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Bu el kitabı, Family Health International (FHI 360) ve Crimson Capital ile ortaklaşa Kosova Eğitim 
Merkezi (KEC) tarafından uygulanan Ergenlere Okul Sonrası Destek Programı (ASSET) kapsamında 
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID Kosova) aracılığıyla Amerikan halkı 
tarafından finanse edilmektedir.  
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HOŞGELDİNİZ 
Sevgili öğretmenler, 
Toplumdaki, bilimdeki ve çevredeki hızlı değişimlere ek olarak, öğretmenler günlük öğretim 
uygulamalarında yeni taleplerle karşı karşıya gelmektedir. Bu değişiklikler, öğrenci 
değerlendirmesi de dahil olmak üzere okulla ilgili tüm yönlerin gözden geçirilmesine yol açmıştır. 

Bildiğimiz gibi, geçmişte değerlendirme öğrencilerin öğrendiği bilgi düzeyini ölçmeye hizmet 
ediyordu. Fakat son araştırmalara göre öğrenmeye bu yöntem artık yardımcı olmuyor. Kanada, 
Alberta'daki Değerlendirme Konsorsiyumu'nun Yönetici Direktörü Sherry Bennet'in yazdığı gibi: 
'Pek te fazla uzun bir zaman önce olmadan, değerlendirme kelimesi akla resmi testleri, öğrenme 
merakını, beklenti ve endişe duygusunu getirirdi – örneğin, doğru şeyleri öğrenip öğrenmediğinizi 
merak etmek, sonuç beklentilerimizle aynı olmadığında üzgün olmak veya iyi bir not aldığımızda 
rahatlamak gibi arzuları taşımaktı'. Bugün eğitimciler, değerlendirmenin bir notla ilgili olmadığını, 
öğrencilerin öğrenmelerinde nerede durduklarını ve bir sonraki adımda nereye gideceklerini 
görmek için öğretimin ne kadar etkili olduğuna dair kanıt toplama süreci olduğunu biliyorlar. Bu, 
tek bir olayla sınırlı değildir, daha çok, daha uzun bir süre boyunca meydana gelen bir dizi 
eylemden oluşmaktadır. Değerlendirme resmi testleri içerebilse de, çoğunlukla yapılan iş 
hakkında bilgi edinmenin farklı yollarını içermektedir. Bu tür değerlendirmede öğrenciler sürecin 
her aşamasında yer almalıdır. 

Kosova okullarındaki değerlendirme süreci Devlet Müfredatına dayalmaktadır ve İdari Yönerge İY 
08/2016 ile düzenlenmektedir. 

Bu el kitabı, 'Öğrenme için Değerlendirme' (ÖiD) kursunda eğitim almış öğretmenler için olduğu 
kadar bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyen yeni öğretmenler için de faydalı olacaktır. Ayrıca, 
öğrencilerin yaşamları ve çalışmaları ile ilgili 'yumuşak becerileri' değerlendirme hakkında bilgi 
sağlamaktadır. El kitabı, değerlendirme stratejileri ve teknikleri hakkında pratik yönergeler ve farklı 
öğretmenler tarafından uygulanan bazı ders planları örnekleri içermektedir. 

Bu el kitabı, USAID tarafından finanse edilen Ergenler için Okul Sonrası Destek “After School 
Support for Teens” (ASSET) programının bir parçası olarak geliştirilmiştir. 5 yıllık ASSET 
programı, Haziran 2017- Haziran 2022, FHI 360 ve Crimson Capital Corp ile ortaklaşa Kosova 
Eğitim Merkezi (KEC) tarafından yönetilmektedir. ASSET Programının temel amacı, gençlerde 
istihdam ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, gelecekleri için olumlu bir dünya görüşü 
yaratmaktır. Program, Kosova'nın farklı belediyelerinde 16 lise ile çalışmış bulunmaktadır: 
Priştine, Yakova, Prizren, İpek, Gilan, Ferizovik, Vitia, Kameniça, İstog, Obiliç, Rahoveç, Lipyan, 
Suhareka, Elez Han, Kosova Ovası ve Vuçitırn. Program tarafından yürütülen ana faaliyetler şu 
şekilde özetlenebilir: yaşam ve iş yetkinliklerini geliştirmesi, okullarda kariyer eğitimini ve 
girişimciliği desteklemesi ve okulları işverenler ve toplumla ilişkilendirmesi. 

Başarılar!  
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KISALTMA TABLOSU 
ASSET After School Support for Teens (Ergenler için Okul Sonrası Destek) 
BEM Belediye Eğitim Müdürlükleri 
DÖÇ Ders Öğrenme Çıktıları 
EBTYB Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı 
FHI360 Family Health International 
KEC Kosova Eğitim Merkezi 
MAÖ Müfredat Alanı Öğrenme çıktıları 
ÖD Öğrenmenin Değerlendirilmesi 
ÖiD Öğrenme için Değerlendirme 
ÖMG Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi 
USAID United States Agency for International Development 
YÖÇ Yetkinlikler için Öğrenme Çıktıları 

SÖZLÜK  
SİNKRON – farklı platformlar (Zoom, Google sınıfı, vb.) aracılığıyla çevrimiçi öğrenme biçimi 
sırasında öğretmen ve öğrencilerin çeşitli soruları konuşarak, açıklayarak, sorarak veya 
yanıtlayarak gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiği online bir derstir. 

ASİNKRON – Öğrencilerin öğretmenden alınan yönergeleri takip ederek öğretmenden 
bağımsız olarak bireysel veya grup halinde bir görev/etkinlik üzerinde çalıştıkları derstir. 

.  

 
Priştine'deki yaratıcı alan 'makerspace', spor salonu 'Xhevdet Doda'da uygulamalı etkinlikler sırasında 

öğrenciler 



9 
 

BU EL KİTABI SİZLERE NASIL DESTEK 
OLABİLİR?  
Bu el kitabı, öğretmenlerin öğrenme için değerlendirme sürecini (ÖiD) anlamak için teorik 
çerçeveyi ve öğretme ve öğrenme süreçlerini destekleyen yönergeleri ve pratik örnekleri daha iyi 
anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Değerlendirme için öğretmenlerin bakış açısını 
genişletmeyi amaçlar, bunu dersin belirli aşamalarında veya okul yılının dönemlerinde meydana 
gelen izole bir etkinlik olarak değil, Kosova Müfredatın tanımlanan yeterliliklerin gelişimine katkıda 
bulunan devam eden bir süreç olarak görmektedir. Bu program EBTB'nin resmi belgelerine 
dayanmaktadır ve şunları yansıtmaktadır: Kosova Müfredat Çerçevesi, Değerlendirme 
Standartları, Etik Değerlendirme Kuralları, öğrenci değerlendirmesi için İY (İY 08/2016) ve 
öğretmenlerin mesleki gelişimi için diğer faaliyetleri (ÖMG) içermektedir. 

Bu çalışamada Kosova Müfredatının amaç ve ilkeleri amaçlanmaktadır. Okullarda öğretimin 
kalitesini ve etkinliğini artırmak ve öğretmenlerin sürekli etkinlikler yoluyla öğrencilerinde ilgili 
becerileri geliştirmelerini sağlamak asıl amaç olmaktadır. 

Bu el kitabındaki materyal, özellikle tüm çalışma alanlarındaki lise öğretmenleri için tasarlanmıştır, 
ancak burada sunulan stratejiler, diğer okul yönergeleri ve seviyeleri için de örnek teşkil edebilir. 
Bu programın kazanılmasıyla birlikte öğretmenlerin, öğrencilerinin öğrenme yeterliklerini 
kazanmalarına yardımcı olacak ve özellikle onlarda eleştirel düşünme, takım çalışması, 
farkındalık ve azim, sorun çözme, araştırma ve girişimcilik becerileri, yaratıcılık gibi yumuşak 
becerileri geliştirmeleri ve değerlendirmeleri için eğitilmeleri beklenmektedir. Bu beceriler, tüm 
müfredat alanlarındaki öğretmenlerin öğrenmeyi birbirine bağlamasına ve her yaştan çocuk için 
mümkün olduğunca ilgi çekici hale getirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu program 
öğretmenlerin gözlem yoluyla öğrencilerini sürekli olarak değerlendirmelerini ve kendilerini 
geliştirmek için geri bildirim vermelerini sağlamaktadır.  

El kitabının başlangıçta eğitim gören öğretmenler tarafından ÖiD ile ilgili bilgileri hatırlamak için 
kullanılması amaçlanmıştır, ancak bu eğitim fırsatını kaçırmış ve bu konuda daha fazla bilgi 
edinmek isteyen hevesli öğretmenlere de bu el kitabı hizmet edebilecektir. 

Çeşitli faaliyetler ve müdahaleler yoluyla, ASSET programı, özellikle 'Yaşam ve İş' alanında 
destek sağlayarak, Kosova Müfredat Çerçevesi ve 10-12 liselik sınıfları için Çekirdek Müfredatının 
uygulanmasını desteklemiştir. Ancakö sadece bu alanlada sınırlı değildir. ASSET Programı, 
okulları projelerin pratik bir şekilde uygulanmasında desteklemek için okul saatleri içinde ve 
sonrasında kullanılabilecek yaratıcı alanlar "Makerspaces" olarak bilinen "Kariyer ve Girişimcilik 
Merkezleri" kurmalarına destek olmuştur. Bu alanlar, öğrencilerin her bir öğrenme alanının teorik 
öğrenimini ve araştırma çalışmalarını somutlaştırmalarını sağlamak için modern teknoloji ile 
donatılmıştır. ASSET programı, diğer ortaklarla işbirliği içinde, gençler ve ebeveynleri için 
çevrimiçi bir kariyer portalı olan "Sanal Kariyer Merkezi" busulla.com'u da sizlere tanıtmıştır. 
İşletmeler ayrıca öğrencileri iş becerilerini geliştirmede ve desteklemede kararlı olduklarını 
göstermişleridr. Şirketlerinde staj yapmaları konusunda onları desteklemek, bu durumda 
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kariyerleri için mentorluk yapmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Diğer aktivite, eylem odaklı 
‘Toplum için Gençlik Haritası’, anketler ve sağlanan bilgiler üzerine düşünceler aracılığıyla 
gençlerin toplumlarını keşfetmelerine yardımcı olmakta ve böylece becerilerini geliştirmek, 
değişim aracıları ve toplumlarına üretken katkıda bulunanlar olmalarına olanak tanımaktadır. 

 

 
Eğitim sırasında öğretmenler  

 

Müfredat ile bağlantı  

'Yaşam ve İş' müfredat gereksinimleriyle ve genel olarak müfredat belgelerinin birbirini öğrenme 
alanı için önerdiği öğrenme stratejileriyle ilgili olarak, ASSET Programı altı öğretmen mesleki 
gelişim (ÖMG) programı geliştirmiştir:  

1. Proje Bazlı Öğretim (PBÖ);  
2. Öğrenme için Değerlendirme (ÖiD);  
3. Danışmanlık ve kariyer rehberliği;  
4. Girişimcilik ve finansal eğitimi;  
5. Teknoloji kulüpleri; ve  
6. Okul müfredatındaki yumuşak beceriler.  

 

Bu ÖMG programları ile, Kosova müfredat felsefesini mümkün olduğu kadar kolay 
uygulayabilecek yetkin öğretmenlerin yaratılması yoluyla, sınıf öğretim sürecine doğrudan 
müdahale etme girişiminde bulunulmuştur. Bu bağlamda, ilk dört yıl boyunca, ASSET Programı 
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yukarıda belirtilen programlarla çok çeşitli öğretmen yetiştirme etkinlikleri geliştirmiştir ve bu 
durumda sertifikalı öğretmenlere çeşitli lisans noktaları verilmiştir. Bu süreç boyunca, Programın 
ortak okullarındaki öğretim personelinin çoğu ve ortak olmayan okullardan önemli sayıda 
öğretmen dahil edilmiştir.  

ASSET programlarında öğretmen sertifika tablosu 

# Programın adı # lisans için 
puan 

# sertifikalı 
F M Gjithsejt 

1 Proje Bazlı Öğretim 24 303 1 Proje Bazlı 
Öğretim 

2 Öğrenme için 
değerlendirme 24 183 2 Öğrenme için 

değerlendirme 

3 Danışmanlık ve kariyer 
rehberliği 24 65 3 

Danışmanlık 
ve kariyer 
rehberliği 

4 Girişimcilik ve finansal 
eğitimi 24 30 4 Girişimcilik ve 

finansal eğitimi 

5 Teknoloji kulüpleri 24 20 5 Teknoloji 
kulüpleri 

6 Okul müfredatındaki 
yumuşak beceriler 16 343 6 

Okul 
müfredatındaki 

yumuşak 
beceriler 

Öğretmen yetiştirme süreci, daha karmaşık bir süreçle önceden sertifikalandırılmış okul 
kolaylaştırıcıları aracılığıyla okul bazında gerçekleştirilmiştir. Okul kolaylaştırıcıları, önceden 
tanımlanmış kriterlere (adanmış öğretmenler, iyi müfredat bilgisi, okul meslektaşlarını 
desteklemek için çalışmaya istekli ve eğitim programından geçmeye istekli) dayalı bir işe alım 
süreci yoluyla ve kolaylaştırıcılar için çekirdek program eğitimden sonra seçilmişlerdir (örneğin 
PBÖ veya ÖiD). Ayrıca, bu öğretmenler kolaylaştırma standartları eğitimini da tamamlamış ve 
sertifikalandırılmıştır 

Ülkedeki eğitim sisteminin daha fazla kullanılması için farklı belediyelerdeki okullar için yukarıdaki 
eğitimlerin sağlanılması için önemli sayıda okul kolaylaştırıcısı bulunmaktadır. 

