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2Okul Deneyimi (Teori=1 Uygulama=4  Kredi=3)

DERS N AMACI

_______________________________________________________________

f ortam  ve okul ortam  tan mak ve gözlemlemek, okuldaki i leyi
hakk nda bilgi toplamak, gerçek s f ortamlar nda s f yönetimi, s f
organizasyonu ve grup çal mas  gibi konularda gözlemler ve uygulamalar
yapmak.
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Okul Deneyimi Dönem Program

Hafta

ETK NL KLER

1. Okul deneyimi dersinin tan lmas , dönem plan n haz rlanmas
2. retmenin okuldaki bir günü
3. Bir ö rencinin incelenmesi
4. Derslerin gözlenmesi
5. Ders kitaplar ndan yararlanma
6. retim yöntemleri
7. Soru sorma
8. Çal ma yapraklar n haz rlanmas  ve kullan lmas
9. Ara s nav
10. renci çal malar n de erlendirilmesi
11. Dersin yönetimi ve s n kontrolü
12. Araç gereç ve yaz  kaynaklar
13. Okul ve sorunlar , okul ve toplum
14. Okul deneyimi çal malar n de erlendirilmesi ve gözlem dosyalar n

teslimi

AÇIKLAMA

Uygulama ö retim eleman  taraf ndan her hafta dersin 1 ders saatlik teori i,
retmen adaylar n o hafta yapt  gözlem etkinli i de erlendirmesinin
itim Fakültesinde ö retmen adaylar na yapt rt lmas eklinde

gerçekle tirilecektir.
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ETK NL K 1

RETMEN N OKULDAK  B R GÜNÜ

Bir gününüzü, ö retmenin okuldaki bir günlük zaman  nelere ve nas l harcad
renmeye ay z. Bu bir gün içinde, ö retmenin mesle i ile ilgili olarak yapt  bütün

leri, bunlara harcad  zaman  not etmeye çal z.

Okuldaki bir günü boyunca ö retmenin s f içinde ve d nda yapt  bütün i lerin bir
listesini yap z. Listeye yazd z i lerden her biri için harcanan zaman   da tahmin
etmeye çal z. Bu size, okuldaki bir günde ö retmenin yapt  i lerin çe itleri ve
bunlar n günlük i ler aras ndaki a rl  hakk nda bilgi sa layacakt r. Toplad z bu
bilgiler size, ö retmenli e ve di er görevlere harcanan zaman konusunda da bir fikir
verecektir.

Elde etti iniz sonuçlar  dosyan za not ediniz. Günün sonunda bu notlar , izledi iniz
retmenle birlikte gözden geçiriniz.

zledi iniz ö retmene, bu günün onun okulda geçirdi i günleri temsil eden iyi bir örnek
olup olmad  sorunuz. Ö retmene ayr ca, okuldaki görevi ile ilgili olarak ak amlar
veya hafta sonlar nda yapt  ba ka i ler bulunup bulunmad  da sorunuz ve böyle i ler
varsa onlar  da not al z.

retmenlerin yapt klar  i lerden baz  örnekler:

rencilerin ö renmelerini sa lamaya çal ma, ö rencilerle bireysel olarak veya küçük
gruplar halinde görü me, velilerle görü me, ö retmen toplant lar , e itsel kol çal malar , araç
gereç bulma ve bunlar  kontrol etme, özel araç gereç haz rlama, derse haz rlanma, okul
yönetiminin verdi i görevleri yapma, ö renci çal malar  de erlendirme.

retmenin okulda geçen bir günlük çal malar  hakk ndaki dü üncelerinizi k sa k sa not
ediniz. Bunlar, sizin görmeyi umdu unuz çal malara ne kadar benziyor?
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ETK NL K 2

R Ö RENC N NCELENMES

Bu etkinli in temel amac , ö rencileri okulda gerçekle ecek ö renmelere ili ikin yönleriyle
tan ma konusunda ö retmen adaylar na yard mc  olmakt r. Çünkü, onlardan, ö retmen
olduklar nda derslerini bu bilgiler nda planlayarak yürütmeleri istenecektir.

retmene dan arak, incelemek üzere bir ö renci seçiniz. Çal malar na hiçbir müdahalede
bulunmadan, bu ö renciyi okuldaki bir günü boyunca dersleri s ras nda gözleyiniz. Ayn

fta daha sonra da çal ma yapar veya bu ö renciyle ba ka okul çal malar nda da
kar la rsan z, gözlemlerinize bu çal malar s ras nda da devam edebilirsiniz.

Gözlemleriniz s ras nda dikkatinizi, ö rencinin a da verilen durumlarda gösterdi i
davran lar üzerinde toplay z. Ö rencinin, bu durumlarda ne yapmakta oldu una bak z.

Sözlü etkinlikler: Dinleme (konu ma, müzik, di er sesler), konu ma, soru ve cevap

Uygulama çal malar : Ö retmenin yapt  gösteriler (demonstrasyonlar) ve ö renci
etkinlikleri

Yaz  materyallerle çal malar: Okuma, yazma

Görsel materyallerle çal malar: Ö retme-ö renme araç ve gereçleri, sanat eserleri

Sosyal etkile im: Ö renciler toplu haldeyken, gruplar halindeyken, bireysel olarak
çal rlarken

Oyun

rencinin okuldaki bir gününe ili kin gözlemlerinizi not ediniz:

Dersinizi tasarlay p ders plan  haz rlarken ö rencilerle ilgili bu bilgilerden nas l
yararlanabilirsiniz? Derste ö rencilerin gereksinimlerini dikkate almaya çal rken nelere
dikkat etmeniz gerekir? Bu sorulara cevap olabilecek görü lerinizi, kolayca
hat rlayabilece iniz bir ekilde  yaz z.

