paylaşma

ve

yaşantıya

uygulama

etkinliklerini

gerçekleştirmeleri sağlanarak kişinin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
3.

Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kişilerin yeterliliklerinin
değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliği taşımalıdır.

4.

Öğrenme-öğretme etkinliklerinde katılımcı düzeyine, eğitim ortamına ve çevre
etkenlerine göre katılımcıları aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve
stratejileri kullanılmalıdır. Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip
kişilere hitap edebilecek yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.

5.

Konuların kişilere anlatımında içeriğe ve öğrenmeye uygun öğretim yöntem ve
stratejileri kullanılmalıdır.

5. KURSUN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Orta seviyeye hazırlık amacıyla hazırlanmış Şahname ve diğer önemli Fars Edebiyatı
şaheserlerinin kolaylaştırılmış metinleri okunacaktır.
Kurs programının süresi; haftada en fazla 2 ders saati uygulanacak şekilde toplam 12
ders saatidir.
Toplam Ders saati 24 saat olacaktır. Ders günü Cumartesi günleri 13.00-15.00 arasıdır.

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Kursun amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için, kişilerin süreç içerisinde
yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilmeli ancak bu çalışmalarla ilgili not
değerlendirmesi yapılmamalıdır.

7. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1.

Ders kitabı olarak, eğitmen tarafından hazırlanacak uygun başlıklar ve bilgilendirici
metinlerin örnekleri olarak yukarıda ismi geçen eserlerden örnek pasajlar
kullanılacaktır.

2.

Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen / eğitimci tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.

3.

Yararlanılacak kaynak araç gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
Yararlanılacak bazı araç ve gereçler şunlardır:
●

Kaynak Kitaplar,

●

İnteraktif Öğretim Materyalleri; Bilgisayar, Projeksiyon, Etkileşimli Tahta,

●

Fotoğraflar,

●

Dergiler.

8. BELGELENDİRME
Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