ASSET Programı, öğrenme yeterliliklerine dayalı yeni müfredatın felsefesi ile bağlantı ve Kosova 
müfredatının altı ana yeterliliğin gerçekleştirilmesinde seçilen yumuşak beceriler listesinin 
karşılıklı bağımlılığını ve katkısını sunan öğretmenler ve öğrenciler için poster aracılığıyla 
somutlaştırılınmıştır..  
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BU EL KİTABI NASIL KULLANILIR 
Bu el kitabı online olarak yayınlanacak ve ülke çapındaki tüm öğretmenlerin kullanımına 
sunulacaktır. Öğrenmek için çeşitli değerlendirme teknikleri elde etmek için kullanılması 
gereken stratejileri tanımaya ve öğrencilerin yumuşak becerilerini değerlendirmeye işbu 
el kitabı yardımcı olacaktır. 

İlk bölüm, EBTB'nin İY 08/2016 ile ilgili temel değerlendirme türleri ve kavramları hakkında bizi 
bilgilendirir. Sürekli öğrenme değerlendirmesi ile özetleyici değerlendirme arasında ayrım yaparak 
neden değer verdiğimizi, neye değer verdiğimizi ve nasıl değer verdiğimizi açıklar. Ayrıca, bu 
bölümde öğrenilecek unsurlar, ilkeler ve değerlendirme döngüsü hakkında bilgi bulabilirsiniz. 
Bölüm, ÖiD uygulama stratejileri, öğrenme çıktıları ile korelasyonu, başarı kriterleri ve Bloom'un 
taksonomisine dayalı olarak sınıfta tercih edilen etkili sorular ile sona ermektedir. 

İkinci bölüm, öz değerlendirme ve karşılıklı değerlendirmenin yönleri ile bunların uygulanması 
sırasındaki yararlar ve engellere odaklanmaktadır. Geribildirim stratejisi ayrıca, nereye 
gideceğim, nasıl gideceğim ve daha sonra nereye varacağım, bunların amacını, işlevini, 
özelliklerini, zamanını ve ne zaman ve nasıl iletildiklerini açıklayarak detaylandırılmıştır.  

Üçüncü bölüm, ÖiD'ye dayalı ders planlama konusunu ele almaktadır. Ders planlamanın 
aşamaları anlatılmış ve bu tür iyi uygulamalar syesinde, ÖiD'nin öğrencilerin olduğu kadar 
öğretmenlerin de ilerleme süreci dahil etiğini özetlemiştir. Ardından, öğrencinin ilerlemesini 
izlemek ve kendi kendini değerlendirmek için sınıfta farklı değerlendirme teknikleri tanıtılmaktadır. 

Dördüncü bölüm, bu çalışma için seçilen on yumuşak becerinin tanımlayıcılarını ve göstergelerini 
vede bunların okul müfredatıyla ilişkilerini içermektedir. Öğrencilerin öz değerlendirmelerine 
hizmet edecek, on yumuşak beceri / yaşam ve çalışma becerisi içeren resimli bir poster de 
hazırlanmıştır. Bu bölümün sonunda, yumuşak becerilerin özet değerlendirmesi için talimatların 
yanı sıra bu amaç için tasarlanmış ve orda ekte bulunan simgeye tıklayarak indirebileceğiniz excel 
formatında bir elektronik dosya bulabilirsiniz.  

Bu el kitabının beşinci ve son bölümü, öğretmen yetiştirme sürecinden seçilen ÖiD bazlı müfredat 
örneklerini içermektedir. Örnekler, seviyelere ve müfredat alanlarına göre yapılandırılmış bir 
tabloda listelenmektedir. Her proje başlığını okumak veya ihtiyaçlarınız için indirbilir ve bunu 
sadece yanındaki dosyaya (elektronik dosya) tıklayarak belge açılacaktır ve sonra ilgilendiğinizi 
seçebilirsiniz.  
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Priştine'deki 'Xhevdet Doda' okulunun öğrencileri 'Makerspace'de çalışırken 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ 
Öğrenme için değerlendirme hakkında daha fazla değinmeden önce, değerlendirmenin temel 
kavramları olan bu süreçle ilgili bazı konular hakkında net olmamız gerekmektedir. 

Temel değerlendirme kavramları 

Öğrenme için değerlendirme, öğrenme hakkında sürekli olarak kanıt toplamak için sistematik bir 
süreçtir. Veriler, öğrencilerin mevcut öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrencinin istenen 
öğrenme çıktılarını elde etmesine yardımcı olup ve dersleri uyarlamak için kullanılır. (Miras, 2007). 
ÖiD ayrıca öğrencilerin nerede kalacağına, nereye gitmeleri gerektiğine ve oraya en iyi nasıl 
ulaşılacağına karar vermek için öğrencilerden ve öğretmenlerinden kanıt arama ve yorumlama 
sürecidir '(Assessment reform group, 2002). 
 

Neden değerlendirme yapıyoruz?  

Değerlendirme, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmelerinin ilerleyişi için sonraki adımları 
belirlemeleri ve velileri vede diğer paydaşları öğrencilerin öğrenme çıktıları hakkında 
bilgilendirmeleri için yapılır. 

Neyi değerlendiriyoruz? 

Müfredata göre tanımlanan öğrenme çıktıları ile ilgili olarak her öğrencinin ilerlemesini 
değerlendiririz. Ayrıca her öğrencinin öğrenme çıktılarıyla ilişkili temel kavramları, bilgileri, 
becerileri, rutinleri, tutumları, davranışları ve değerleri uygulamak için ulaşabileceği seviyeyi de 
değerlendiririz. 

Nasıl değerlendiririyoruz? 
Değerlendirme, öğrencinin anlayışını ve becerilerini görünür kılan farklı biçimlerde bir dizi yöntem 
kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerin çeşitli şekillerde değerlendirilmesi için kullanılması bizi ürünün 
ve sürecin gerçekleşmesine götürmektedir.  

Görüldüğü gibi değerlendirmenin amacı, öğretimi sınıftaki bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak 
için öğrencilerin anlamadıkları ve olası yanlış anlamaların neler olduğunu bulmaktır ve bu da 
tanısal değerlendirme ile sağlanmaktadır. Öğrenme için değerlendirme (biçimlendirici), 
öğrenme sürecinde öğrencilere yardımcı olmayı amaçlarken, öğrenme değerlendirmesi (özet / 
sumatif), öğrencilerin belirli bir süre için elde ettikleri bilgi düzeyi hakkında bilgi sağlamaktadır. 
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Tablo 1. Değerlendirme türleri 
  Tanısal 

değerlendirme 
Öğrenme için 

Değerlendirme 
(ÖiD) 

Öğrenmenin 
Değerlendirilmesi 

(ÖD) 

Amaç  Öğrencilerin neleri 
anlamadıklarını ve 
yanlış anlamaların 
neler olduğunu 
bulmak için 

Öğrencilere öğrenme 
sürecinde yardımcı 
olmak 
(Yükseltme - 
öğrenmeyi geliştirme) 

Öğrencilerin ne 
bildiğini öğrenmek 
için 
(öğrenci başarilarinin 
ÖLÇÜMÜ). 

Zaman  Öğrenme süreci 
öncesi (öğrencilerin 
ön bilgilerine dayalı 
öğretim planlaması) 

Devam edilmesı - 
öğrenme süreci 
sırasında (özetleyici 
değerlendirmeden 
önce) 

Öğrenme sürecinden 
sonra - dönem 
sonunda (veya belirli 
bir süre sonunda) 

Yöntemler 
(Örnekler) 

Öğrencilerin ne 
bildiklerini ve nasıl 
bildiklerini 
göstermelerini 
sağlayan etkileşimli 
yöntemler… 

Sorular, Geribildirim 
(yazılı ve sözlü) 
Karşılıklı 
değerlendirme, öz 
değerlendirme,… 

Testler, sınavlar,… 

Kim 
değerlendiriyor? 

Öğretmen ve 
öğrenciler 

Öğretmen ve 
öğrenciler 

Öğretmen ve 
dışardan uzmanlar 

Öğrenmeye yönelik değerlendirme, öğretmenlerin ve öğrencilerin üç temel soruya odaklanmasını 
sağlar: 

  1. Öğrenciler şuanki öğrenmede seviyesi nerelerde bulunuyor?  

  2. Öğrenciler öğrenmeyle nereye ulaşmayı hedeflemektedirler? 

  3. Öğrenciler bir sonraki öğrenme noktasına nasıl ulaşacaklardır? 

ÖiD stratejileri aracılığıyla, öğrencilerin nerede olduklarını, öğrenme çıktıları açısından ne kadar 
ilerlediklerini ve öğrenme hedeflerine nasıl ulaşıp gelişmeleri gerektiğini görmeye yardımcı olan 
verileri çıkarabiliriz. Gerçekçi olarak, öğrenme için değerlendirme ve öğrenme değerlendirmesi 
hakkında konuştuğumuzda, onları ayrı olarak görmemeliyiz. Aksine, bu iki değerlendirme türü şu 
veya bu şekilde birbirine dastek olmaktadırlar. Öğrenme için değerlendirme yoluyla, öğrencilere, 
öğrenmenin değerlendirilmesiyle ilgili, öğrenilen bilgi düzeyinin bir değerlendirmesi olarak hizmet 
etmeden önce, öğretimin kalitesini artırmak için ÖiD stratejileri, öğrencilerin psiko-fiziksel 
yeteneklerine adaptasyonları vb. kullanılması gereken sürekli ve çeşitli bilgiler sağlamaktadır. 
Dolayısıyla bu iki değerlendirme türü bir şekilde denge durmalıdır. 
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ÖĞRENİMİN ÖĞELERİ, İLKELERİ VE 
DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ 
ÖiD uygulamasının öneminden bahsederken, unsurlarını bilmek de önemlidir. Heritage'a (2007) 
göre ÖiD'nin dört temel unsuru bulunmaktaır: 

1) "Boşlukları" belirlemek - öğretmenlerin, bunları azaltmak için öğretim stratejilerini 
uyarlayarak potansiyel boşlukları zamanında belirlemesi gerektiği anlamına gelmektedir. 

2) Geribildirim - öğrenmenin, dolayısıyla öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimin kontrol 
edilmesi yoluyla, nihai zorlukların belirlenmesini sağlayan ve öğrencilerin nerede ve hangi yönlerin 
iyileştirimeye ihtiyaç duyduğunu anlamalarına olanak tanıyan geri bildirimin sağlandığı 
öğrenmenin önemli bir parçasıdır. 

3) Öğrenci Katılımı - Değerlendirme yoluyla öğrenmeyi geliştirmek, öğrencilerin kendilerine 
değer vererek ve bu geliştim için ne yapılması gerektiğini anlayarak kendi öğrenmelerine 
katılmalarını gerektirmektedir. Bu, onları çalışmalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmeye 
teşvik ederek ve öğrencilerden iyileştirme için sonraki adımları tanımalarına yardımcı olan geri 
bildirimler alarak yapılmaktadır. Bütün bunlar, öğrencilerin bu sürece dahil edilmesiyle elde 
edilmektedir.   

4) Öğrenmede ilerlemeler tam olarak yukarıda bahsedilen üç unsurla ilgilidir. Öğrenciler, 
öğrenme sürecinden kaynaklanan ve başarı kriterlerini anlamak olarak tanımlanan kısa vadeli 
hedeflere sahip olmalıdırlar. 

ÖiD DÖNGÜSÜ 

Şimdiye kadar söylenenlerden, öğrenme için değerlendirmenin belirli bir anda meydana gelen bir 
eylem olarak değil, sürekli olarak meydana gelen bir süreç olarak görülmesi gerektiğini ima eder. 

ÖiD döngüsü, öğrenme hedefleriyle başlar, bunu öğretmenin belirlenen hedefler / beklenen 
öğrenme sonuçlarıyla ilgili öğrenci çalışmaları hakkında gerçekleri topladığı etkinlikler izler. 
Öğretmenin görevi öğrencilere dersi açıklamak ve başarılarını değerlendirmek için toplanan 
gerçekleri kullanmaya dayanmaktadır. Daha sonra öğretmen, öğrencilerin sonraki çalışmaları için 
uygun adımları belirler, onları bir sonraki aktiviteye dahil eder ve ardından beklenen öğrenme 
çıktılarını elde etmelerine yardımcı olur. Faaliyet 3, 4 ve benzeri için döngü bu şekilde 
tekrarlanmaya devam eder. 

ÖiD İLKELERİ 

Eğitimdeki reformlar, öğretmenlerin çalışmalarının ve öğrenci başarısının yeni müfredat 
gereklilikleriyle uyumlu olması için, öğrencilerin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere birçok 
açıdan öğretmenlerin mesleki gelişimine (ÖMG) olan ihtiyacını artırmıştır.  
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Tek başına değerlendirme bilgisi, öğrenmenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğine dair 
kanıt sağlayamaz. Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi gibi sürekli öğrenmeyi 
tanımlamaya yardımcı olan tam olarak değerlendirme-öğrenme stratejileridir. Bu uygulama bilgili, 
anlayışlı ve uygulamalı öğretmenler için rutin hale geldiğinde, gerçekten değerlendirmenin 
amaçlanan kazanımları öğrenmede olumlu bir etkisi olacaktır. 

