
İŞLETMELERDE BECERİ  EĞİTİMİ  UYGULAMASI 

GENEL UYGULAMALAR: 
• İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi öğretmen ve usta! usta öğretici tarafından yapılan 

bir derstir. Okul idaresi zümrelerle belirlediği iş  yerlerine öğrencileri gönderir ve 
öğrenciler uygulama becerilerini gerçek iş  yaşamında da sürdunır. IBE dersi ile 
amaçlanan öğrencilerin iş  deneyimi sahibi olmalarıdır. 

• İş  yeri dağıtımlan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Birlikler arasmda imzalanan 
Protokol esaslarına göre yapılır. 

• İşyeri ile görüşülerek iş  yerine uygun yıllık planlar, sorumlu öğretmen ve İşletme 
sorumlusu ile yapılmalıdır. 

• Yıllık planlara uygun değerlendirme kriter tablolan alan öğretmenleri tarafından 
hazıralanır. 

• İş  yerlerine, gereken formların eksiksiz dağıtımı  yapılmaldır. 
• Öğrenci İş  Dosyasının düzenli ve usulune uygun olarak tutulması  için gereken 

önlemler sorumlu öğretmen ve ustalar/usta öğreticiler tarafından yapılmalıdır. 
Formların tam olarak doldurulması  sağlanmalıdır.( İşe uygun fotoğraf, form, video 
rapor, vb. kanıtların dosyada yer almasına özen gösterilmelidir) 

• Değerlendirme iş  yerinde yapılabilen iş  üzerinden yapılmalıdır. 
• Değerlendirmede Öğretmen ve Usta! Usta Öğretici! İş  yeri sorumlusu birlikte 

görev alır. 

İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınavları. 

• İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınav özel komisyonu iş  yerinde öğrenciden 
sorumlu usta öğreticiİ  usta ve öğretmenden oluşur. Atölye şefi komisyon 
başkanı  olarak görev alır fakat birebir sorumlu olmadığı  öğrenciye not vermez. 

• İşetmcicrde Beceri Eğitimi sınavları  iş  yerlerinde Değerlendirme Kflterlefln 
gore, süreç boyunca veya süreç bitiminde toplu olarak yapılır. Ancak Elektirkl 
Elektronik, Muhasebe (Banka vb iş  yerleri) gibi uygulama sınavları  
yapılamayan alanlarda okul ortamları  değerlendirme için kullanılabilir. Sınavm 
iş  yeri sorumlusu ve öğretmen tarafindan ortak yapılması  esastır. 

• İşletmelerde Beceri Eğitimi sınavlan Uygulamalı  Sınav (Değerlendirme 
Kriterleri) ve İş  Dosya'nın tutulmasından ( doğru-temiz tutma, günlük 
raporların , kanıtların değerlendirilmesi gibi) oluşur. 
Değerlendirme; 
1. Alanlara gore farklılık göstermektedir. Değerlendirmede esas, öğrencinin 

alanına yönelik işletmede bulunduğu süre içerisinde yapmış  olduğu 
yeterliliklerin veya ürünlerin ölçümüdür. Bu ölçüm yapılırken 
değerlendirme kriterleri ve iş  dosyası  dikkate alınır. 

2. Alanlara gore değerlendirme farklılıklaıı  o alanla ilgili iş  dosyasında 
belirtilmiştir. 

3. İş  dosyasındaki değerlendirme yöntemleri esas alınır. 



1. Uygulamalı  Meslek Dersleri Notu 
a.Her modül için ayrı  değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmenin aritmetik 
ortalaması  ilgili dersin dönem sonu notunun oluşturulmasında kullanılacaktır. 
b.Modüt sayısı  fazla olan durumlarda zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla, modüller 
gruplandırılarak sınav yapılabilir. 
Aritınetik ortalama sonucu oluşan not ilgili dersin dönem sonu notunun 
oluşturulmasında kullanılacaktır. 
c.Bir dersin dönem sonu notu hesaplanırken; ödev-proje 1, modül veya modül 
gruplarının aritmetik ortalamalarrndan oluşan not (hem ara sınav notu hem de dönem 
sonu sınav notu olarak kabul edilir 2+3 ağırlığı) 5. ile çarpılır. Ödev notu ve mdoül 
sınavları  sonucu oluşan not toplanır ve 6'ya bölünmesiyle dönem sonu notu 
oluşturulur. 

Örnek Hesaplama 

d.Uygulamalı  Meslek Dersierinde amaç, yeterliliklerin ölçülmesidir. Bu nedenle teori 
bilgilerin ölçülmesi için yapılan yazı lı  sınavlarda %30, uygulama sınavları  için % 70 
ağırlığı  alınır. (Uygulama sınav notu, yıl içerisinde yapılan ürünlerin aritmetik 
ortalaması  alınarak da hesaplanabilir.) 

M4ü1i . 1 Nt? 8 Modül a + Modül b + Modül c= 8+6+4=18/3=6 (Aritmetik 

Mödülb, ... Ortalama) 

Mp4ü1.ç. 
MoçluV'Ndt 6 Antmetık ortalama ( Ara Sınav notu = donem sonu sınav notu) 
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İŞLETMELERDE BECERİ  EĞİTİMİ  DENKLİİ; 

Öğretmenler yasası, ortaokullar Kurumları  sınıf geme Smav Tüzüğü, 9. Madde 2. Bendi 
gereği İBE ile ilgili ağırlıklar aşağıdaki gibidir. 

1 gün ( 7 saat) = 4 ders saati 
1 gün (10 saat) = 6 ders saati 
2 gün (14 saat) = 8 ders saati 
2 gün (17 saat) = 9 ders saati 
3 gün (21 saat) = 12 ders saati 

2. Uygulamalı  Meslek ve İşletmelerde Beceri Dersleriııin Ağırlıkları  
a.İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin ağırlığı  ders sayısının yarısı  kadar alınır. Ancak 
İşletmelerde Beceri Eğitimi ders ağırlığı  7 (yedi) saatten fazla olaınaz.Buçuklar bir üst 
tam sayıya tamamlanır. 

b.Uygulamalı  Meslek Dersierinin ağırlıkları  ders sayısı  kadar alınır.Ancak alan 
derslerinin ağırlığı  7 ( yedi) saatten fazla olamaz. Buçuldar bir üst tam sayıya 
tamamlanır. 