Not:  Bu etkinlik, Okul Deneyimi dersi boyunca birkaç kez tekrarlanmal r. Etkinli in her
tekrar nda, öncekilerden farkl  ya ta, farkl  cinsiyette ve farkl  yetenek düzeyinde bir ö renci
seçilmelidir.
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ETK NL K 3

DERSLER N GÖZLENMES

Gözlem formunun nas l kullan laca  ö reniniz. Bu amaçla a daki gözlem formu örne i
üzerinde çal abilirsiniz. sterseniz, okullardaki uygulama çal malar nda size rehberlik eden
fakülte ö retim elemanlar  ve uygulama ö retmenlerinin sizin ö retmenlik becerilerinizi
gözlemekte kullanacaklar  gözlem formu üzerinde de çal abilirsiniz. Son olarak sözü edilen
gözlem formunun örnekleri bu kitab n ekler k sm nda verilmi tir.

daki noktalar  göz önünde tutarak, üç de ik dersi gözlemeye çal z. Bu derslerden
her biri ile ilgili gözlemlerinizi  seçti iniz gözlem formuna kaydediniz.

Gözlem yapaca z her dersten önce, s n özellikleri, dersin amaçlar  ve ana hatlar  ile
ilgili bilgi edinmek için ö retmenle bir görü me yap z. Ö retmenden, s n kendine has
özellikleri varsa, derste baz  özel  ö retim tekniklerinden yararlan lacaksa bunlar  size
anlatmas  isteyiniz.

Derslerden her birini ba ndan sonuna kadar izleyiniz. Bunlar n her birinde ayr  bir
retmeni gözleme olana  bulabilirseniz sizin için daha iyi olaca  unutmay z. Her

dersteki gözlemlerinizi ayr  bir forma kaydediniz.

Gözlem yapt z her dersten sonra, gözlemlerinizi gözledi iniz ö retmenle   birlikte
gözden geçiriniz. Gözlemlerinizle ilgili sorular  olursa cevaplay z. Ö retmenden, dersi
ile ilgili kendi de erlendirmesini ö renmeye çal z.

Forma kaydetti iniz gözlemlerinizi de erlendiriniz. Gözlem kay tlar  de erlendirmede
kullan rken kar la z güçlükler olursa bunlar  bir yere not ediniz. Gözlem formunun
kullan , okullardaki uygulama çal malar zda size rehberlik yapmakta olan fakülte

retim eleman yla tart z.
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retmen aday :  ..............................................................

f: ................... Tarih: ....................

Ders: ..............................................................

retmen (ler):  ..............................................................

renci say :  ...........

Dersi planlama: retmen, dersini planlamak veya ona haz rlanmak için dersten önce neler yapm r?

Ba lang ç: Derse nas l ba lam r?

Dersin amaçlar : Size göre ö retmen bu derste, ö rencilerin neleri ö renmesini sa lamaya çal maktad r?

retme-ö renme yakla : retmen dersini nas l organize etmekte ve dersi nas l geli tirmektedir?

retim yöntemleri: Derste ö rencilerin kat ld klar  birbirinden farkl  etkinlik tipleri nelerdir? Ö retmen,
dersin her a amas  nas l bir düzenleme ile gerçekle tirmektedir?

leti im: retmenin s ftaki ses tonuna dikkat ediniz; ö retmen yönerge veya aç klamalar  sunarken ve soru
sorarken ses tonundan nas l yararlanmaktad r? Ö retmen, s ftan kendisine ula an dönütleri nas l
kullanmaktad r?

Etkinlikler aras ndaki geçi ler: retmen, derste bir etkinlikten di erine geçi i nas l sa lamaktad r?

rencilerin yönetimi: retmen, ö rencilerin davran lar  nas l yönetmektedir? S  nas l
güdülemektedir? Bireysel çal malar veya grup çal malar ndan nas l yararlanmaktad r? Övgü ve
yapt mlar  nas l kullanmaktad r? Ö retmen, potansiyel rahats zl k kaynaklar yla ilgili olarak ne
yapmaktad r? Ses tonunu de tirme, ö renciye bakma, onun etraf nda dola ma, jest ve mimiklerle
ileti imde bulunma gibi araçlardan nas l yararlanmaktad r?

Dersi bitirme: retmen dersi nas l bitirmektedir?  Dersi toparlama, derste ö renilenleri özetleme yap yor mu?
Derste olup bitenleri gözden geçiriyor, ileriye yönelik olarak bir eylerden söz ediyor mu? Dersi bitirmesi
ve s  bo altmas  ne kadar zaman al yor?

renci çal malar  de erlendirme: retmen, ö rencilerin çal malar  ve dersteki ilerlemelerini
de erlendirmek için ne yap yor?
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DERS K TAPLARINDAN YARARLANMA

Bu etkinlik, olanak varsa 6-8. s f, yoksa 4-5 s f ö rencileriyle yap lmal r.

renciler ders kitab , bu kitap hakk nda çok az bir bilgi ile kullanmakta olabilirler. Ders
kitab nda anlat lan bir konuyu anlayabilmeleri için ö rencilere bu kitab  nas l kullanmalar
gerekti i ö retilmelidir. Ö rencilere uygun ekilde yard m edilirse onlar kendilerine böyle bir
güç sa layabilecek çal ma becerilerini ve stratejileri ö renebilirler. Verece iniz görevleri
yerine getirebilmeleri için ö rencilerin ders kitab ndaki metin, grafik, tablo, ak  diyagram ,
harita vb.ni anlayabilmeleri gerekir. Aksi halde bu görevleri yerine getiremezler.

da bir örne i verilen formu inceleyiniz. Az sonra ele al nacak noktalar  da göz önünde
tutarak  ders kitab ndan, formda ele al nan her bir çal ma stratejisinin uygulanabilece i bir
metin veya k m belirleyiniz. Metinlerin, dersin olabildi ince de ik bölümleriyle ilgili

mlardan seçilmi  ve ayn  zamanda, derste yap lmakta olan çal malarla ilgili olmas
sa lamaya çal z.

Ders kitab  üzerinde yap lacak çal ma ile geli tirmek istedi iniz çal ma stratejisini
belirleyiniz. Di er bir deyi le, formdaki stratejilerden üzerinde çal ma yapmak istedi iniz bir
tanesini seçiniz.

Seçilen strateji ile ilgili olarak s fta yararlanaca z i lem yolunu, a daki sorulara cevap
verecek ekilde planlay z.

Giri  nas l yap lacak?

renciler bireysel olarak m , e li olarak m  veya gruplar halinde mi çal acaklar?
Ders kitab ndan verilen k sm n, örne in metnin analiz edilmesi s ras nda ö renciler birlikte
çal arak dü üncelerini birbiriyle tart abilecekleri için e li çal ma di erlerinden daha iyi
olabilir.