 
ÖiD İlkeleri (Değerlendirme Reform Grubu, 2002) 

 

 
Bir deneyin gerçekleştirilmesi sırasında öğrenci, 'Eqrem Çabej' Lisesi, Vuçitırn 

ÖiD
Etkili 

planlamanın 
bir parçasıdır

Öğrencilerin 
nasıl 

öğrendiğine 
odaklanır

Sınıf 
uygulamaların

da anlamını 
belırler

Etkili ve 
faydalıdır

Profesyonel 
becerilerin 
anahtarıdır

Motivasyonu 
güçlendirir

Herkesin 
başarılarını 

tanımlar

Öz 
değerlendirme 

için kapasite 
geliştirir

Öğrencinin 
gelişmesine 

yardımcı olur

Hedeflerin ve 
kriterlerin 

anlaşılmasını 
destekler
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ÖiD UYGULAMA STRATEJİLERİ 
Öğrenme için değerlendirmenin aşağıdakilerin yer aldığını hatırlayalım: 

• Verimli bir şekilde planlanmış süreç; 
• Sessiz süreç; 
• Herkesi dahil etmeyi amaçlar; 
• Sonuçların elde edilmesini kolaylaştırır; 
• Öğrencilerin becerilerinin gösterilmesini sağlar; 
• Adil değerlendirme sürecine yardımcı olur; 
• Öz değerlendirmenin yanı sıra öğrenciler tarafından karşılıklı değerlendirme vb. 
olanakları sağlar. 

 

Clarke göre ÖiD uygulama stratejileri şunları içerir:  

 • Öğrenme hedefini/amaçlarını belirler ve iletir; 
 • Başarı kriterlerinin belirler ve iletir; 
 • Yorum ve geri bildirim sağlar; 
 • Etkili sorular sorar; 
 • Karşılıklı değerlendirmeyi sağlar (birbirleri ile) ve 
 • Öz değerlendirme 

 
                                    Clarke'a göre ÖiD Stratejileri 

 

 

 

 

Clarke'a 
göre ÖşD

Stratejileri

Geri bildirim 
sağlama

Öğrenme 
hedefleri ve 

başarı kriterleri

Karşılıklı 
değerlendirme 

ve öz 
değerlendirme

Soru sormak
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Öğrenme Çıktıları ve Başarı Kriterleri  
Öğrenme Çıktıları  

Öğrenme Çıktıları, bir öğrencinin öğrenmenin bir sonucu olarak neyi bilmesi, anlaması ve 
yapabilmesi gerektiğine dair açık ifadelerdir ve bilgi, beceri, rutinler, değerler, tutumlar ve 
davranışlara odaklanmalarını içermektedir. 

Beklenen öğrenme çıktıları, öğrencilerin yalnızca verilen göreve veya etkinliğe değil, aynı 
zamanda neden ve ne öğrendiklerine de odaklanmasına yardımcı olur. Öğrenme çıktılarının şu 
soruların cevaplarıyla başladığı bilinmektedir:  

Neden öğrenmeliler? 

Öğrencilerin neleri bilmelerini istiyorum?   

Öğrencilere bilgiyi nasıl sağlarım? 

Öğrenme çıktılarını yazarken şunları yapmalısınız: 

• Anlaşılır olmanız; 
• Ne öğreticeğinize odaklanın;  
• BLOOM Taksonomisinin seviyelerine uyum gösteriniz; 
• Dersi ezberlemeye değil, beklenen öğrenme yeterliliklerine odaklanın. 

Başarı kriterleri 
Başarı kriterleri, öğrenme çıktılarının karşılanıp karşılanmadığını ve öğrenciler tarafından ne 
kadar iyi karşılandığını belirlemek için kullanılan ölçülerdir. Örneğin; 

• Öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşmadığımı nasıl bileceğim? 
• Görevi başarıyla tamamlayıp tamamlamadığımı nasıl bileceğim? 

Öğrenme çıktıları, öğrenme hedefleri ve başarı kriterleri birbiriyle iyi ilişkili olmalıdır. Aşağıdaki 
örneğe bakınız:  

Öğrenme Çıktıları Başarı kriterleri 
Öğrenci: 
 
Başlıca kirlilik kaynaklarını tanır; 
 
Çevre kirliliğinin sonuçlarını anlar 
 
Çevre sorunlarının üstesinden gelmek için 
fırsatları analiz eder 

 
  
En az 5 kirlilik kaynağı yazar; 
 
Kirliliğin en az 3 sonucundan bahsedir; 
 
Sorunun üstesinden gelmek için atılması 
gereken adımların bir listesini oluşturur 
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Etkin soru sorma stratejileri 
Etkili sorular kasıtlıdır ve öğrenmeyi teşvik eder. Bu nedenle öğretmenler, içeriğin yanlış 
anlamaların bir kısmının ortaya çıkabileceği olasılıkları öngörmeli ve böylece öğrenmeyi 
sağlamak için etkili sorular sormalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin sorularına yanıt verme 
şekli, öğrencilerin merakının gelişimini teşvik eder ve  sınıf atmosferini olumlu bir şekilde 
sürdürmeye yardımcı olur.  

Etkili sorular, ÖiD stratejilerinde önemli bir araçtır. Ancak, bir dizi yanıt sağlayacak şekilde sorular 
planlanmalıdır. İyi sorular, öğrenciye dengeli bir şekilde rehberlik edecektir: 

• İçerik (kim, ne, ne zaman); ve  

• Süreç (nasıl, neden). 

Sorular neden kullanılıyor? 

• Öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını ve ne yapabileceklerini anlamak için; 

• Öğrencilerin cevaplarını ve sorularını analiz etmek için;  

• Öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlayan etkili öğrenmelerini doğru yönlendirmek 

için öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının neler olduğunu anlamak için. 

Soru türleri 

Kapalı uçlu sorular - öğrencilerin hafızasını kontrol etmek ve gerçekleri hatırlamak için faydalı 
olmaktadır. Genellikle sadece bir "doğru" cevap vardır. 

Açık uçlu sorular - birden fazla cevaba sahip olun ve daha üst düzey düşünmeyi teşvik eder. Bu 
tür sorular genellikle öğrencilerden fikirleri kullanmalarını, ilişkilendirmelerini veya uygulamalarını, 
nedenler vermelerini, özetlemelerini veya değerlendirmelerini ister ve genellikle genişletilmiş 
cevaplar içererek öğrencilerin daha derin bir anlayış sunmalarını sağlar. Ayrıca, bu tür sorular, 
öğretmenlerin öğrencilerin bilgi ve anlayış başarısını kontrol etmelerini ve edinilen bilgileri 
uygulama yeteneklerini değerlendirmelerini, bunları problem çözmeyi ve yaratıcılığın gelişimini 
teşvik eden yeni bağlamlarda genelleştirmelerini sağlamaktadır. 

Diğer etkili soru türleri de bulunmaktadır. Orneğin: 

• Teşvik edici sorular: öğrencilerin öğrenmenin belirli yönlerine verdikleri yanıtları 
teşvik etmek veya yönlendirmek için kullanılan sorular; 

• Genişletilmiş sorular: Genişletilmiş değiş tokuşlar için kullanılır, üst düzey 
düşünmeyi teşvik etmek için öğrencilerin ilk yanıtlarına gelen birden fazla soru içerir; 

• Anında (hemen) yanıt gerektiren sorular, daha fazla öğrenmeyi teşvik etmek için 
kullanılır. 
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Tavsiye: 

Öğrencilere daha derin bir düşünme düzeyi gerektiren soruları yanıtlamaları için zaman tanıyınız 
- daha fazla "bekleme süresi" sağlayınız. Ayrıca, öğrencilere kendileri hakkında soru sorma fırsatı 
veriniz, vb. 

Etkili sorular üretme stratejileri  

• Sınıfın geri kalanından cevapları derecelendirmelerini isteyiniz - diğerleri ne düşünüyor? 
Bu, cevabı zenginleştirmeye yardımcı olur ve ilk cevapların yeniden gözden geçirilmesini 
sağlar; 

• Düşünmek için zaman tanıyınız ve ardından öğrencilerin fikirlerini değiştirmelerine veya 
eklemelerine izin veriniz. Hala düşünüyor musun ...? Bu, öğrencinin özellikle yeni bir bilgi 
keşfedildiğinde derinlemesine düşünmesine ve inanmasına yardımcı olur - Eğer .... 
olsaydı ne olurdu ....?; 

• Her yanıtı değerlendirin ve yüksek kaliteli yanıtlar için uygun övgüde bulununuz; 

• Kapalı uçlu ve açık uçlu soruların yanı sıra içerik soruları ve süreçle ilgili sorular arasında 
bir denge sağlayınız. Başlangıçta sorulan basit bir soru daha sonra gerçek bir keşfe yol 
açabilir; 

• Yanlış cevaplar düzeltilmeden kalmamalı. Ek sorularla takip edilmeli veya öğrencilerin 
cevapları gözden geçirme fırsatına sahip olmaları için "bekleme süresi" sağlamalıdır; 

• Soruları basitleştirmek veya farklı bir şekilde sormak için yeniden onu ifade ediniz. 
 

Aşağıdaki tabloda, Bloom taksonomisine dayalı olarak farklı düzeylere göre soru örnekleri 
bulacaksınız.  

Tablo 2. Bloom'un taksonomisi 

Aklınızda tutunuz Kim? Ne? Nasıl? Nerede? Niye? 

Anlayınız Yazarın ..... hakkındaki fikrini açıklayabilir misiniz? 

Uygulayınız Nasıl bir örnek ....?   .... ile nasıl ilişkilendirilir? 

Analiz ediniz .... parçalar nelerdir?     Özellikleri ...?     ... için ... sıralayınız? 

Değerlendiriniz .... ne bitebilirdi?   .... hangi fikirleri ekleyebilirsiniz? 

Oluşturunuz ....nasıl tasarlarsınız    veya     ....yeni bir yol keşfediniz? 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZ DEĞERLENDİRME VE KARŞILIKLI 
DEĞERLENDİRME 
Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve geri bildirim de öğrenci değerlendirme sürecinde 
özel bir rol oynamaktadır.  

Öz değerlendirme 

Öğrencilerin öz değerlendirmenin okul başarısı için gerekli olduğu düşünülmektedir. Black ve Iliam 
(1998), öğrencilerin benlik saygısının bir lüks olmadığını vurgulamışlardır. Aslında öğrenme için 
değerlendirmenin önemli bir bileşeni olmaktadır. Öğrencilerin çalışmalarının kalitesini sürekli 
olarak değerlendirdiği, mevcut durumu yansıttığı ve sürekli iyileştirme ve yaşam boyu öğrenme 
için kararlar aldığı bir süreçtir. Öz değerlendirme, öğrencilerin hayata ve çalışmaya 
hazırlanmalarına yardımcı olur, aynı zamanda daha fazlasını başarmak için daha fazla motive 
olmalarına, çalışmalarını geliştirmelerine, kendilerini bağımsız olarak değerlendirmelerine, nasıl 
yaptıklarını ve derste ilerlemek için nasıl hareket etmeleri gerektiğini görmelerine yardımcı 
olmaktadır.  

                                    Grafik 3. Öz değerlendirmenin temel yönleri 

  

 

Öğrenciler, 
çalışmalarının amacını 

ve faaliyetlerin 
amaçlarını veya 

hedeflerini bilirlerler

Öğrenciler, 
çalışmalarının kalitesi 
açısından ne için çaba 

göstermeleri gerektiğine 
dair bir fikre sahip

olurlar

Öğrenciler ne kadar iyi 
çalıştıklarını ve 

nereleri geliştirmeleri 
gerektiğini görürler

Öğrencilerin nasıl 
iyileştirmeler 

yapacakları veya 
ilerleyecekleri 

hakkında bir fikrleri 
oluşur

Öğrenciler ne kadar 
iyi olduklarını 

görebilirler
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Tablo 4. Öğrenci öz değerlendirme stratejileri 

 

Öz değerlendirme sırasındaki faydalar ve engeller 

Öz değerlendirmenin faydaları Öz değerlendirmenin engelleri 
Öz değerlendirmeye dahil olmak, öğrenme sahipliğini 
kolaylaştırır; 
Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi 
öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar; 
Bağımsızlığı sağlar ve kendi kendisini düzenle ve 
öğrenmenin yolunu açar; 
Öğrencilerin özgüvenini arttırır; 
Öğrenme hakkında üst-bilişsel düşünmeyi ve 
gerektirdiğinden üst düzey düşünmeyi teşvik eder; 
Öğretmenlere öğrencilerle bireysel olarak etkileşim 
kurmaları için daha fazla zaman sunar. 

Kendini değerlendirmede 
tereddüt; 
Öğretmenler tarafından 
değerlendirilmeyi beklemek; 
Hatalardan korkma ve 
değerlendirme için sorumluluk 
alma; 
Kültürel konuların etkisi; 
Hesap verebilirliği teşvik 
edilmesi ve de gözetim ve 
kontrol ile bağlantı kurulması 
(orjinal yazıda anlamı bulunmuyor!) 

Karşılıklı değerlendirme 

Öğrenme için değerlendirme açısından “akran değerlendirmesinin amacı, öğrencileri birbirlerine 
yardım etmeye, öğrenmelerini planlamaya, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, alternatif-düzeltici 
eylemlere yönelik hedeflere ve üstbilişsel beceriler ve diğer kişisel yetenekler becerileri 
geliştirmeye teşvik etmektir. " (Topping, 2009). 

Öğrenciler, başkalarının çalışmalarını yargılayarak, öğrenme hedefleri ve başarı kriterleri 
hakkındaki fikirlerini netleştirerler. Ayni zamanda, performansları hakkında bilgi edinerek 
değerlendirme sürecine sahiplenme duygusunu kazanarak kendilerine fayda sağlarlar. Böylelikle 
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Öğrenme hedefi ve başarı 
kriterlerinin belirlenmesi

Tanımlanmış görevleri tamamlamak 
için etkili zaman yönetimi

Sözlü ve yazılı yansıtma etkinlikleri

Sütünler-Bir görev veya faaliyet 
sırasında işin ilerlemesini izleme ve 

değerlendirme işlemi
Grafik düzenleyiciler - öğrencilerin 

görüşlerini görünür kılmak için 
gerçekleri, kavramları, fikirleri veya 
terimleri görsel veya şematik olarak 

düzenleme
Portofolio- öz değerlendirme için 

güçlü bir araç
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motivasyonlarını artırarak, kendi başarılarına ve akranlarının başarılarına gerçekten değer 
vermeyi öğrenirler. 

