MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜLÜN ADI

: GEMİCİLİK

MODÜLÜN SÜRESİ

: 24 ders saati

MODÜLÜN AMACI
: Bireye, temel gemicilik ve denizcilik terimlerini kullanarak İngilizce iletişim
kurmak için gerekli okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
ÖN KOŞUL

: Bu modülün ön koşulu yoktur.

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Gemicilik ile ilgili İngilizce terim ve cümleleri kullanır.
B. Gemi bakım, tutum ve onarımında kullanılan İngilizce terim ve cümleleri kullanır.
BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

KAZANIM
BİLGİ

2. Gemi manevrası ile ilgili İngilizce terim ve cümle kalıplarını sıralar
3. İngilizce seyir planı hazırlamak için gerekli İngilizce terim ve cümle kalıplarını
sıralar. hava raporu hazırlamak için gerekli İngilizce terim ve cümle
4. İngilizce
kalıplarını açıklar.

BECERİ

1. Gemi yapı elemanlarının İngilizce karşılıklarını açıklar.

1.
2.
3.
4.
1.

B

BECERİ

BİLGİ

A

Gemi yapı elemanları ile ilgili İngilizce pano hazırlar.
Gemi manevrası ile ilgili İngilizce sunum yapar.
Farklı koşullara göre İngilizce seyir planı yapar.
Farklı hava durumlarına göre İngilizce hava raporları hazırlar.
Gemi yapı elemanlarının bakım ve tutumu ile ilgili İngilizce yönergeleri
açıklar.

2. Ekipman onarımına yönelik İngilizce yönergeleri özetler.
1. Gemi yapı elemanlarının bakım ve tutumunu İngilizce yönergeleri kullanarak
gerçekleştirir.
2. Gerekli gördüğü ekipmanın onarımını İngilizce yönergeleri kullanarak
örneklerle açıklar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1. Eğitim sırasında öğrenenlerin çeşitli durumlar için uygun olan diyalogları izlemelerini sağlayınız.
2. Öğrenenlerin aktiviteler sırasında gerçekleşebilecek durumlarda kullanılabilecek cümle kalıplarını
kullanmalarına drama vb. çalışmalar ile fırsat veriniz.
3. İngilizceyi kullanırken dile özgü kültürel hassasiyetleri dikkate alınız.
4. İngilizceyi kullanırken öz güveninizi yansıtınız.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate
alınarak

tespit

edilir.

Başarının

tespitinde

öğrenme

kazanımlarındaki

başarı,

bütüncül

değerlendirilir.
Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları
seçilir. Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme
aracıyla birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri
yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait

çerçeve

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar

dikkate

alınır.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜLÜN ADI

: HABERLEŞME

MODÜLÜN SÜRESİ

: 40 ders saati

MODÜLÜN AMACI

: Standart Denizcilik Haberleşme Cümleleri (SMCP) kullanarak iletişim
kurmak için gerekli okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile ilgili bilgi ve
becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖN KOŞUL

: Bu Modülün ön koşulu yoktur.

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. SMCP’de yer alan İngilizcenin genel kullanım kurallarına göre iletişim kurar.
B. SMCP’de yer alan İngilizce kullanım kurallarına göre iletişim kurar (A Bölümü).
C. SMCP’de yer alan İngilizce kullanım kurallarına göre iletişim kurar (B Bölümü).
BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ
BİLGİ

KAZANIM

BİLGİ

2. SMCP’de yer alan İngilizcenin genel kullanımı kurallarına uygun ifade ve kalıpları
kullanır.

1. SMCP’nin A Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarına uygun ifade ve
kalıplarla ilgili sunum hazırlar.
2. SMCP’nin A Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarına uygun ifade ve
kalıpları kullanır.

BECERİ

C

1. SMCP’de yer alan İngilizcenin genel kullanımı kurallarına uygun ifade ve kalıplarla
ilgili sunum hazırlar.

1. SMCP’de A Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarını sıralar.

BİLGİ

B

2. SMCP’de yer alan İngilizcenin genel kullanımı kurallarını sıralar.

BECERİ

BECERİ

A

1. Denizcilik haberleşmesinde İngilizcenin ortak dil olmasının önemini açıklar.

1. SMCP’de B Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarını açıklar.

1. SMCP’nin B Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarına uygun ifade ve
kalıplarla ilgili sunum hazırlar.
2. SMCP’nin B Bölümünde yer alan İngilizce kullanım kurallarına uygun ifade ve
kalıpları kullanır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Eğitim sırasında öğrenenlerin çeşitli durumlar için uygun olan diyalogları izlemelerini
sağlayınız.

2. Öğrenenlerin aktiviteler sırasında gerçekleşebilecek durumlarda kullanılabilecek cümle
kalıplarını kullanmalarına drama vb. çalışmalar ile fırsat veriniz.
3. İngilizceyi kullanırken dile özgü kültürel hassasiyetleri dikkate alınız.
4. İngilizceyi kullanırken öz güveninizi yansıtınız.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma
düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak
tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül değerlendirilir.
Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları seçilir.
Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme aracıyla birden
çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri yukarıdaki tabloda
verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve öğretim programında yer alan
“Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.