Süreç boyunca çal malar nas l izlenecek ve kontrol edilecek?

Ders sonunda, gruplar n s f tart mas na katk lar  nas l sa lanacak?

rencilere verdi iniz görevleri de erlendiriniz. Özellikle ö rencilere zor gelen k mlar  not
al z. Bu görevi geli tirmek için ne gibi de iklikler gerekti ini yaz z.
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Ders kitaplar ndan yararlanma ile ilgili bir örnek

Çal ma retmenin rencinin Takip
stratejisi yapt yapt lemi

1. Edinilecek Ders kitab ndan bir metin seçilmesi Aranan bilgiyi bul- Sonuçlar
 bilgiyi veya bu amaçla bir metin yaz lmas mak için metnin gruplar
 belirleme rencilerin metinde neyi bulmaya taranmas , bulunan- aras nda
 (Hangi çal acaklar n belirtilmesi, örne in, lar tart larak görü  payla ma
 soruya bir yap n k mlar  ve bunlar n i - birli i sa lanmaya ve ö ret-
 cevap levleri, tarihi bir olaydaki eylemlerin çal lmas , bilgi- men ile
 aranacak?) s ras nin ne oldu unun tart ma

rencilere, metnin ve yapacaklar  i i belirlenmesi
gösteren yönergenin verilmesi

2. Metin Özetlenecek bilginin aran p bulunaca Metnin okunarak Sonuçlar
 halinde metnin seçilmesi veya yaz lmas . bilginin bulun- gruplar ara-
 sunulan  Bilgiyi özetleyecek tablonun tasarlan- mas , bu bilgiden nda payla -
 bilgiyi mas  ve ö rencilere yard m için bu tab- yararlanarak ma ve ö ret-
 tablo lonun baz  ba klar n yaz lmas tablonun men ile tar-
 halinde Metnin kopyas  ile birlikte, haz rlanan tamamlanmas ma. Tab-
 özetleme tablo örne i ve ö rencilerin yapacaklar lodaki ba -

leri gösteren yönergenin ö rencilere klar ve kap-
verilmesi samlar  üze-

rinde anla ma

3. Bilgiyi Yap lacak çal mayla ilgili bir metin ema veya Do ru ad
ema ile ekil veya eman n seçilmesi. ekilde gerek- verme ko-

 veya ekil veya emadaki yaz lar n bir k s- li adland rma- nusunda
ekille n veya tümünün silinip ç kar lmas lar  yapmak gruplar

 özetleme rencilere, metin, ekil veya için metnin retmenle
ema ve yönergenin verilmesi kullan lmas anla r

4.  Metin Bir i lem yolunu veya süreci içeren bir Ak emas  görme- Sonuçlar
 halinde metnin seçilmesi veya yaz lmas . den metin üzerinde gruplar ara-
 verilen Ak emas n haz rlan p baz  k m- yap lan çal ma ile, nda payla-
 bilgiyi lar n doldurulmas . lgili k mda ne- basamaklarda söz edi- r, en uy-
 ak yin bulunaca  konusunda, metinde ye- len yerleri, basamak gun sunu

emas terli bilgi verilmi  olan k mlar n bo say  ve basamakla- ekli üzerin-
 halinde rak lmas n adlar  belirleme, de anla mak
 özetleme rencilere, metnin, ak emas n metni kullanarak ak  için ö retmen

ve neler yap laca  aç klayan yöner- emas  tamamlama ile tart r
genin verilmesi

5. Verilen Bir dizi bilgi içeren bir metnin seçilmesi Her grupta bütün Son ekil
 bilgileri Metinde, bilgi dizisindeki her basama n basamaklar  (bölüm) tart r ve
 s ralama anlat ld  k sm n yeniden yaz lmas  ve bu içeren tam birer ta- en iyi s ra
 veya mlar n birbirinden ayr lmas m vard r. Gruplar- üzerinde
 düzene rencilere, metnin k mlar n ve ne da bunlar do ru anla r
 koyma yapacaklar  belirten yönergenin verilmesi s ras na konur

6. Metnin Bir metnin seçilmesi renciler parçay retmen
 verilen Seçilen metnin, anla lmas ndaki güçlük  okurlar, bo luklara metindeki
 k sm ve ö rencilerin yetenekleri göz önünde tu-  uyabilecek sözcükle- yerler için
 tamam- tularak, her 5’inci, 7’inci ,9’uncu ri dü ünür ve tart r- önerilen ke-
 layarak veya 12’inci sözcü ün ç kar lmas lar, anla ma sa la- limeleri s -
 bütünlük suretiyle yeniden yaz lmas nca bunlarla met- fla birlik-
 sa lama rencilere, haz rlanan metnin ve ne ya- ni tamamlarlar te gözden

laca  belirten yönergenin verilmesi geçirir
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ETK NL K 5

RET M YÖNTEMLER

Olanak varsa ayn  gün içinde, farkl  derslerin i lendi i birkaç s  gözleyiniz.

Gözledi iniz ö retme-ö renme etkinliklerinin bir listesini yap z. Bu amaçla, a da verilen
örne e benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Derste bu etkinliklere ayr lan süreleri de
gösteriniz. Etkinlikler s ras nda ö retmen ve ö rencilerin neler yapmakta olduklar
belirtiniz.

retme-ö renme etkinlikleri ile ilgili baz  örnekler

retmenin aç klama yapmas , ö retmenin soru sormas , ders kitaplar n kullan lmas ,
retmenin bir görsel-i itsel araç kullanmas  (hangi araç oldu u belirtilecek), ö retmenin bir

gösteri (demonstrasyon) yapmas , ö rencilerin gruplar halinde çal malar , ö rencilerin
bireysel olarak çal malar , ö rencilerin yaz  bir metni okumalar , çal ma yapraklar
üzerinde çal lmas , yaz  yaz lmas , çizim yap lmas . Ayr ca, ö rencilerin hiçbir ö retme-

renme etkinli ine kat lmadan s fta geçirdikleri zaman ile s fta kontrolün sa lanmas
için harcanan zaman  da not ediniz.

retme-ö renme etkinliklerine ili kin bir gözlem kayd  örne i

f: ...... renci Say  : ..... Konu: ..........................................

Saat retmen Etkinli i renci Etkinli i

 9.30 fa soru sorar. Sorular  yan tlar.