Karşılıklı değerlendirme organizasyonu 

Planlama, karşılıklı değerlendirmenin başarılı olmasını sağlamak için önemli bir araçtır. Aşağıdaki 
adımlar iyi bir planlamada size rehberlik edebilir: 
 
• Girişimin geliştirilmesi sırasında meslektaşlarınızla işbirliği yapınız; 

• Öğrencilere danışınız - yeni fikirler ve planın onayını isteyiniz; 

• Öğrencilerle süreci tartışınız; amacı, mantığı ve beklentileri netleştiriniz; 

• Öğrencileri değerlendirme kriterleri geliştirmeye dahil ediniz; 

• Genel olarak, öğrencileri yaklaşık becerilerle eşleştirmeyi düşününüz; 

• Alıştırmalar, örnekler ve pratik iş sağlayınız - bunu nasıl yapacaklarını gösteriniz; 

• Geri bildirim ve ödevler sağlayınız; 

• Kaliteyi gözden geçiriniz ve değerlendiriniz. 

GERİBİLDİRİM STRATEJİSİ 

Geribildirimin stratejileri ve işlevi, soruların cevaplarına dayanmaktadır: 

 

İyi geribildirim, arkadaşın gelişmesine yardımcı olan yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle, şunlar olmalıdır: 

• Onaylayıcı 
• Müstehcen 
• Düzeltici 
Cevaplar, hataları azaltabilir ve pozitiflikle uğraşırken öğrenme üzerinde olumlu etkileri 
sağlayabilir. Aynı zamanda öz-düzenleme becerilerinin gelişimi için de gereklidir. 

Tablo 5. Geribildirimin, amaçı ve özellikleri 
Geribildirimin amacı Geribildirimin özellikleri 

Hata düzeltme; Geribildirim açıklayıcı olmalıdır; 

Nereye 
gidiyoru
m?

Nasıl
gidiyorum
? 

Sonra 
nereye 

varacam? 
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Bir meydan okuma belirleme; Geribildirim doğru ve odaklanmış olmalıdır; 

Takdir, övgü verme; Geribildirim özel olmalı ve genelleştirilmemelidir; 

Ek açıklama; Geribildirim ölçüllebilir olmalıdır; 

Öğrenme ve etkinliğin yönlendirilmesi; Geribildirim, öğrenci için bireyselleştirilmeli ve olumlu yönde 
yönlendirilmelidir; 

Öğrenmenin doğrulanması ve 
sürdürülmesi; 

Geribildirim, öğrencinin tepki vermesini sağlamalıdır 

Diğer adımların netleştirilmesi; 
 

Düşünmenin teşvik edilmesi; 
 

Öğrenme stratejilerine 
odaklanılması... 

 

Geribildirim işlevi 

Geribildirim aşağıdakilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır: 
 

• Teorik şemaların yeniden yapılandırılmak; 
• Nedenleri ve zorlukları keşfetmek; 
• Öğrencilerin zorluklarını teşhis etmek; 
• Geliştirmek için hataları belirlemek ve düzeltmek; 
• Doğru yolda olup olmadıklarını bilmeleri için öğrencileri yönlendirmek; 
• Bir süreç veya faaliyetin sonuçlarından sorumlu olmak…; 
• Mevcut bilgilerin teyidi etmek; 
• Yeni bilgiler eklemek. 

Geribildirim ne zaman verilir? 
• Öğrenciler belirli bir görevi tamamlarken; 
• Öğrenciler görevi sunarken; 
• Görevi tamamladıktan sonra. 

 
Araştırmalar, öğrencilerin endişeli olduklarında zorlukla öğrendiklerini göstermektedir. 
Öğretmenin geribildirim verirken öğrencinin duygusal durumunu dikkate alması önemlidir, çünkü 
sadece bu şekilde olumlu etkiler öğrencide bırakacaktır. 

Etkisiz geribildirim Etkili geribildirim 

‘İyi iş 
‘Çok güzel’ 
'Daha iyisini yap'  
'Daha fazla çaba gerektirir' 

'İlk paragrafta konuyla çok iyi bir bağlantı kurmuşsun. Metindeki 
en az üç detayın fikrini desteklediğinden emin olmalısın. 
'Çalışman iyi, fakat silgiyle silerken dikkatli olmalısın' 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖiD’ye DAYALI DERS PLANLAMASI 
 

Öğrenme için değerlendirmeye dayalı ders planlaması şu konulara odaklanır: Nereye gidiyoruz? 
Oraya ulaştığımızı gösteren kriterler nelerdir? Şu an neredeyiz? Ve tüm bu işlem, öğrenme süreci 
boyunca gerçekleştirilebilecek bazı etkinlikler sayesinde yapılmaktadır. 

Öğrenmenin netleştirilmesi: 

• Öğrenme hedeflerini ve başarı kriterlerini tanımlayıniz; 
• Başarıyı ölçmek için sonuçları ve önlemleri belirleyiniz; 
• Nereye gidiyoruz?" Sorusuna cevap veriniz?“ 

Öğrenme kanıtı toplamak gereklidir. Örnekler şu aşamaları içerir: 

• Ön değerlendirme;     
• Görevler; 
• Çıkış sorular; 
• Notlandırılmayan bulmacalar; 
• Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi. 

Öğrenme için değerlendirme sürecinin…... Öğrenme için değerlendirme sürecinin… 

genel değerlendirmenin kanıtlarına 
dayanarak plansız 

dersler / planlama ve / veya öğrenmenin 
doğrulanması bireysel stratejileri 

dersler / planlama ve / veya öğrenmenin 
doğrulanması için düzenlemeler yapmak 

için kanıt kullanmı 

öğrenci tanıklığından bağımsız olarak 
ilerleme 

öğrenciler için “aktif” geribildirim nota 

…...olmalıdır? …...olmamalıdır? 



28 
 

Ders planlaması birkaç aşamada yapılır: 

 

ÖiD uygulamaları 

ÖiD’nin iyi uygulamaları aşağıdaki açıklamalarla karakterize edilir: 
 

    • Açık öğrenme hedefleri ve başarı kriterleri; 
    • Hedefleri ve başarı kriterlerini öğrencilerle paylaşmak; 
    • Öğrenme sırasında öğrenme için veri çıkarma ve planlama stratejileri; 
    • Öğrencilerin nerede olduğuna karar vermek için verileri mümkün olan en kısa sürede     
       yorumlamak; 
    • Anlayış düzeyine göre geri bildirim sağlamak ve öğrenmeyi yönlendirmek; 
    • Öğrencilerin karşılıklı değerlendirme ve öz değerlendirme sürecine katılmak; 
 

 
"Yeterince iyi olmadığımız için değil, daha da iyi olabilmemiz için her öğretmenin gelişmesi gerekir"  - 

Dylan Wiliam 

Dersten önce

Ders yapı planlaması;

Öğrenme Çıktıları; 
Rezultatet e të nxënit; Motivasyon;

İlk gereksinimler;
Prosedürleri tanımlanması;

Kaynaklar ve zaman 
yönetimi;

TEORİK ALAN

Ders boyunca

Planlanan faaliyetlerin 
uygulanması;

Süreç analizi geliştirilmesi;

Elde edilen sonuçlar;

Öğrenci değerlendirmesi;

PRATİK ETKİNLİKLER

Dersten sonra

Öğrenciler hangi görevleri 
yapacakTIR; 

NeY
Neye güvenilebilirler?

Neyi kullanabilirler?

Görevi ne kadar bir
süreyle 

gerçekleştireceklerdir?
ÖĞRENCİDEN 

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
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ÖĞRENME DEĞERLENDİRME 
TEKNİKLERİ 
Bu bölümde, öğrenme için değerlendirme yapmaya hizmet eden ve katılım, görev, etkinlik, 
çalışma veya diğer herhangi bir öğrenci çalışması tamamlanmadan önce tamamlanması gereken 
bazı OiD tekniklerini görebileceksiniz. Bu teknikleri kullanarak, öğrencilerin ne seviyede 
olduklarını, nerede geliştirmeleri gerektiğini ve nasıl kendilerini geliştirebileceklerini görmenize 
yardımcı olucaktır. Tüm bu çalışmalar, öğrencileri geliştirmeye hizmet eden öğretmen 
geribildirimleriyle gerçekleştirilebilir. Tekniklerden bazılarını aşağıdaki planlarda bulabilirsiniz. 
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Öğrencilerle çalışmanın bulguları 
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Teknik: "BİR DAKİKA DA YAZMAK" 

Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 
Bugünün derste neyi beğemdinizi, anladığınızı ve anlamadığınızı açıklar mısınız?  

  

 
 

 
Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 
Bugün ki dersin en odak noktalarını 4-5 cümle ile anlatınız! 
 
 
 
 

 

Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 
Henüz anlaşılmadığı için nelerin yeniden açıklanması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
 
 
 
 

 

Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 
Belirleyiniz: 

 
Öğrendiğiniz 2 ....şeyi 
 
 
Hala geliştirmeniz gereken 2 ... şeyi 
 
 
1 ilginç ...... bilgiyi 
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Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 
bugün derste kendinizi nasıl hissettiniz? 

 
   Memnun değildim   Orta derecede memnunum         Memnunum        
 
 
 
 
 
 

 

Ad ve Soyad :                                                                       Sınıf:  
Ders:                                                                                      Ders konusu: 

 Bugünkü dersi günlük yaşamla nasıl ilişkilendirebilirsiniz? 
 
 
 
 

 

Ad ve Soyad: _______________________________ 
Tarih: __________________________________ 
Ders konusu:___________________________________________ 

 Belirtiniz: (bir görev, malzeme, vb.) 
Ne bilmeliyim? 

Sorun nasıl çözülür? 

Hangi adımları izlemeliyim? 
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Nereden bulabilirim? 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

İki yıldız tekniği ve bir dilek 

 

 

 

       

 

Ad ve Soyad: _______________________________ 
Tarih: __________________________________ 
Ders konusu:___________________________________________ 
 Bugün öğrendiğiniz ve anlamadığınız bir sorunu daha ayrıntılı biş şekilde yazınız?  
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Gitmeden önce bana ne öğrendiğini anlatabilirmisin?! 

Öğrendim 
__________________________________________________________________________ 
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Öğrendim 
____________________________________________________________________ 

Hala bilmem gerekiyor: 
__________________________________________________________________________ 

Benim sorum: 
__________________________________________________________________________ 

 

Düşün - Karşılaştır – Dağıt 

Ad ve Soyad ____________________                                  Tarih_____________ 

Soru: ____________________________________________________________________ 

Cevapla ilgili ilk düşünceleriniz 

Cevaplarınızı arkadaşınızla karşılaştırınız 

 

Arkadaşının cevabı 

 

Sınıftaki diğerlerinden fikirler 

 

Son cevabınızı belirleyiniz 
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'Makerspace' yaratıcı alanlardaki etkinlikler sırasında öğrenciler 
Sütün tablosu 

Başarı düzeyi 

Beklenen sonuçlar 

Pek iyi Ortalama  Yeterli  Yetersiz 

Bilimsel bir makalenin nasıl yapıldığını 
anlamayı başardım 

    

Araştırma akışını anlıyorum     

Gerekli talimatları takip etmeye hazırım     

Nasıl hipotez kuracağımı biliyorum     

özet yazmayı biliyorum     

Kısa sonuçları çıkarmayı biliyorum     

Artık referansları nasıl doğru yazacağımı 
biliyorum 
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Öz değerlendirme listesi: Biliyorum, bilmek istiyorum, öğrendim 
z değerlendirme çıktı sayfası: 
 
Ad ve Soyad _____________________ 

Sınıf _______ 

 
Artık biliyorum 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________  
 

Hala öğrenmeliyim 
____________________________________  
____________________________________ 
___________________________________  
 

Fakat anlamadım 
 
____________________________________  
____________________________________ 

Öz değerlendirme çıktı sayfası: 
 
Ad ve Soyad _____________________ 

Sınıf ______ 

 
Artık biliyorum 

 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Hala öğrenmeliyim 
____________________________________  
____________________________________ 
____________________________________ 

 
Fakat anlamadım 

____________________________________  
___________________________________  
____________________________________ 
 

 

 

 

Ne biliyorum? 

(Konu hakkında ön bilgim) 

Ne bilmek istiyorum? 

(Sorularım) 

Ne öğrendim? 

   

Konuyla ilgili ön bilgilerim: 
a) Pek iyi; 
b) Orta; 
c) Zayif. 

 

 Öğretim birimini öğrendim: 
a) Pek iyi;  
b) Orta derecede iyi ; 
c) Yeterli;  
d) Yetersi.  
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Fen Bilim alanında bir deney sırasında öğrenci, Mitrovica 'Eqrem Qabej' lisesi 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 OKUL MÜFREDATINDA YUMUŞAK 
BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yumusak becerilerin geliştirilmesi, genellikle müfredat bilgisinde beklenen öğrenme çıktıları 
yoluyla gerçekleştirilmelerine ve ölçülmesine dahil edilen ilk unsurlara ek olarak, okul müfredatının 
ana yeterliliklerinin kurucu unsurlarının gelişimini tamamlama ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi, 
beceri ve rutinler, öğrencileri etkili iletişimciler, eleştirel düşünenler, başarılı öğrenciler, üretken ve 
katkıda bulunanlar, sağlıklı bireyler ve sorumlu vatandaşlar olarak kişiliklerin tamamlanması için 
gerekmektedir. Aynı zamanda geliştirilecek olan tutum, davranış ve değerleri içerisinde 
barındırmaktadır. 

