
 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖDEV FORMU 

 

Öğrenci Adı-Soyadı:     No:   Bölüm: 

 

1. Ders Bilgileri 
Dersin Adı:  Öğretmen:  
Sınıf:   Tarih: Saat: 
Konu:  Süre:  
2. Beklentiler 

Öğretim programından alınan kazanımlar: (Bu kısma öğrenciler anlatacakları konunun 
kazanımlarını resmi programdan alarak koyacaklarıdır) 
 
Öğrenciler bu ders sonunda; 

 

 Bu kısma dersin kazanımları yazılacaktır. 

 Bu kısma dersin kazanımları yazılacaktır. 

 Bu kısma dersin kazanımları yazılacaktır. 

 Bu kısma dersin kazanımları yazılacaktır. 

 
Öğrenilecek beceriler: 

 Bu kısma öğrencilerin kazanacağı becerileri yazılacaktır (Örneğin, İşbirlikli 
çalışma, eleştirel düşünme, karar verme, karşılaştırma yapabilme..) 

3. İçerik 

A. Bu kısımda öğrenciler detaylı şekilde dersin içeriğini açıklayacaklardır. 

Kavramlar, ilkeler, genellemeler, formüller, mantıksal ve basitten karmaşığa doğru 

şekillendirilmelidir. 

 Detaylı bir şekilde dersin içeriğini bu kısma yazınız. 

 Kavram, ilke, genellemeler, formüller, prosedürler vb… 

 İçerik mantıksal ve basitten karmaşığa, yakından uzağa, özelden genele 

vb..konuya ve öğrenciye göre yazılmalıdır 

 

4. Değerlendirme 

 

A. Öğrencilerin belirlenen kazanımlara ulaştığı nasıl anlaşılacak? 

 

 Öğrenci değerlendirme stratejisi nedir? Yazılacak 

 Rubrik mi, yazılı quiz mi vb.. yazılacak 

 Öz ya da akran değerlendirme yapılacak mı? 

 Değerlendirilecek öğrenme becerileri nelerdir? Yazılacak. 

5. Öğrenme bağlamı 



 

A. Öğrenciler 

 Öğrenciler bu derse gelmeden önce lisede ya da önceki kademede bu konu ile 

ilgili ne bilmektedirler? Bu kısımda öğrencilerin konu ile ilgili ne bildiklerini 

tespit etmek için şu soruları sorarım:1. İdealizm nedir? Realizm nedir? 

İdealizmin görüşleri nelerdir? Savunucusu kimdir? 

 Anlamayan öğrenciler için ne yapacağım? Anlamayan öğrenciler için akran 

öğrenimi yapacağım, iyi bilenle bilmeyeni grup yapıp etkinlik (Etkinlik nedir 

açıklayalım) yaptıracağım. 

B. Öğrenme Ortamı 

 

 Öğrenme ortamı nasıl olacak? Bireysel mi, grup çalışması mı yaptıracağım? 

 Ne tür değişiklikler yapacağım? Sınıf mevcudu nasıl ve gruplamayı yapsam 

nasıl yapmam gerekir?  

C. Araç-Gereç 

 Kullanacağım kitap hangisi 

 Ek materyaller, quizler, videolar, makaleler, websiteleri neler? 

 Teknoloji olarak ne kullanacağım? Powerpoint, Prezi, Tahta, Akıllı Tahta, 

Laboratuvar 

 Rubrik, Harita, Handout var mı? 

 
 
6. Öğretme-Öğrenme Stratejileri 

 

A. Giriş 

 Öğrencileri derse nasıl motive edeceğim, ön bilgilerini nasıl harekete 

geçireceğim?  

 Öğrencilerin ön bilgilerini nasıl harekete geçireceğim?  

 Öğrencilerin konu ile ilgili eski bilgileriyle yeni öğretilecek bilgiyi nasıl 

birleştireceğim? 

 Bir önceki dersi nasıl özetleyeceğim? 

 Bu kısma ne kadar zaman ayrılacak? 

B. Orta  

 Kavram ilke genellemeleri nasıl öğreteceğim? 

 Öğretme-öğrenme stratejileri adım-adım yazılacak. Hangi yöntem, teknik ya 

da taktikler kullanacağım? Neden? 

 Anahtar soruların neler olacak? Anahtar sorular yazılacak. 

 Etkinlikler ayrıntılı bir şekilde yazılacak. 

 Öğrenci rolü nasıl olacak? Öğrencilerin sorumluluğu ne olacak? 

 Öğrenilmesi gereken beceriler neler olacak? Yazılacak 

 Bu kısma ne kadar zaman ayrılacak? 

C. Özetleme 

 Öğrencilere bu kısımda hangi sorular sorulacak? Kavram ilke ve 

genellemeleri anlayıp anlamadıklarını ölçmek için. 

 Her bir öğrenme parçacığı için sorulacak sorular, listelenir 

 Bu kısma ne kadar zaman ayıracaksınız? 

  



D. Uygulama 

 Öğrenciler öğrendikleri bilgileri nasıl uygulayıp pratik edecekler? Neler 

yapılacak? 

 Öğrenciler benzer örnek, durum ya da problemleri nasıl tanımlayacak? 

 Bu kısma ne kadar zaman ayrılacak? 

E. Sonuç 

 Dersi nasıl bitireceksiniz? 

 Ev ödevi ne vereceksiniz? 

 Bu kısma ne kadar vakit ayıracaksınız? 

 
6. Ders hakkında izlenimler 

 

A. İzlenimler 

             

 Etkili bir öğretmen olmam için ne yapmam lazım? 

 Bu plan sizce etkili olacak mı? Olacaksa neden? 

 Bu plan bütün dersler için kullanılabilir mi? Neden? 

 Bu planı geliştirmek için neler eklenebilir, ya da çıkarılabilir? 

 Etkili bir öğretmen özellikleri nelerdir? 

 Etkili bir öğretim için özellikle neler yapılmalıdır? 

 

 

 