 9.35 Türkiye’deki endüstri Dinler.
kurulu lar  anlat r.

 9.55 Haritalar  verir, Gruba verilen haritay
fta dola r ve kullanarak sorulara

gruplarla konu ur. yan t bulmaya çal r.

Her dersten sonra, gözlemlerinizi ö retmen ile gözden geçiriniz ve bu görü me ile ilgili
dü üncelerinizi not ediniz.

Derste her bir etkinlik türü için ne kadar zaman harcanmakta oldu unu, yüzdeler eklinde
ifade ediniz.

Bulgular  de erlendiriniz ve de erlendirme sonuçlar  not ediniz.

Elde etti iniz sonuçlar , ayn  etkinli i tamamlam  olan di er arkada lar zla tart z.
daki noktalarla ilgili ortak görü lerinizi not ediniz.

rencilerin gözlenen etkinliklerle ilgili tepkileri
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rencilerin ilgilerinin ve kat mlar n sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunluklar n

ne kadar olmas  gerekti i

Etkinliklerin genellikle belli bir s ra ile yap p yap lmad

Farkl  ö retmenlerin de ik yakla mlardan, de ik yöntemlerden yararlan p
yararlanmad klar , zaman  farkl  biçimlerde kullan p kullanmad klar

retmenlerin, ö retmekte olduklar  s f ne olursa olsun kendilerine özgü birer ö retme
stillerinin olup olmad

Farkl  derslerde de ik yöntemlerden yararlan p yararlan lmad

Gözlemleriniz, bunlar üzerindeki çal malar z ve arkada lar zla yapt z tart malardan,
retim yöntemlerinin etkilili ine ili kin olarak ç kard z sonuçlar  yaz z.

Daha sonra ö retmenli ini yapaca z bir konu ile ilgili bir ders plan  haz rlay z. Bu
planda, olabildi i kadar çe itli ö retim yöntemlerinden yararlanmaya çal z. Bu
yöntemlerle yapaca z çal malar , hem konunun kendi yap na uygun bir ekilde

renilmesini hem de ders süresince çe itli etkinliklerden yararlan lmas  sa layacak bir s ra
ve düzene sokunuz.

kard z sonuçlar  ve haz rlad z ders plan , uygulama çal malar zdan sorumlu
fakülte ö retim eleman  ve birlikte çal z uygulama  ö retmeni ile tart z.
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SORU SORMA

retmenin ö rencilere sorular sormakta oldu u bir derste yararlan lan sorulardan a da
aç klanan ekilde bir liste haz rlay z. Bu listeyi kullanarak, soru sorma becerisi üzerinde bir
çal ma yap z.

Derste ö retmen taraf ndan sorulan bütün sorular  bir listeye yaz z. Sorulan sorular n
kaç nc  soru oldu unu, hangi ö renciye yöneltilen sorudan sonra soruldu unu ve sorulma
amac  da not al z.

rencilerin s ftaki oturma düzenini gösteren bir plan yap z. Sorular n hangi ö renciye
soruldu unu göstermede bu plandan yararlan z.

retmenin sorular  hangi ö rencilerin cevaplad  oturma plan  üzerinde i aretleyiniz.

Derste, s ftaki ö rencilerin tümüne soru sorulmu  olup olmad , s ftaki erkeklere ve
zlara yakla k olarak ayn  say da soru sorulmu  olup olmad , s n de ik

yerlerinde oturmakta olan ö rencilere yakla k ayn  say da soru sorulmu  olup olmad ,
.... inceleyiniz.

dakilere ili kin gözlemlerinizi not ediniz.

rencilere, sorunun cevab  dü ünmeleri için zaman verilmesi

Sorular n ö rencilere yöneltilmesi ve ö rencilerin isimleriyle ça lmalar

renciler soruyu beklenen ekilde cevaplayamad nda, sorunun farkl  bir ifadeyle
sorulmas  veya cevab  bulduracak ipuçlar  verilmesi

Övgü ve cesaretlendirmelerden yararlan lmas

Cevaplar n tümüyle reddedilmesinden kaç lmas

rencilerin dildeki geli me düzeylerine uygun bir anlat mdan yararlan lmas

rencilerin cevaplamaya kat  sa lamak ve onlar  cesaretlendirmek için göz
temas ndan, jest ve mimiklerden yararlan lmas

Dersten sonra, gözlemlerinizi ö retmenle birlikte gözden geçiriniz.

Soru sorma ile ilgili notlar  bir yere yaz z.

Yukardaki noktalar  göz önünde tutarak, gözlem yapmakta oldu unuz s ftaki  çal malar n
bir bölümü ile ilgili bir soru-cevapla ö retim plan  haz rlay z. Bu plan  s fta
uygulay z ve s f ö retmeni veya ö retmen aday  bir arkada zdan sizi gözleyerek soru
sorma becerinize ili kin olarak size dönüt sa lamas  rica ediniz.
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ÇALI MA YAPRAKLARININ HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI

Ad na bazen i lem yapraklar , al rma yapraklar  veya çal ma kâ tlar  da denen çal ma
yapraklar , belli bir konu veya özel bir ö renci grubu için kullan lmakta olabilir. Çal ma
yapraklar nda unlar n bulunmas  gerekir:

 Konuya ili kin bilgi
 Bu bilgilerden yararlanarak yap lacak görevler

Çal ma yapraklar , ö rencilerin çok az bir ö retmen yard  ile kullanabilece i nitelikte
olmal r.

Okul Deneyimi dersinde, farkl  ö renci gruplar  ile kullan lmak üzere, de ik konularla ilgili
iki ya da üç çal ma yapra  haz rlaman z gerekmektedir.