Yaşadığımız ve çalıştığımız koşullar genellikle bize okul gençliğinin donatılması gereken ilgili 
becerilerin neler olduğunu bildirmektedir. Bu çalışma kapsamında ele alınan yumuşak beceriler 
on tanedir ve aşağıda listelenmiştir:  

1.  Eleştirel düşünme becerileri; 

2. İletişim yetenekleri; 

3. Sorun çözme yetenekleri; 

4. Yaratıcılık; 

5. Duygusal zekâ; 

6. Farkındalık; 

7. Azim; 

8. Takım çalışması; 

9. Bilgi toplama yeteneği (araştırma); 

10. Girişimcilik becerileri. 

Aşağıda tüm beceriler ayrı ayrı açıklanmaktadır ve her biri için başarılarının ölçülebileceği beş 
gösterge listelenmiştir.  

Öğrencilerin ihtiyaçları için, kişisel başarıları afişte sunulan göstergelerle karşılaştırarak 
öğrencilerin kendilerini çok kolay değerlendirebilecekleri bir afiş tasarlanmıştır.    
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YUMUŞAK BECERİLERİN AÇIKLAMALARI VE ÖZEL GÖSTERGELERİ 
 

Bu oturumda, yukarıda sıralanan on beceri, her biri için tanımlayıcı bir tanım aracılığıyla 
detaylandırılır ve ardından başarılarını ölçmeye yardımcı olan beş özel göstergeden oluşan bir 
liste bulunmaktadır.  

Eleştirel düşünme  

Eleştirel düşünme, sorgulama, ortaya atılan varsayımları test etme, belirsizlikleri tanıma, 
yorumlama, değerlendirme ve yargılama yeteneği olarak tanımlanır. Eleştirel düşünme, yansıtıcı 
ve rasyonel düşünme sürecidir. Enis'e (1987) göre eleştirel düşünme, tanımak, analiz etmek ve 
tartışmak için gerekli herhangi bir beceriyi temsil ederken, Petress'e (2004) göre eleştirel 
düşünme, bir sorunun, bir bilginin, bir dizi verinın veya bir şeyi dikkatlice düşünmenin yeteneğidir. 
Eleştirel düşünme, insanların sorunları çözmek, yeni kavramlar öğrenmek, değerlendirmek ve 
karar vermek için kullandıkları zihinsel süreçleri, stratejileri ve temsilleri temsil eder. Her eleştirel 
düşünür, gördüğü, duyduğu veya düşündüğü şeylerin kalitesi hakkında mantıklı kararlar vermek 
için bilişsel becerileri ve stratejileri dikkatli bir şekilde kullanır (Splitter, 1991). 

Eleştirel düşünme becerilerinin özel göstergeleri  

• Aktif olarak farklı bilgi ve görüşleri/fikirleri araştırır; 
• Verileri sistematik ve mantıksal olarak analiz eder; 
• Yargıları gerekçelendirir ve argümantasyon temelinde kararlar verir; 
• Anlayış eksikliği veya yanlış bilgi üzerine düşünür; 
• Sonuçları açık ve eksiksiz bir şekilde sunar. 

İletişim 

İletişim, fikirlerin ve duyguların ifadesidir. Bir yerden, bir kişiden veya gruptan diğerine bilgi 
aktarmanın aktif sürecidir. İletişim, bilgi alışverişi, eleştirme ve sunma becerisinin yanı sıra araçları 
ve teknolojileri yansıtıcı ve etkileşimli bir şekilde kullanma becerisini içerir. Etkili iletişim, dil, 
görselleştirme, işitme ve kinestetik hareketlerin tüm yönlerini kapsamaktadir. Etkili iletişimciler, 
fikirlerini sözlü veya yazılı olarak verimli bir şekilde ifade eder ve belirli hedeflere ulaşmalarını 
sağlayacak şekilde mesajlar üretir ve onlari işleme koyar. Kişilerarası becerilere, kişisel 
sorumluluğa, sosyal ve sivil sorumluluğa vurgu yaparlar (Greenstein, 2012). Bu nedenle, iletişim 
becerileri kritiktir ve kariyer başarısının ve bireysel refahın öngörüsüdür (Spitzberg, 2011). 

İletişim becerilerinin özel göstergeleri 

• İletişim bağlamlarını yönetmek için stratejileri tanımlar ve kullanır; 
• Başkalarıyla etkileşime girer ve açıklama için sorular sormak için inisiyatif alır; 
• Bilgileri net bir şekilde işlemek ve yorumlamak için anlamlı bir şekilde okur (bir kelime, 

metin, kavram, grafik veya eylem); 
• Etkili iletişim için teknolojileri, görsel araçları, konuşma dilini ve beden dilini kullanır; 
• Aktif olarak dinler ve başkalarının yorumlarına nazik, sakin ve ihtiyatlı bir şekilde yanıt 

verir. 
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SORUN ÇÖZME 

Sorun çözmede, net bir çözüm yöntemi olmadığında, belirli bir durumu belirli bir duruma 
dönüştürmeyi amaçlayan karmaşık bir bilişsel işlem sürecidir (Mayer ve Wittrock, 2012). Devam 
eden bir hipotez üretme, tahminleri test etme ve tatmin edici çözümlere ulaşma sürecidir. Sorun 
çözme süreci, sorunu tanımlama, anlama, bilgileri, faktörleri ve nedenleri analiz etme, planı 
çözme, çözüm planını uygulama ve çözümün etkinliğini değerlendirme gibi çok sayıda etkinliği 
içerir. Bu arada, bir bireyin sorun çözme yeteneği, bir kişinin yapıcı ve yansıtıcı bir vatandaş olarak 
potansiyelini elde etmek için sorunlu durumlara dahil olma isteğini temsil etmektedir. (OECD, 
2014). Bu beceri, kendini çözüm gerektiren ve farklı bağlamlara aktarılabilen yeni durumlara 
yerleştirerek sürekli gelişmektedir.  

 

Sorun çözme becerileri için özel göstergeler 

• Bir problemin bilgilerini, faktörlerini veya nedenlerini analiz eder; 
• Çözüm adımlarını planlar ve alternatif müdahaleler üretir; 
• Gerekli stratejileri uygular ve çözümün etkinliğini değerlendirir; 
• Alternatif çözümler üzerinde düşünür ve bunları başkalarıyla tartışır; 
• Farklı bağlamlarda bilgi ve problem çözme becerilerini aktarır. 

 

YARATICILIK 

Yaratıcılık, olayları farklı görme ve sorunları çözmenin yeni yollarını bulma yeteneğidir. Bir süreç 
ve/veya ürün olarak görülebilmekte ve genellikle sorunlara faydalı çözümlerin üretilmesi olarak 
düşünülmektedir (Amabile, 1996). Yaratıcılık, her alanda teşvik edilmesi ve geliştirilmesi gereken 
'yaratıcı düşünme' veya 'yaratıcı sorun çözme' becerisi olarak kabul edilir. Bu beceri genellikle 
kapasite geliştirme, yetkilendirme, sorun çözme, kendini ifade etme ve bireylerin (kişisel) gelişimi 
ile ilişkilidir. Farkındalık, bağımsızlık, inisiyatif, kişilik, sorumluluk, sorun çözme, anlama ve 
düşünme, yaratıcı çalışma için sadece gerekli değil, aynı zamanda bir ihtiyaçtır (Heilmann & 
Korte, 2010).  

 

 

Yaratıcılık becerisinin özel göstergeleri 

• Yeni ve etkili fikirler yaratmak için bilgiyi araştırır ve farklı kaynaklarla karşılaştırır; 
• Problem çözme ve bilginin uygulanması için hayal gücünü kullanır ve fikirlerin 

peşinden gider; 
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• Mevcut uygulamalara meydan okur, esnektir, kolayca uyarlanır ve belirsizliklerle 
iyi çalışır; 

• Kendisi ve başkaları için değeri olan yaratıcı fikirler üretir; 
• Disiplin, azim ve dayanıklılık göstererek yeni şeyler denemeye isteklidir. 

BİLGİ TOPLAMA (ARAŞTIRMA)   

Bireyin bilgiyi toplama ve analiz etmede etkili olabilmesi için bilgiye ne zaman ihtiyaç 
duyulduğunu bilmesi, bulması, değerlendirebilmesi ve etkin bir şekilde kullanabilmesi 
gerekir (Cembell, 2004). Bilgi toplama becerileri, çeşitli sorunları çözmek için veri 
kaynaklarını belirleme, toplama ve analiz etme becerisini ifade eder. Bu beceriler, bireyin 
bilgiyi verimli bir şekilde araştırmak ve yönetmek için teknolojiyi bir araç olarak 
kullanabilmesini sağlar. Bireyin bilgi kaynaklarının niteliğini ve önemini 
değerlendirebilmesi ve güvenilirliğinin farkında olması önemlidir.   

Bilgi toplama yeteneği için özel göstergeler (araştırma)  

• Doğruluk, geçerlilik, uygunluk ve doğru bir şekilde bilgileri bağlamaya dayalı işlemi 
olarak veri kaynaklarını tanımlar; 

• Bilgi (veri) toplamak ve analiz etmek için teknoloji ve diğer bilgi araçlarını kullanır; 
• Daha iyi araştırma sonuçları elde etmek için araştırma sorularını geliştirir ve 

iyileştirir; 
• Zorluklara rağmen bilgi aramaya devam etmekte ısrarcıdır; 
• İçerik oluşturucuların ve üreticilerin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. 

 

DUYGUSAL ZEKA  

Duygusal zeka, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını izleme, aralarında ayrım 
yapma ve bir kişinin düşünce ve eylemlerini yönlendirmek için bilgiyi kullanma yeteneğini 
içerir (Salovey ve Mayer, 1990). Duygusal zeka, duyguları haklı çıkarma ve düşünmeyi 
güçlendirme kapasitesidir. Duyguları doğru bir şekilde algılama, duyguları hissetme ve 
üretme, düşünmeye yardımcı olma, duygu bilgisini anlama ve duygusal ve entelektüel 
büyümeyi teşvik eden duyguları yansıtıcı bir şekilde düzenleme yeteneğini içerir (Mayer, 
Salovey ve Caruso, 2004). Duygusal zeka, kendini motive etme ve hayal kırıklıklarıyla 
başa çıkmaya devam etme yeteneğidir; dürtüyü kontrol etmek ve zevki frenlemek; bir 
kişinin zihinsel durumunu düzenlemek; düşünmek, hissetmek ve umut etmeği 
içermektedir (Goleman, 1996). 
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Duygusal zeka becerisinin özel göstergeleri 

• Başkalarına düşünme ve akıl yürütmede rehberlik etmek için duyguları tanımlar ve 
kullanır; 

• Duyguları anlar, onları yönetir ve düşünmeyi vede harekete geçmeyi 
kolaylaştırmak için bütünleştirir; 

• Olaylar/durumlar ortaya çıktıkça duyguların/hisslerin nasıl değişip gelişebileceğini 
anlar; 

• Kontrollü tepkiler ve rehberlik yoluyla başkalarını motive eder ve ilham verir; 
• Anlaşmaları teşvik etmek için net, ikna edici ve iyi ayarlanmış mesajları dinler ve 

gönderir. 
 

FARKINDALIK 

Farkındalık, bireyin başarı odaklı olma derecesi, ne kadar dikkatli, çalışkan, organize, 
planlı, ısrarcı, sorumlu ve kapsayı olduğunun ifadesidir (Behling 1998). Farkındalık, 
kendi kendini kontrol etme, başkalarına hesap verme, çalışkan, düzenli ve kurallara 
saygılı olma eğilimindeki bireysel farklılıkları tanımlayan bir yapılar yelpazesidir 
(Roberts, Jackson, Fayard, Edmonds ve Meints, 2009). Farkındalık, lisede ve 
çalışmalarda en yüksek başarıyı öngörür ve bilişsel yetenekten bağımsızdır (Noftle ve 
Robins, 2007). Bu beceri, öğrencilerin yüksek derecede özerkliğe, yani bireysel çalışma 
şekline sahip olmalarını sağlar.  

Farkındalık becerisinin özel göstergeleri  

• Görevleri tamamlamak için kuralları takip eder ve talimatları dikkatle takip eder; 
• Görevleri doğru bir şekilde planlar ve tamamlar; 
• Çalışmalarından ve eylemlerinden sorumlu tutar; 
• Kendisine ve başkalarına karşı sorumludur; 
• Tamamlanan görevin başarısını değerlendirmek için ilgili kriterleri uygular. 

AZIM 

Azim genellikle zorluklara ve çevresel etkilere bakılmaksızın seçilen bir eylem planı 
arayışı olarak tanımlanabilir (Muehlfeld, Urbig ve Weitzel, 2017). Azim, yol boyunca 
zorlukların, engellerin veya öngörülemeyen cesaretsizliğin üstesinden gelirken, müdahale 
planınızı değiştirirken, belirli bir hedefe tam ve dikkatli bir şekilde ulaşmaya devam 
etmektir. Azim, nispeten istikrarlı bir karar modeli ve bir hedefe ulaşmak için sıkı 
çalışmaya bağlılık olarak da görülebilir. Genellikle, öğrenciler ilgi alanlarını ve kimliklerini, 
meşgul olacakları etkinlikleri ve yolları seçmek için kullanırlar. Mevcut ve gelecekteki 
hedeflere yönelik çabalarını yaratır ve değerlendirirler, başarı potansiyellerini artırmak için 
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psikolojik, sosyal ve maddi kaynakları kullanırlar ve gelecekte nasıl hareket edeceklerini 
belirlemek için eylemlerinin sonuçlarını tartarlar (Middleton, Tallman, Hatfield, & Davis 
2015).  

Azim becerisinin özel göstergeleri 
 

• Belirli bir amaca ulaşmak için çözümler arar ve eylemleri yönlendirir; 
• Engellere ve zorluklara rağmen hedefe ulaşmak için kararlıdır; 
• Cesaretini kaybetmeden zorlukların üstesinden gelmek için eylemler planlar; 
• Belirlenen hedeflere başarıyla ulaşmak için farklı modeller ve kaynaklar kullanır; 
• Başarıya ulaşmaya yönelik düşünce ve eylemleri kontrol etmek için öz değerlendirme 

stratejilerini uygular. 
 

TAKIM ÇALIŞMASI 

Takım çalışması, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya gelen bir grup insan tarafından 
yapılan iş olarak tanımlanabilir. Görevin işbirliği yapılmadan yerine getirilmesinden daha 
verimlidir. Her takım üyesi, başkalarıyla işbirliği yaparak kendisi için kişisel faydalar elde etmek 
için görevin bir bölümünü yapar ve durumun taleplerine boyun eğer (Shagory, 1976). Bir takım 
üyesi başkalarıyla etkileşime girer, tutarlılık sağlar, destekleyici, yardımcı ve işbirlikçidir (Robles 
2012). Takım çalışması iki farklı açıdan değerlendirilebilir: takımların bir bütün olarak ne kadar iyi 
çalıştığı ve bireylerin bir takımda ne kadar iyi performans gösterdiğini içermektedir. Birincisi 
kesinlikle önemli olsa da, okul bağlamı için öğrencilerin işbirliği yaparken bireysel becerilerini 
geliştirmek her zaman ilgi çekici olmuştur (Lingard, 2010). 

Takım çalışması becerilerinin özel göstergeleri 

• Görevlerin yerine getirilmesine aktif olarak katılır ve katkıda bulunur; 
• Başkalarının görüş ve fikirlerini destekler ve yapıcı yorumlar yapar; 
• Ekibi motive eder ve daha iyi sonuçlar elde etmek için fikirler sunar; 
• Ekip içinde etkin bir şekilde katkıda bulunur ve katkısını takdir eder; 
• Başkalarıyla çalışırken bireysel beceriler geliştirir. 

GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik becerisi, gerekli zaman ve çabayı harcayarak, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri 
üstlenerek ve planlayarak ve parasal, kişisel ve tatmin bağımsızlığından kaynaklanan ödülleri 
alarak yeni, değerli bir şey yaratma yeteneği olarak tanımlanabilir (Hisrich ve Peter, 2002). 
Girişimcilik becerisi, bir bireyin bir fikri kullanma ve sadece kişisel kazanç için değil, aynı zamanda 
sosyal ve gelişimsel fayda için bir girişim (küçük veya büyük) yaratma yeteneğidir (Olagunju, 
2004). Resmi tanımlar, girişimcilik becerisini kendine güven, cesaret, azim, tutku, empati, uzman 
tavsiyesi alma istekliliği, hemen sonuç alma arzusu, vizyon ve fırsatları kabul etme yeteneği olarak 
nitelendirmektedir (Salgado-banda, 2005). Girişimci tutumlar, inisiyatif alma, proaktif, bağımsız ve 
kişisel ve sosyal yaşamda ve ayrıca işte yenilikçi olma ile karakterize edilir.  
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Girişimcilik becerisinin özel göstergeleri 

• Bir girişim yaratmak için inisiyatif alır; 
• Kaynak kullanımını planlar ve riskleri yönetir; 
• Görevleri tamamlamak için kendine güven ve cesaretle ısrarcı davranır; 
• Yaptığı işin faydalarını ve ekonomik değerlerini başkalarına teşvik eder; 
• Yeni fırsatları kabul etmeye isteklidir. 

Yumuşak becerilerin özet değerlendirmesi 

Yumuşak beceriler tanımlayıcılarına ve bunların her birine ilişkin göstergelere dayalı olarak 
öğretmenler, öğrencileri başarıları açısından değerlendirecektir. Yumuşak beceriler 
değerlendirme aracı, Ek 5_Özet değerlendirme elektronik tablosuna tıklayarak açabileceğiniz 
excel elektronik tablosunda bulunur.  

Shtojca 5.xlsx

 

Birkaç sayfa içeren excel formatındaki bu dosyanın öğretmenler tarafından doldurulması 
gerekmektedir. Belgeyi açtığınızda, ilk sayfanın Öğretmenler için Talimatlar içerdiğini 
göreceksiniz; ikinci sayfa Özet Tablosudur; ve sonra her beceri için birer birer arka arkaya on 
sayfa bulunmaktadır. Bu süreçte öğretmenler, öğrencileri değerlendirmek için becerilerin sayısını 
paylaşarak bir takım halinde çalışabilirler, ancak değerlendirmelerine karar vermeden önce her 
bir öğrenciyle önceden görüşmeyi tercih edilmeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Ek 5.xlsx 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

ÖiD BAZLI DERS ÖRNEKLERİ 
Bu bölümde, ÖiD eğitim sürecinde öğretmenlerin dosyalarından seçilen bazı ders planı örnekleri 
sunulmaktadır. Planların seçimi sırasında, ÖiD unsurları da dahil olmak üzere çekirdek müfredatın 
gerektirdiği tüm unsurlarla iyi bir müfredatın gerçekleştirilmesi için kriterlere saygı duyulmaya 
çalışılmıştır. Bu uygulanan eğitimde, tüm unsurları iyi bir şekilde dahil ederek çok sayıda plan 
belirlenmiştir. Fakat, bunlardan sadece birkaçını seçip, derece ve müfredat alanlarına göre ayrı 
ayrı sistemleştirmeye çalıştık. Müfredat alanlarının her bir özel ders için örnekler olmayabilir, 
ancak öğretmenlerin derslerine göre temellendirebilecekleri ve uyarlayabilecekleri diğer 
konulardan bulunan bu örneklerle işlerini kolaylaştıracaklarını umuyoruz.  

Burada öğretmenlerin de “Proje Bazlı Öğretim” kılavuzuna göz atabileceklerini belirtmekte fayda 
olduğunu, çünkü öğrenci değerlendirme teknikleri ve stratejilerinin dahil edilmesinin de bir kriter 
olduğu birçok ders planı / proje örneği de bulunmaktadır. Bu örnekler, konunuza, yani belirli ders 
planlarınıza uyarlamanıza yardımcı olacaktır. 

Bu kılavuzda planlar şu kriterlere göre seçilir: 

• Sonuçlar ve kriterler arasında iyi bağlantı bulunmalı; 

• Dersin iyi düzenlenmesi ve planlanması ve 

• ÖiD tekniklerinin uygulanması. 

Aşağıdaki tabloda sunulan ders planları herhangi bir müdahalede bulunulmadan öğretmenlerin 
sunduğu şekilde oluşturulmuştur. 

Planların ayrıntılı detaylarını görmek için herhangi bir müfredatın simgesine tıklayabilirsiniz, bu 
durumda istediğiniz belge açılacaktır. 
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VpN'ye dayalı ders planı örnekleri içeren tablo 
 

Müfredat alanları V’ci Müfredat 
Seviyesi  
(X ve XI. Sınıf) 

VI’cı Müfredat 
Seviyesi  
(XII. Sınıf) 

Toplam plan No. 

Diller ve İletişim 3 plane

FUSHA-GJ. 
KOMUNIKIMI, SH.V.d 

3 plane

FUSHA -GJ. 
KOMUNIKIMI, SH.VI.  

6 

Matematik  2 plane

FUSHA- 
MATEMATIKA, SH.V.d 

3 plane 

     
FUSHA- 

MATEMATIKA, SH.VI. 

5 

Ben bilimleri  3 plane

FUSHA-SHKENCAT E 
NATYRËS, SH.V.docx  

2 plane

FUSHA-SHKENCAT E 
NATYRËS, SH.VI.docx 

5 

Toplum ve Çevre  2 plane

FUSHA-SHOQËRIA 
DHE MJEDISI, SH.V.d 

- 2 

Sanatlar  2 plane

FUSHA- ARTET, 
SH.V.docx  

- 2 

Yaşam ve İş 2 plane

FUSHA-JETA DHE 
PUNA, SH.V.docx  

2 plane

FUSHA- JETA DHE 
PUNA, SH.VI.docx  

4 

Sağlık ve Refah 1 plan 

FUSHA-SHËNDETI 
DHE MIRËQENIA, SH 

1 plan 

FUSHA-SHËNDETI 
DHE MIRËQENIA, SH 

2 

Toplam No. 15 9 26 
 

 

Diller ve İletişim 
Alanı, S.V. 

Diller ve İletişim 
Alanı, S.VI. 

Matematık Alanı, 
S.V. 

Matematık Alanı, 
S.VI. 

Fen Bilimleri    
Alanı, S.V. 

Fen Bilimleri    
Alanı, S.VI. 

Toplum ve Çevre    
Alanı, S.V. 

Sanatlar          
Alanı, S.V. 

Yaşam ve İş    
Alanı, S.V. 

Yaşam ve İş    
Alanı, S.VI. 

Sağlık ve Refah    
Alanı, S.V. 

Sağlık ve Refah    
Alanı, S.VI. 
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EK 

DERS PLANI MODELLERİ  
V’ci MÜFREDAT SEVIYESI 

ALAN: DİLLER VE İLETİŞİM 

DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Shqipe Sijarina Jakupi          Ders: Arnavut dili ve edebiyatı 

 
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI  

Müfredat alanı: Diller ve iletişim 
Ders: Arnavut dili ve edebiyatı 
Müfredat seviyesi: V     
Sınıf 10 
Konu: 
Değişmez 
kelimeler 

Konunun öğrenme çıktıları: 
1. Standart yazma biçimlerini uygular 

 

Müfredat seviyesinin (hedeflenen seviyesinin) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları:  
I.3  II.1, 2 
Müfredat alanı çıktıları (hedeflenen):I. Shkathtesite e komunikimit; II.Vlerat dhe 
qendrimet 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi: Kelime oluşumları ve eklemler 
Anahtar Kelimeler: kelime oluşumu, kök, son ekler, ön ek, son ek.  
Dersin öğrenim amacı:                                                                                                                                                                
Arnavutça kelime oluşumunu bilmek ve kelimelerin yazılışını uygulamak 
Konu / ders öğrenme çıktıları:   

1. Biçimbirimleri tanımlar; 
2. Sözcük ve biçimbirimi ayırt eder; 
3. Biçimbirim türlerini karşılaştırır; 
4. Kelimeleri yazar ve oluşumlarını açıklar.                                                  

Başarı kriterleri:  
• En az iki kelime oluşumu yazınız; 
• Bu kelime oluşumlarındaki biçimbirimlerin (türlerin) altını çiziniz; 
• Bir kelimenin oluşumunu açıklayınız  
• Biçimbirimleri karşılaştırınız (zıtlara vurgu yaparak).. 

Kaynaklar, somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri:                                                                                               
Bilgisayar, İnternet, herkes için Arnavutça Dilbilgisi, defter, kalem 
Diğer dersler ve/veya müfredatlar arası konular ve yaşam durumlarıyla ilişkisi: 
Diller ve iletişim, TİK,  
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

Giriş bölümü: (Tablo T)                                                                       (süre: 5dk) 
Öğretmen önce öğrencilere soru sorar:   
Öğretmen önce öğrencilere sorar? 
Biçimbirimler hakkında ne biliyorsun? 
(Kelime oluşumu hakkında bildiklerini yazacakları bir T-grafik oluşturmaları istenir. 
Tablonun geri kalanı dersin yansıtıcı kısmında tamamlanmak üzere boş kalır.) 
Ders yakınlaştıkça, öğrenciler bilgiyi verecek, öğretmen ise tahtada listeleyecektir. 
Kelime oluşumu hakkında ne biliyorum?  
- 
 

- 

Öğrenciler görüşlerini belirttikten sonra öğretmen tüm bilgileri tek bir yerde toplar, dersin 
sonunda edinilen bilgilerle öğrencilerin bireysel olarak yapacakları bir karşılaştırma 
yapar. 
Bundan sonra, öğrencilere doğrudan öğrenme ünitesi Kelime oluşumları ve eklemler 
ve ayrıca beklenen sonuçlar tanıtılır. 
 