Çal ma yapra  haz rlarken at lacak ad mlar n ba calar unlard r:
Çal ma yapra ndan yararlan larak ö retilecek davran n belirlenmesi.
Davran  ö renmek için ö rencinin yapmas  gereken çal malar n belirlenmesi. Bireysel,

li ve grupla çal malar n hangisinden yararlan laca na karar verilmesi.
Çe itli etkinliklerden yararlan lm , ö rencilerin haz r olu  düzeylerine uygunluk
sa lanm , bütün ö rencilerin yapaca  ortak ve sadece çal mas  erken bitirenlerin
yapaca  ek etkinliklere yer verilmi  olup olmad n denetlenmesi; bunlara uygunlu un
sa lanmas .
Çal ma yapra  tasar n kâ t üzerine aktar lmas  ve yeterli say da ço alt lmas .
Haz rlanan çal ma yapra n bir s fta denenmesi; ö rencilerin deneme s ras ndaki
davran lar n, sorduklar  sorular n, çektikleri güçlüklerin not al nmas .
Deneme sonuçlar n de erlendirilmesi; örne in,

Çal malar ö rencilere ilginç geldi mi?
Çal mada izlenen s ra uygun muydu?
Çal man n uzunlu u iyi miydi?

rencilerden neler istendi i aç k m yd ?

Yukardaki gibi sorulara cevap aranmas ; çal ma yapra nda bu cevaplar n gerekli oldu unu
gösterdi i de ikliklerin yap lmas .

da bir çal ma yapra  haz rlama formu örne i verilmi tir. Çal ma yapra  haz rlarken
bu örnekteki önerilerden yararlanabilirsiniz.
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Yaz lar
Çal ma yapra  kullanacak olan ö rencilerin düzeylerine uygun sözcük ve cümlelerden yararlan z.
Cümlelerinizi k sa tutunuz.

rencilerin ö renmelerini istedi iniz yeni sözcüklerin  alt  çiziniz.

Yönergeler
Yönergeleri, kullan  s ras na göre veriniz.
Bir defada, sadece bir yönerge veriniz.
Sorular n veya  yap lacak i lemlerin kolayca görülebilmesini sa lay z. Sorularla ilgili  cevaplar n çal ma
yapraklar n üzerine mi, yoksa defterlere mi yaz laca  aç kça belirtiniz.
Önemli noktalar n alt  çizerek göze çarpmas  sa lay z.

Çizelge, grafik ve di er gösterimler
Gösterimlerin basit olmas  sa lay z.
Gösterime bir ba k yaz z ve k mlar  aç k bir biçimde adland z.
Olanak varsa renkten yararlan z.

Sayfa düzeni
Okumay  kolayla racak ekilde ba klar kullan z.
Birden fazla ba k varsa veya birden çok sayfa kullan lm sa bunlar  numaralay z.
Çal ma yapra  haz rlamaya ba lamadan önce bir sayfa düzeni tasarlay z.
Yapraktaki bölümlerin aç k bir ekilde görülmesini sa lay z.
Olanak varsa bir kelime i lem (elektronik dizgi) arac ndan yararlan z.
Vurgulama ve etkiyi art rma amac yla de ik yaz  karakterlerinden yararlan z.
Çal ma yapra na çekici bir görünüm kazand z; onu, okunmak istenecek  bir hale getiriniz.

Ön deneme
Çal ma yapra za son eklini vermeden önce onu, bir veya iki ö renci üzerinde deneyiniz. Yaprakta
anla lmayan yerler varsa onlar size bu yerleri göstereceklerdir.
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7. SINIFLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖRNEĞİ 
***Aşağıdaki örnek cümlelerin karşısına “mi”nin hangi görevde kullanıldığını yazınız. 

 
 

  

****Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun olan “de”yi koyup görevini belirtiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

      ***Aşağıdaki cümlelerdeki “ ki”lerin görevlerini karşılarına yazınız. 

 

 

 

 

 

 

                

 *** Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen isimleri kullanarak istenilen çekimle 

doldurunuz. 
1. Anadolu'nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir ………………(kent/Gör. Geçmiş Z) 

2. Evin kapısı ardına kadar………………………………… (açık/Duyulan Geçmiş Zaman) 

3. Birkaç ay önce ortaya çıkan kriz dünyanın yaşadığı en ağır ………………………..(kriz/ Geniş Z) 

4. Yemekler ……………………………….. ( güzel / Şart kipi) biz de sizinle gelelim. 

5. Eminim hava ………………………………güzel/olumsuz/ Geniş zaman) 

 

***Aşağıda verilen cümlelerde geçen fiilleri yapı bakımından değerlendiriniz. 

Cümle Basit Türemiş      Birleşik 

Her zaman yanında çalışanları gözetirdi.    

Kavga edenlerin haline bakakaldı.    

Kapıyı biraz açabilir misiniz?    

Pazartesi günü size geleceğim.    

Bu denizlerde gelgit olayı pek görülmez.    

Annemi de bizimle gelmeye razı edemez miyiz?    

Canı sıkıldıkça bahçenin etrafını adımlıyor.    

Sen olayı düşünedur.    

Konuşmacının sözlerine herkes mest oldu.    

   İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları.    

 

                    Cümle Cümleye Kattığı 

Anlam 

Bayram yaklaştı mı heyecanlanırım.  

Telefon çaldı mı hemen açarım.  

Ablan  sözünü tutar mı?  

Mavi mi mavi bir gökyüzü.  

Soğuk mu soğuk bir hava.  

Kardeşim ağladı mı herkes yanına koşar.  

Aydan bizi bekler mi?  

Ali dersleri bitti mi ancak sokağa çıkar.  

Geniş mi geniş bir ev aldık.  

Duyduklarım doğru mu?  

                  Cümleler Bağlaç Hal Eki 

1 Seni………    üzmüşler.   

2 Uzak…….    bir köy var.   

3 Gözüm……….gittikçe küçülüyorsun.   

4 Ahmet …………takıma alındı.   

5 Bebeğin…………bir hastalık varmış.   

1 Sendeki küpeler altın mı?  

2 Şöyle gel ki yüzünü göreyim.  