Ana bölüm: (Ders + ortak inceleme) 15 + 15      
   Önce söz ve biçimbirim arasındaki farki ve sonra biçimbirim türleri de açıklanmıştır. 
Öğretmen daha sonra aşağıdaki örneklere dayanarak türetme ile kelime oluşumuna, 
özellikle biçimbirim farklılığına ve özellikle ek ve sonların farklılığına odaklanır: 

Bashkë + jet + o + j 
Bashkë + jet + o + n 
Bashkë + jet + o + n 

Bashkë + jet + o + jmë 
Bashkë + jet + o + ni 

Bashkë + jet + o + jnë 
Öğretmen daha sonra elde edilen sonucu görmeleri için öğrencilere söz vererek 
değerlendirilmesi için örnekler sunar. 
Bu kelimelerde eklemlerin altı çizilecek (bölünecek) ve türleri örneğe göre 
belirlenecektir: 

Güçlendirme (Përforcoj) 
                Për        +    forc   +        o           +     jnë 
            Parashtesë +   rrënjë + prapashtesë + mbaresë 

Öğrenciler kelimeleri analiz ederken, öğretmen gerektiği gibi açıklamalar yapar.  
Final bölümü ve öğrenmenin değerlendirilmesi                                (süre: 5 + 5 dk) 
Öğrencilerin sürekli geri bildirim aldığı görevi tamamladıktan sonra, başlangıç 
tablosunda Neler öğrendim? öğrencilerin kelime oluşumu hakkında bildikleri ve 
öğrendikleri ile kendilerinin karşılaştırılarak kazanılan bilgiler oluşturulacaktır.. 
Kelime oluşumu hakkında ne biliyorum? Ne öğrendim? 
- 
- 

- 
- 

Öğretmen verilen bilgileri tekrar toparlar ve tekrar vurgulayarak tablonun ilgili bölümüne 
yerleştirir. 
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Ünite yakınlaştırıldığı için, öğrencilere kendi kendini değerlendirme çizelgesini 
tamamlayıp google classroom’a göndermeleri için verilir. Bu şekilde öz değerlendirme 
yapacaklar, ancak aynı zamanda öğretmene önümüzdeki birkaç saat içinde onları 
geliştirmek için başarılarını düşünme fırsatı verılecektir. 
Öğrenciler başarılarına göre ilgili alanlarda √ ile işaretleyeceklerdir. 
 Ön ekler  Kök Son ekler  Sonlandırma Bağlantı   
Tamamen anladım      
Ek bilgiye ihtiyacım var      
Diğer biçimbirimleri 
karıştırıyorum 

     

      
 

Ev ödevi: 
Beş türetilmiş kelime yazınız ve bu kelimelerin biçimbirimlerini türe göre bölünüz.  
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DERS PLANI MODELLERİ  
Öğretmen: Dardane Bojaxhi              Ders: Almanca 

 
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 

Müfredat alanı: Diller ve iletişim                                         Ders: Almanca 
Müfredat seviyesi: V                                                                Sınıf:   XI 
Müfredat alanının temel konsepti: Yazma / okuma / konuşma 
Konu: Seyahat / Seyahatte 
Öğrenim birimi: Unterëegs 
Seviyenin  ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları   I. 1, 2, 3, 5, 6       II. 1, 2, 3        III. 
1, 2, 3,  
Seviye için temel yeterliliklerin sonuçlarına katkı sağlayanlar  
Dinleme ve konuşma 1. Farklı fikirler, metinler, yazarlar ve konular hakkında fikir verir. 
Okuma 1. Edebî türlerin ve onların özelliklerini anlar ve analiz eder. 2. Metinlerin 
söylemlerini, üslubunu, dilini ve amacını analiz eder ve değerlendirir. 
Yazma 1. Dili çeşitli dilbilimsel ve edebi işlevler için kullanır. 2. Yazılı ifade biçimleri 
oluşturmak için fikirleri düzenler ve bilgileri kullanır. 3. Farklı işlevler için yazım ve stil 
kurallarını kullanarak belirli bir konuda metin yazar. 
 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Anahtar Kelimeler:  Reise, Unterëegs, los, komm mit 
 
Öğrenim amacı :  Öğrenciler, öğrenme resimlerine dayalı bir etkinlik 
oluşturabilecektir 
Öğrenc sonuçları:  
Seyahat sırasında kullanılan ve komut belirten fiilleri sınıflandırır  
Seyahat ettiği yerleri ve orada meydana gelen olayları ayırt eder  
Başarı kriterleri : 
Fotoğraflara göre konumları tanımlar 
Fotoğrafın olayla bağlantısını açıklar 
Resimlere dayalı hayali bir olay tasarlar 
 
Somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri: Kitap ve telefon 
TİK kullanımı:   - 
İlgili konular (Korelasyon): TİK, Toplum ve çevre, Dil ve iletişim -Arnavutça dili 
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 
 
Giriş: Beyin Fırtınası- Son seyahatleri ve ziyaret edilen yerleri tartışılır. 
Daha sonra kitapta yer alan fotoğraflar ayrı ayrı ele alınır ve orada görülen yerler 
isimlendirilir. Her fotoğrafın kısa bir açıklaması yapılır. 
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Ana kısım: Fotoğraflar tartışılır ve fotoğraflar arasında mantıklı bir bağlantı kurmaya 
çalış ılınır. Eksiksiz bir olaya varmaya çabalanır, her zaman fotoğraflara ve orada 
görülen yerlere bağlı kalarak. 
Her öğrencinin etkinliğin kendi versiyonu vardır. Daha sonra Hörtext duyulur ve böylece 
her öğrenci hayali olayın gerçek olaya ne kadar yakın olduğunu anlayacaktır. Olayların 
karşılaştırılması yapılmalıdır. 
 
 
Son bölüm ve dersin öğrenilmesinin değerlendirilmesi: Kitap sayfa 107 görev 4'te 
işitilen olay hatırlatılır ve görevin her cümlesinde yanlış olan kelimeler bulunur ve doğru 
kelime ile düzeltilir.  
Çıkış sayfaları, dersi ve öğretim ünitesini değerlendirmek için kullanılır. 
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DERS PLANI MODELLERİ  
Öğretmen: Arlinda Demiri Latifi             Ders: İngilizce 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı:   Diller ve İletişim /  Ders: İngilizce             Müfredat seviyesi : V  /  Sınıf: 
10 
Konu (iki aylık plandan 
itibaren -): Writing letters or 
emails 

             Konu öğrenım sonuçları 
• Ana dilin ve yabancı dilin standart yazılışı  

  ve kurallarını doğru kullanır; 
• Konuyla ilgili İngilizce bir metin yazar  

Günlük hayattan üç veya beş paragraf. 

 

Derecenin (hedeflenen derecenin) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları: 
I-4  II. 1   IV.2 
Müfredat alanı çıktıları (hedeflenen):  I. İletişim becerileri; II. Değerler ve Tutumlar 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi : Wrtining a formal letter! 
Anahtar Kelimeler:  e-posta, resmi mektup, standart, gerçekleştirme 
Dersin öğrenme hedefleri:  Resmi bir e-posta / mektup yazmak . 
Ders öğrenme çıktıları :  - 
1.  Resmi mektubu / e-postayı gayri resmi olandan ayırt eder; 
2.  Üç ila beş paragraf kullanarak belirli kriterlere göre bir e-posta / mektup yazar .                                                                                                                                         
Başarı kriterleri:     

• İngilizce yazım kurallarını kullanır ve resmi bir mektup / e-posta yazmanın bazı 
unsurlarını kullanır. 

• Yetkili veya resmi kişiye hitap eden üç adımlı makale yazma yöntemini kullanır . 
• Word’a çalışılınır (Times New Roman, 12).                                                                                                                 

Kaynaklar, somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri:  Kitap (New Head Pre-
Intermediate),  
Bilgisayarlar, İnternet 
Diğer dersler ve/veya müfredatlar arası konular ve yaşam durumlarıyla ilişkisi : 
Arnavuça, TİK,  Yaşam ve İş,  Medya Eğitimi 
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

Çağrışım  : Brainstorming (5 min)                SİNKRON 
Dersin bu bölümünde şu soruyu soruyorum: 
1.  Resmi bir mektubu hatırladığınızda aklınıza ilk önce ne geliyor? 
Öğrencilerden resmi bir yazıya ekledikleri tüm bilgiler alındı. 
Öğrencilerin bilgilerini tahtaya yazacağım ve görüntülenen tüm bilgilerle 
karşılaştıracağım. 
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Anlamın Gerçekleşmesi: Mini-konferans (25 dk) SİNKRON 
Küçük bir anlatımla kompozisyon yazmanın açıklamasını yapacağım, kompozisyon 
yazmanın aşamaları neler olduğunu belireceğim. 
Hapat kryesor për të shkruar një ese janë: hyrje, zhvillim dhe përfundim. 
Bu açıklamadan sonra öğrencilerden 20 dakika boyunca kompozisyon yazmalarını 
isteyeceğim.  

Yansıma: Ortak İnceleme (10 dk)                      ASİNKRON 
Öğrencilerin çalışmaları tamamlandıktan sonra öğrencilere hem akranlarından hem de 
öğretmenin kendisinden geribildirim vererek karşılıklı bir değerlendirme yapılır. 
Öğrenciler, teknik aracılığıyla yandaki arkadaşından geri bildirim almak için yazılı 
mektupları çiftler halinde okurlar. 
İki yıldız bir dilek. 
Daha sonra, bazı öğrencilerden geri bildirimde bulunmak ve uçuş öncesi bir kontrol 
yapmak için yazılı kompozisyonu okumalarını isteyeceğimdir.  
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ 
 
Öğrencilerin değerlendirilmesi sadece belirli içerik başarıları üzerinde değil, aynı 
zamanda pratik hayattan problemlerin çözümünde öğrenme çıktılarının, yeterliliklerinin, 
ders çıktılarının ve edinilen bilgilerin pratik uygulamasının gelişme derecesi üzerinde 
de yapılır. 
MAKALE 
 Yapı   Yazım Tarzı Tutarlılığı Sözcük ve 

Anlamı 
Memnuniyet 
edici  

     

İyi      
Çok iyi      
Pek iyi      

 

ÖDEVLER VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA   
Öğrenciler, sayfa 110'daki kitabı okumalı ve orada sunulan tabloyu resmi makaleye ait 
ilgili unsurlarla doldurmalıdır. 
Dersin akışı üzerine yansıma 
Bazı sorularla öğrencilerde eleştirel düşünmeyi geliştireceğim. 
1.  Makaleyi yazarken kendinizi nasıl hissettiniz? 
2.  Sizin için zor olan neydi? 
3.  Bir dahaki sefere kompozisyonu nasıl farklı yazardınız (neyi değiştirirdiniz?) 
4.  Makalenin kurallarını kullanarak başka bir resmi makale oluşturunuz. 
Teori ile pratiği bağlayabilmemiz, öğrenme çıktılarını gerçekleştirebilmemiz, 
yetkinliklerini ve becerilerini geliştirebilmemiz öğrenciler için çok çekici gelmektedir. 
Biçimlendirici değerlendirme teknikleri çok verimli tekniklerdir, çünkü her grubun ve aynı 
zamanda her bireyin çalışması hakkında daha net fikrimizin oluşmasını sağlar. 
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DERS PLANI MODELLERİ 

MÜFREDATIN VI. SEVİYESİ 

MÜFREDAT ALANI: DİLLER VE İLETİŞİM 

DERS PLANLAMASI 
Öğretmen: Afërdita Spahiu 

 

 
1 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
2 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
3 KB'nın müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
4 KB'nın ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
5 KB'nın belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı: Diller ve 
iletişim 

Konu: Arnavutça Müfredat 
seviyesi: VI 

Sınıf : 
XII 

Konu 1 :  Modern Arnavut 
edebiyatı 
 
Gerçekleşmesi için gereken 
Saatler / Dersler:2: 

30 saat 
 

Öğrenme konusunun öğrenme çıktıları:  
- yazarın bazı eserlerini bilir; 
- yazarı ve ele aldığı konuları tanımlar; 
- modern Arnavut edebiyatının yazarını bu türün 
diğer yazarlarından ayırır; 
- başyapıtlarındaki karakterleri analiz eder. 
.  

Müfredat seviyesinin (konu için hedeflenen seviyesinin) ana yeterlilikleri için 
öğrenme çıktıları3:  
     1. İletişim ve ifade yetkinliği; 
     2. Düşünme yeterliliği; 
     3. Yaşam, iş ve çevre için yeterlilik. 
Müfredat alanı için öğrenim çıktıları (hedeflenen):4  

1. Dinleme ve konuşma 2; 
2. Okuma 1, 3; 

       3. Yazma 5. 
Konu için öğrenme çıktıları 5 (konu aracılığıyla hedeflenen): 
- Resmi doktrinden kaçmaya çalışan bir yazar olarak İsmail Kadare'nin karmaşık 
profilini tanımlar.  Pallati i andrrave'nin gücü ile ilişkilendirir. Diğer romanlarla 
karşılaştırma: Kronikë në Gur, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Ders ünitesi: Ismail Kadare 
 
Anahtar Kelimeler: yazar, modern, eserler vb. 
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Ders üniteden beklenen öğrenme çıktıları: 
- Kadare'nin düzyazının yanı sıra şiir de yazdığını 

anlar; 
- Kadare'yi dünyada tanınan çağdaş bir yazar 

olarak tanımlar; 
- İsmail Kadare'nin bazı eserlerini açıklar. 
 

Ders ünitesi için başarı 
kriterleri: 

- Kadare'nin eserlerini 
listeleyen bir liste 
oluşturur; 

- Metinde İ.K.'nin aldığı 
ödüleri bulur; 

- Düzyazı yazarının 
eserlerindeki bazı 
karakterlerin 
karakterlerini 2-3 
cümle ile tanımlar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:  
Ders kitabı, karatahta, internetten materyaller, öz değerlendirme sayfaları, çıktı 
sayfaları vb. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Tarih, coğrafya, felsefe. 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                 Süre____10dk___;                                        Çalışma yöntemi:  
Bireysel, çift, karşılıklı konuşma 
Tartışma soruları: 
Dersin başında öğrencilere soruyorulan soru: 
- En ünlü çağdaş Arnavut yazar kimdir? 
Öğrenciler sorulan soruya cevap verdikten sonra, onlara üç 
parçaya bölünmüş bir tablo çizmeleri istenir. Öğrenciler, derste 
İsmail Kadare'yi öğrenecekleri hakkında bilgilendirildikten 
sonra önceden böldüğümüz ilk bölümde bu çağdaş yazar 
hakkında sahip oldukları ön bilgileri yazarlar. 

 

Öğrencilere 
açıklayıcı geri 
bildirim sağlamak 
için stratejiler  
-Öğrenciler çiftler 
halinde İsmail 
Kadare'nin hayatı ve 
çalışmaları hakkında 
tartışırlar 
Öğrenciler için 
kullanılan  tanımlayıcı  
bilgi stratejisi:  
- Söz konusu 
yazarın, eserlerinin 
ön bilgilendirmesi;  
Arnavutluk'ta 
yaşarken rejime 
yaklaşımı.  
- Öğrenciler 
görüşlerini ifade eder. 
-Öğrenciler sınıf 
arkadaşlarının 
yorumlarını 
değerlendirirken aynı 
zamanda kendi 
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yorumlarını da 
değerlendirirler. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME           Süre: 15 dk;                               Çalışma yöntemi:  
Bireysel, çift, karşılıklı konuşma 

   Tartışma soruları            
          
  İkinci aşamada 
öğrenciler, bilmek 
istiyorum sütundaki 
yazar hakkında sorular 
sorar, ardından 
öğrenme dersini okurlar. 
Tartışma sorusu:  
-Sence en ünlü 
yazarımız İsmail 
Kadare mi? 
Sonra onlara şu görev 
verilir: 
-  İsmail Kadare ile ilgili 
metni okuduktan sonra   
tablonun üçüncü 
(öğrendim)  sütununü 
doldurun. 