3 Baktım ki bu iş böyle olmayacak.  

4 Elindekini yere bırak hemen.  

5 Evdeki hesap çarşıya uymadı. Dersimiz.Com 
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RENC  ÇALI MALARININ DE ERLEND LMES

retmenle görü erek, her hafta ö renci çal malar  de erlendirmek için ne kadar zaman
harcad  sorunuz. Ö retmene öyle sorular sorarak ondan cevap almaya çal z: Yaz
çal malardan ne kadar  inceliyor ve bunlardan ne kadar na not veriyorsunuz? Baz
çal malar , di erlerine göre daha titizlikle incelemeniz gerekiyor mu? Okulda nas l bir not
(de erlendirme) ölçe i kullan yor? Hangi durumlarda en yüksek, orta veya en dü ük notun
verilece ini gösteren ölçütler nelerdir? Bu gibi sorular n cevaplar  ö rendikten sonra, not
defterine veya ö renci dosyalar na bakarak ö renci ba ar  ile ilgili ne gibi kay tlar
tutuldu unu ö reniniz

retmenden, baz  ö rencilerin belirli bir çal mas  birlikte incelemek ve bunlara birlikte
not vermek için izin al z. Bunlar, ö retmenin daha önce yapt  s navdaki sorulara verilen
cevaplar veya daha önce yapt rd  bir ödevin sonuçlar  olabilir. ncelenerek not verilecek
çal man n, s fta ö renilmekte olan konuyla ili kili olmas  gerekti ini unutmay z.

retmenle çal rken, ö rencinin bilgi edinme düzeyini, bir uygulaman n anla lma
derecesini, ö rencinin çal madaki düzenlili ini, yaz m kurallar na uyma derecesini,
sunu taki becerisini gösteren kan tlara not verirken yararland  ölçütler üzerinde durunuz.

Bir çal maya not verece iniz zaman, incelemeye ba lamadan önce, çal man n hangi
yönlerine, kaçar puan verece inize karar vermeniz gerekir. Verece iniz puanlar, çal mada
görülmesi beklenen mükemmellik derecesine (ölçüt al nan düzeye) göre belirlenmi  olmal ;
di er ö rencilerin ürünlerine göre ne durumda oldu una dayal  olmamal r. Bir ö rencinin
ürününü, di er ö rencilerin ürünleriyle subjektif bir biçimde kar la rmaktan kaç z.

retmenle görü erek, ö rencilerin çal malar ndan ba ka bir örnek al z. Bunlar, yine
rencilerin s nav ka tlar  veya ödevleri olabilir. Bu çal malar n önce bir fotokopyas

al z. As llar  geri veriniz. Kopyalar  üzerinde bu ürünlere, yukardaki esaslar  göz önünde
tutmaya çal arak not veriniz. Bunlar n üzerine, ilgili ö renciyi destekleyici ve ona yol
gösterici notlar dü ünüz. Bu notlar zda öyle titiz davran z ki ö renci, sizin notlar
okuduktan sonra, ayn  konuda daha iyi ürünler ortaya koyabilsin. Ö rencilerin çal malar
çabucak inceleyip de erlendiriniz. Ö retmenin de görü ünü alarak sonuçlar  ö rencilere,
konu ile ilgileri devam ediyorken, s ca  s ca na ula rmaya çal z.

retmenle görü ünüz ve s fta ö rencilere, üstün nitelikli ürün veren ö rencilerin adlar
da anarak olumlu dönütler vermeyi deneyiniz. Çal mada hedef al nan düzeye ne derecede
yakla lm  oldu u, bütün ö rencilerin ba ar  oldu u noktalar, yayg n olan yanl  anlamalar
gibi s ftaki bütün ö rencileri ilgilendiren noktalar  aç klamaya çal z. Özellikle üstün
nitelikli çal malardan örnekler veriniz; kötü örnekler üzerinde durmay z. Gerekli düzeyde
bir geli me sa layabilmeleri için özel dikkat gerektiren ö rencilerle, bireysel olarak daha
sonra görü ünüz.Ö rencilerin kendilerine güvenlerinin, çal malar na ili kin tepkilerinizden
etkilenebilece ini; sürekli olumsuz ele tirilerle kar  kar ya kalman n veya sürekli dü ük
notlar alman n, ö rencinin ilgisini ve çabas  tehlikeye sokabilece ini unutmay z.
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lave etkinlik

rencilerin çal malar na verilen notlar n, ö retmenden ö retmene de ip de medi inin
incelenmesi ilginç bir çal ma olacakt r. Olanak varsa, bir veya iki ö rencinin çal malar n
fotokopyalar  al z ve ö retmen aday  arkada lar zdan  bunlar  birbirinden ba ms z
olarak  dikkatle incelemelerini ve notla de erlendirmelerini isteyiniz.

Herhangi bir ürüne, örne in bir cevaba, farkl  ki ilerce de ik notlar verildi ini görerek
nl a dü ebilirsiniz.

Sonuçlara bakarak a daki sorular  cevaplamaya çal z.
Ayn  çal maya (ürüne) verilen notlarda nas l bir de me görülüyor? Niçin?
Not verenlerden her biri, de erlendirdi i çal mada (üründe) neleri görmek istiyor?
Not verenlerden her biri, de erlendirdi i çal maya (ürüne) hangi notlar  dü mü ?

Hangi nitelikteki bir çal maya (ürüne), hangi notun verilece ini göstermek üzere seviyeler
belirleyerek bir not verme (de erlendirme) ölçe i üzerinde görü  birli i sa lay z. Daha
önce not verdi iniz çal malara, üzerinde anla ma sa lad z bu not verme ölçe ini
kullanarak bir daha not veriniz. Bu son de erlendirmede, farkl  ki ilerin ayn  çal maya
verdikleri notlar aras ndaki fark(lar) ortadan kalkt  m ? Ö rencilere genellikle, klasik
yaz  s navlardaki gibi aç k uçlu sorular soruldu unu, onlar n bu sorular n cevaplar
dü ünerek bulduklar  ve kendilerine göre düzenleyerek yazd klar  hat rlay z. imdi
siz, böyle sorularla ilgili cevaplar n incelenmesi, puanlanmas  ve sonucun notla ifade
edilmesi eklindeki bir i lemin ne derecede güvenilir yani objektif, ki iden ki iye
de mez bir i lem oldu unu dü ünüyorsunuz?
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DERS N YÖNET  VE SINIFIN KONTROLÜ

fta olup bitenlerin kontrol alt nda tutulmas  ve ö renciler için etkili bir ö retme-
renme ortam  olu turulmas  sa layan becerileri ö renmeye çal z. S ftaki ö retme-
renme sürecinin etkili ve verimli bir biçimde i letilmesini sa layan bu becerilerin
retmenlik rolünün özünü olu turdu unu unutmay z.

Bir dersin tümünü izleyerek, s f yönetimine ve s ftaki ö retme-ö renme sürecinin
letilmesine ili kin önlemleri ve bunlar n nas l gerçekle tirildi ini gözleyiniz. Bu gözlemde,

daki örne e benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Gözlem yapaca z dersten önce
retmenle bir görü me yapmay  unutmay z. Bu görü me s ras nda ö retmene,

kullanaca z gözlem formunu gösterebilir ve gözlem s ras nda neleri görmeye çal aca
anlatabilirsiniz.

Dersin yönetimi ve s n kontrolü ile ilgili gözlemde dikkat edilecek noktalar

Dersin ba lang nda

rencilerin s fa giri lerinde kontrol nas l sa lan yor? Derse ba lamadan önce s ftaki ö rencilerin yerlerine
yerle meleri ve dikkatlerini konu üzerine toplamalar  için neler yap yor? Derse aç k ve net bir ekilde
ba lanmas  nas l sa lan yor? Ba ka eylerle ilgilenen ve s fa geç giren ö rencilere zaman kaybetmeden
müdahale etme amac yla neler yap yor?

Gözlem formunun bu k sm nda, Bloom’un okulda ö renme modelinde, “ö retim hizmetinin niteli i” içindeki
temel ö elerden biri olan “ö renciye, neleri ö renece ini ve bunun için ne yapmas  gerekti ini anlatan i aret ve
aç klamalar n sunulmas ” ile ilgili önlemlere de yer verilebilir. (Bak z, B.S.Bloom, nsan Nitelikleri ve Okulda

renme, Milli E itim Bas mevi, stanbul, 1995, sayfa: 129-164) D.Ali Özçelik, E itim Programlar  ve
retim, ÖSYM E itim Yayg nlar  8, Ankara 1989, sayfa:165-172)

Ders s ras nda

rencilere nas l hitap ediliyor? (Adlar  kullan larak m ?) Yönergelerin aç k ve anla r olmas  nas l sa lan yor?
rencilerle konu urken nas l davran yor? (Yüzlerine bak yor mu?) S n tümü nas l görü  alan  içinde

tutuluyor; s n her kö esinde olup bitenden nas l haberdar olunuyor?

Stratejiler

Yüzünü s fa dönük tutma, hareketli olma ve s f içinde dola ma ve benzeri önlemler nas l kullan yor?
Etkinlikler aras ndaki geçi ler nas l sa lan yor? S ftaki bütün ö rencilerin derse kat  sa lamak için
sorulardan nas l yararlan yor? Övgü ve cesaretlendirmeler nas l kullan yor?

Gözlem formunun son iki k sm n uygun yerlerinde, Bloom’un okulda ö renme modelinde, “ö retim
hizmetinin niteli i” içindeki temel ö elerden, “ö rencinin ö retme-ö renme sürecine aktif kat n
kolayla lmas  ve özendirilmesi”, “ö rencinin süreçteki ö renmelerinin peki tirilmesi”,“ö rencilerin ö renme
eksiklerinin belirlenerek zaman nda giderilmesi” ile ilgili önlemlere de yer verilebilir.
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ARAÇ GEREÇ VE YAZILI KAYNAKLAR

Uygulama okulunda ve sizin çal makta oldu unuz  s fta hangi ö retme-ö renme araç
gereçlerinin ve hangi yaz  kaynaklar n bulundu unu bilmeniz gerekir. Okulun de ik

flar yla çal kça, bu konuda elde edece iniz yeni bilgileri de eskilerine eklemelisiniz.

Okulun araç gereç merkezinde, kütüphanesinde ve s flarda bulunan ö retme-ö renme araç
gereçleri ile yaz  kaynaklar  belirlemeye çal rken size yard mc  olacak bir liste a da
verilmi tir.

Araç gereçler ve yaz  kaynaklar ile ilgili olarak toplanmas  gereken bilgiler

Kitaplar
ftaki de ik derslerde kullan lan ders kitaplar n adlar

Yukarda sözü edilen ders kitaplar  ile ilgili sizin de erlendirmeleriniz
retmenin kullan na verilmi  olan ba vurma kitaplar

Okul kitapl nda bulunan, s n düzeyine uygun kaynak kitaplar
renciler taraf ndan kullan lmakta olan ba ka kitaplar
retmen taraf ndan haz rlanm  olan çal ma yapraklar  ve di er kaynaklar

rencilerin kendi araç gereçlerini haz rlamada yararlanabilecekleri grafik materyal üretme araç gereç ve
olanaklar

Neler var, bunlar nerede duruyor; bunlar  kimler kullan yor, siz bunlar  görebilir misiniz?
Bilgisayar ve kelime i lem (elektronik dizgi) olanaklar  neler?
Fotokopya makinesi ve di er kopya alma araçlar ndan neler var?

Görsel araç ve gereçler
Tepegöz, saydamlar (asetat), saydam üzerine yaz  yazmak için özel kalemler
Video göstericisi, video filmleri (kaset)

rencilerin s fta kullanabilecekleri bilgisayarlar ve bilgisayar yaz mlar

Di er malzemeler
Haritalar, fen deney araç gereçleri, modeller, emalar, slaytlar vb. neler var?
Bunlar  kim kullan yor?
Bunlar nerede saklan yor?
Siz bunlar  nas l kullanabilirsiniz?
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OKUL VE SORUNLARI

Uygulama okulundaki di er ö retmen adaylar yla bir araya gelerek okul müdüründen, okulun
tümünü ilgilendiren sorunlar konusunda bilgi alabilirsiniz. (Okul müdürü, bu konuda size
yard mc  olmak üzere ba ka bir ki iyi de görevlendirebilir.)

Uygulama okulundaki di er ö retmen adaylar  ile ili ki kurarak okul müdüründen bir randevu
al z. Müdürden, okuldaki ö retmen adaylar yla bir toplant  düzenlenmesi, toplant da okulun
genel sorunlar  hakk nda bilgi verilmesi ve sorular n cevaplanmas  konusunda yard mlar
rica ediniz.

Uygulama okulu müdürüyle yap lacak toplant da sorabilece iniz sorulardan baz lar unlar
olabilir:

Müdürün, okuldaki çal malarla ilgili ba ca amaçlar  nelerdir?
Müdür, okuldaki ö retmenlerden neler beklemektedir?
Müdürün, yeni ö retmenlerin okula ve görevlerine uyum sa lamalar ndaki rolü nedir?
Okul müdürüne göre, ba ar  ö retmenlerin özellikleri nelerdir?
Müdürün, ö renci ve ö retmenlerde görmek istedi i davran lar nelerdir?

Sizler, birkaç haftad r uygulama okulundas z. Okuldaki ya ant lar z ve yukardaki
önerilerden yararlanarak, sizin ve arkada lar n okul müdürüyle yap lacak bir toplant da
tart lmas  isteyebilece iniz sorular n neler oldu unu dü ününüz; dü ündüklerinizi bir yere
yaz z. Gerekli görürseniz yazd z sorular  de ikli e u ratabilir; bunlara yenilerini
ekleyebilirsiniz. Bu ekildeki bir çal mayla, üzerinde tart mak istedi iniz sorular konusunda
arkada lar zla görü  birli ine ula maya çal z. Bu  sorular n bir kopyas , toplant dan
önce okul müdürüne veriniz.

Uygulama okulu müdürü konu urken onun söyledikleriyle ilgili notlar al z. Daha sonra bu
notlar  gözden geçiriniz ve göreve yeni ba lad zda sizin için önemli olabilecek
noktalar  belirlemeye çal z. Sizden nelerin beklenebilece i, okula katk da bulunmak için
neler yapabilece iniz, okul müdürünün ö retmenlerde görmek istedi i özelliklere sahip olup
olmad z vb. konularda aç kl a varmaya çal z.

OKUL VE TOPLUM

Bu etkinlik s ras nda toplayaca z bilgiler size hem ö retimi anlatacak hem de yararl  baz
ders materyalleri sa layacakt r. Okul tek ba na var olamaz; kendisini de içine alan daha geni
toplumun bir parças r. 16 numaral  etkinlik s ras nda, müdürün okulu nas l bir örgüt
(organizasyon) olarak gördü ünü anlam  olmal z. Bu etkinlik sizi, okul örgütüne daha
geni  bir çerçeveden bakmaya yöneltmektedir.

daki sorular sizi bir inceleme veya ara rma yapmaya sevk etmelidir. Bu sorular  çe itli
insanlarla konu arak, kendi gözlem ve incelemelerinizden yararlanarak
cevaplayabileceksiniz.

Okulun içinde bulundu u ve hizmet sundu u semti fiziksel, sosyal ve kültürel yönleriyle
nas l tan mlars z?
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Veliler okulu düzenli olarak ziyaret ediyor ve okuldaki çal malara herhangi bir yönden
kat yorlar m ?
Okulu ba ka kimler ziyaret ediyor?
Yak n çevredeki doktorlar, meclis üyeleri, polisler, di er ülkelerden gelmi  ziyaretçiler,
özel becerileri veya ilgileri olan ki iler aras nda okula gelerek ö rencilerle konu maya
istekli olanlar var m ?
Müzeler, sergiler, süpermarketler, farkl  el sanatlar n icra edildi i yerler gibi, s n
düzenli bir gezi program  ile ziyaret edebilece i yerler var m ?
Fen bilgisi veya sosyal bilgiler derslerindeki çevre incelemeleri kapsam na al nmas  yararl
olabilecek yerler var m ?
Okul gezilerinde yararlan labilecek nitelikte yerel toplu ta ma kolayl klar  var m ?

Çal z okulun ve onun içinde yer ald  yerel toplumun bir profilini ç karabilmek için
yukar daki noktalar ve benzeri ile ilgili olarak toplad z bilgileri yaz  olarak bir yere not
etmi  olmal z.
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OKUL DENEY  DOSYASININ ÇER

1. Okul deneyimiyle ilgili olarak her hafta yap lan gözlemle ilgili olarak ö retmen aday n
anlat m, yorum ve kriti ini içeren rapor.

2. Her hafta yap lan gözlem konusuyla ilgili ö retmen aday n haz rlam  oldu u ilave
dökümanlar (çal ma yapraklar , alternating de erlendirme etkinlikleri gibi).

3. Okulda görev yapan ö retmenlerin ve çocu unu okula gönderen ö renci velilerinin
görü lerine gore okulu ve okulun içinde bulundu u yak n çevreyi tan tan bir yaz .
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NOT 

1. “Okul Deneyimi” nde:
Devam %80,
Devams zl k %20 dir.

DEVAMSIZLIK SINIRINI A ANLAR “DERS TEKRARI” YAPACAKTIR.

2. Okulda gözlem yap rken k k-k yafet yönetmeli ine uyulacakt r.
3. Gözlem yap lan okuldaki milli bayram kutlamalar na kat nacakt r.
4. Okulda yap lacak gözlem 4 (dört) ders saatidir.
5. Gözlem yapmadan önce gözlem konusuyla ilgili bölüm mutlaka gözden geçirilecektir.
6. Yap lan gözlem ve inceleme çal malar  her hafta yaz  rapor

haline getirilecektir.
7. Gözlem dosyas n en ba nda foto rafl  ve imzal  devam çizelgesi sayfas  olacakt r.

Sonra “gözlem ve inceleme konular ” sayfas  yer alacakt r.
8. Gözlem dosyas  dönemin son haftas  üniversitede yap lacak “okul deneyimi

çal malar n de erlendirilmesi” nde teslim edilecektir.
9. “Okul Deneyimi” çal malar n de erlendirilmesinde aday ö retmenin:

Devam durumu,
k-k yafeti,

Okul kurallar na uymas ,
Gözlem yapt  okuldaki davran lar ,
Gözlem raporlar ndan olu an dosyas ,

dikkate al nacakt r.
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ÖĞRETMEN ADAYI GÖZLEM KAYIT VE DEVAM FORMU 
 
 
 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

 
 

…………………….. Bölümü. Ders Yılı ...................Dönem……………. 
 
 
 

Öğrencinin Adı Soyadı  :  

Gözlem Yapılan Okul :  

GÖZLEMLER 
 

 
Tarih 

 

Gözlenen ya da 

Uygulama 

yapılan 

sınıf/saat 

 

 
İşlenen konu 

Öğretmen 

adayının 

ders verdiği 

süre 
(dakika) 

 

 
Ders kitabı 

 
 

Öğretmenin 

Adı Soyadı 

 

 
İmza 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

Okul Müdürü 
Adı Soyadı : 

İmzası : 

Mühür 
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