 
                                                                      

Akran değerlendirme 
ve değerlendirmesi 
stratejileri  
- Öğrenciler Kadare'nin 
popülaritesi hakkında 
görüşlerini ifade ederler. 
 
-     ÖiD'ye dayalı 
değerlendirme 
defterinde kanıtlanan üç 
bölümlü tabloda 
öğrencilerin cevapları 
için değerlendirme 
yapılır. Öğrencilerin yanı 
sıra çıktı sayfasıyla öz 
değerlendirme yaparlar. 
 
 

 

Kanıtların 
toplanması: 
 

- Öğrencilerden ayrı 
ayrı işaretlenen 
tablodan cevapları 
toplanır. 

 

Geri 
bildirim 
sağlama 
stratejileri  
- 
Biliyorum, 
Bilmek 
İstiyorum / 
Öğrendiği
m teknik 
sayesinde 
öğrencileri
n yazar 
İsmail 
Kadare 
hakkındaki 
bilgilerini 
zenginleşti
rmeyi 
başardıkla
rını 
öğrenilir. 

SONUÇ                         Süre: 5 dk                              Çalışma yöntemi: Bireysel, çift, 
karşılıklı konuşma 
Toparlama soruları: 
 

Toparlama geri bildirimi 
sağlamak için stratejiler  
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Öğrencilerden öz değerlendirme çıktı 
sayfalarında iki soruyu yanıtlamalarını istenir: 

-Bugünün 
en önemli 
konu neydi? 

-

Önümüzdeki derste neyi öğretme ihtiyacın 
var? 
Dosyanın sonunda olduğu gibi: 
-Bugünkü dersi anladığınız kadar 3-5 cümle ile 

anlatın.  

- Öğrenciler tarafından doldurulan 
öz değerlendirme çıktı sayfası. 
- Öğrenilen yazar İsmail Kadare ile 
ilgili yazılarını 3-5 cümle ile sunumu 
yapılır. 
 

 

Öğrenci değerlendirme teknikleri: Değerlendirme tekniklerini tanımlayın, örn. öz 
değerlendirme / karşılıklı değerlendirme ...  
Bu dersteki öğrenciler şu şekilde değerlendirilir: 
-Kadare'nin eserleri hakkında bilgi sahibi olmaları; 
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- “Kështjella”gibi eserlerinin mesajı Arnavut halkının Türklerle savaşta gösterdiği direniş 
başyapıtının değerlendirmesi; 
-Öğrenme ünitesi - İsmail Kadare hakkında ne anladıklarını 3-5 cümlede yazdıkları çıktı 
sayfasında belirlenmesi. 
Öğrencilerin tüm bu görevlerin ve cevapların işaretlerini kullanarak öğrenci 
değerlendirme kişisel defterine kaydedilir. 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Ödev, İsmail Kadare'nin iki veya üç şiirini analiz edecekler. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Öğrenciler, İ.K. hakkında aldıkları bazı bilgiler karşısında şaşırdılar, aynı zamanda 
yazarın en ünlü eserlerinden bazılarını okumak için ilham aldılar . 
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DERS PLANLAMASI 
Öğremen: Naim Bunjaku 

 

 
6 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
7 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
8 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
9 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
10 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
10 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Müfredat alanı: Diller ve 
iletişim 

Ders:  Fransızca Müfredat 
seviyesi: VI 

Sınıf: XII/7 

Konu6: Unite 1 : Profils. 
Gerçekleşmesi için 
gereken Saatler / Dersler 

7: 1saat. 

Ders konusunun öğrenme çıktıları:  
Yazılı ve sözlü fiillerin doğru kullanımını öğrenir. 
„savoir“ ve „être capable de“+infinitif fiili kullanın. 

Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları 
8 :  
İletişim ve ifade yetkinliği - Etkili iletişimci I.1, I.2, Düşünme yetkinliği - Yaratıcı düşünen 
II.1, Öğrenme yetkinliği - Başarılı öğrenci. III.3. 
Öğrenme yeterlilikleri için öğrenme çıktıları 9 (konu ile hedeflenen seviye): 

• Yazma - farklı işlevler için yazım ve stil kurallarını kullanarak belirli bir konuda 
metinler yazar. 

• Dinleme ve konuşma - dilsel ve şiirsel bir kültür duygusu geliştirir. 
• Değerler ve tutumlar - iyi iletişim kurar, tartışmaya katılır, gruplar halinde 

çalışmaya istekli olduğunu gösterir, hayal gücünü ve yaratıcılığı kullanır. 
Konuyla ilgili öğrenme çıktıları 10 (konu ile hedeflenen seviye): Belirli bir konu hakkında 
basit talimatları anlar ve öğrendiği kelimeleri kullanarak iletişim kurar. Ayrıca belirli 
terminolojiyi kullanarak basit cümleler yazar. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim dersi: Grammaire  -     L’adverbe (fiil). 
 
Anahtar Kelimeler: l’adverbe, définition, la place, le verbe, adjectif. 
Ders üniteden beklenen öğrenme 
çıktıları: 
Fiilleri yazılı ve sözlü olarak doğru 
kullanır. 
Cümledeki fiilleri tanımlar. 
Fiil bien soyadı bon’dan ayrımı 
öğrenir.                                                                                                                                                               

Ders ünitesi için başarı kriterleri: 
 

1. Fiilleri kullanarak basit cümleleri doğru 
yazar. 

2. Fiilleri kullanarak kısa diyaloglar 
oluşturur. 

3. Fiil bien soyadı bon’dan ayrımı yapar.  
Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: 
Projektör, YouTube videosu, kitap, defter, internetten metinler. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Arnavutça ve İngilizce: Dil ve iletişim becerileri. 
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Müfredatlar arası konular: Medya eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, kişisel 
gelişim. 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                 Süre____10dk___;                                        Çalışma yöntemi:   
Tartışma soruları: 
Dersin bölümleri genellikle kaç gruba 
ayrılır ve fiil nereye aittir? 
Fiil nerede bulunur ve işlevi nedir? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim 
sağlamak için stratejiler  
Çalışma sayfası ve karşılıklı değerlendirme. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME           Süre: 25 dk;                                Çalışma 
yöntemi  

   Tartışma soruları: 
            
 Öğrenciler PowerPoint 
materyalini ve YouTube 
videosunu izledikten 
sonra: 
Gördükleriniz ve 
anladığınız kadarıyla, 
fark ettiğiniz yeni şeyler 
nelerdir? 
Arnavutça ile herhangi 
bir farklılık veya 
benzerlik var mı?                                   

Akran 
değerlendirmesi 
ve 
değerlendirme 
stratejileri  
  
Projektör 
aracılığıyla verilen 
cümleleri fiillerle 
tek tek 
tamamlayıp kendi 
aralarında 
tartışırlar. 

Kanıtların 
toplanması: 
  
Yazılı cümleler 
ve 
yorumlanmış 
diyalog. 

Geri bildirim 
sağlama stratejileri  
Yazılı cümleleri 
düzeltmek ve 
öğrencilerin bilgilerini 
desteklemek. 

SONUÇ                                                   Süre: 10 dk                              Çalışma 
yöntemi: 
Toparlama soruları: 
Fiillerin işlevi neydi? 
Fiil  bien /  bon soyadından ayırt 
etmedeki zorluklar nelerdi? 

Toparlama geri bildirimi sağlamak için 
stratejiler  
Son dakikalarda öğrenciler, öğrendikleri en 
önemli şeyin ne olduğunu ve hangi sorunun 
hala akıllarında olduğunu cevaplayacakları bir 
anket doldururlar 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Anlamayı kontrol etmek ve aynı zamanda motive etmek amacıyla sözlü ve yazılı 
yorumlar verılmesi. 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Fiillerle birkaç cümle yazın ve yorum için kısa bir diyalog hazırlayın. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Ders planlandığı gibi işlendi. Bir sonraki derste kısa bir süre için herhangi bir 
öğrencideki eksiklikleri tamamlamak. 
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Ders Planlaması 
Öğremen: Kujtesë Salihu Keka 

 
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

Müfredat alanı:  
Diller ve 
iletişim 

Ders: 
İngilizce 

Müfredat seviyesi:   
6 

Sınıf:  
XII-7 

Konu 11:  
Direct Speech 
and Reported 
Speech 
 
Gerçekleşme 
için gereken 
Saatler / 
Dersler12: 2 
saat  

Ders konusunun öğrenme çıktıları:  
 

• Doğrudan konuşmanın (Direct Speech) ve dolaylı anlatımın 
(Reported Speech) yapısını analiz eder; 

•  Direct Speech ve Reported Speech’in temel özelliklerini 
olumlu, olumsuz ve sorgu biçiminde tanımlar ve listeler; 

Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları13:  
İletişim ve ifade yetkinliği: 
Grup içinde yapıcı, özlü bir şekilde, belirli bir konu hakkında bilgi vererek ve alarak 
tartışır. 
Öğrenme yetkinliği: 
İşlevsel dil becerilerini gösterir; sorular sorar ve yapılandırılmış düşünceler görüntüler. 
Konuyla ilgili öğrenme çıktıları14 (konu ile hedeflenen seviye): 

• İletişim yetenekleri 
• Dilin yapısında bilgi 

Konuyla ilgili öğrenme çıktıları15 (konu ile hedeflenen seviye): 
• Verilen talimat ve kurallara göre dolaylı anlatımın yapısını ve ana özelliklerini 

analiz eder; 
• Reported Speech’i tanımlar ve örneklerle açıklayarak her iki dildeki yapıyı 

karşılaştırır; 
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

Öğrenim ünitesi: Reported Speech   
Anahtar Kelimeler: Reported Speech, Direct Speech, Back Shift, Point of Vieë; 

 
11 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
12 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
13 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
14 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
15 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
15 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
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Ders üniteden beklenen öğrenme 
çıktıları:     

1. Düz ve dolaylı anlatımı tanımlar 
ve her birinin kullanım 
özelliklerini listeler; 

2. 2. Düz anlatımdan dolaylı 
anlatıma geçiş sırasında 
yapılması gereken ana 
değişiklikleri listeler; 

3. 3. Düz ve dolaylı anlatımında 
noktalama işaretlerinin rolünü 
analiz eder ve ayırt eder; 

Ders ünitesi için başarı kriterleri: 
1. Verilen talimat ve kurallara uyarak, düz 

anlatımdan dolaylı anlatıma geçişte 
meydana gelen değişikliklerle tabloyu 
tamamlarlar. 

2. Farklı örnekler kullanarak ve dolaylı 
anlatımın ana özelliklerini ve diğer 
özelliklerini ve ayrıca olumlu, olumsuz 
veya soru cümlesini bildirirken 
meydana gelen değişiklikleri tartışırlar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Kitap, internet 
materyali, masa ve projektör. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Arnavutça - Öğrenciler hem Arnavutça hem de İngilizce'de alıntılar için doğru anlatımın 
dersin kullanıldığını ve bu nedenle yazılı dilde daha fazla kullanıldığını, dolaylı anlatımın 
konuşurken daha pratik olduğunu öğrenirler. 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ               Süre: 10 dk                               Çalışma yöntemi:   Brainstorming 
(stuhi mendimesh) 
Tartışma soruları: 

1. "Doğru anlatım" terimiyle neyi 
kastediyoruz ve "dolaylı anlatım" 
terimiyle ne kastediyoruz? 

2. Doğru anlatım hangi durumlarda 
ve hangi dolaylı anlatımda 
kullanılır?  

3. Doğru anlatımı dolaylı anlatıma 
ve bunun tersini yaparken hangi 
kurallara uymalıyız? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim 
sağlama stratejileri  

1. Doğru ve dolaylı anlatımın oluşumu 
ve kullanımına ilişkin ek açıklamalar; 

2. Tartışma; 
3. Tabloyu doğru ve dolaylı anlatımın 

temel özellikleriyle tamamlama; 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME       Süre: 30 dk                     Çalışması yöntemi: 
Öğrenme dersinin açıklaması 
  Tartışma soruları:                                                                          
Öğretim dersini anlatılırken 
aşağıdaki konular 
aydınlatılır ve tartışılır: 

o Doğru anlatım ne için 
kullanılır ve dolaylı 
anlatım ne için? 

o Doğru anlatımı 
dolaylıya çevirirken 
ve tam tersini 
yaparken uymamız 

Akran 
değerlendirme 
ve 
değerlendirmesi 
stratejileri 
Doğru anlatımdan 
dolaylı anlatıma 
geçiş sırasında 
yapılması 
gereken 
değişiklikleri 
tabloya yazınız. 

Kanıtların 
toplanması: 
Öğrencilerin 
cevaplarını 
ve örneklerini 
tahtaya 
işaretledikten 
sonra ortaya 
çıkan 
konulara 
açıklık 

Geri bildirim 
sağlama stratejileri  

o Gerektiğinde 
ek 
açıklamalara 
paralel olarak 
öğrenmenin 
doğrulanması 
ve 
sürdürülmesi 
sağlanılmalı; 
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gereken kurallar 
nelerdir? 

o Dolaylı anlatım 
kullandığımızda 
hangi özellikler 
olumlu, olumsuz ve 
sorgulayıcı biçimi 
ayırt eder? 

Öğrenciler fiillerin 
ve zamirlerin 
geçirdiği 
değişiklikleri 
örneklerle 
göstermeye 
teşvik edilir.    

getirilir ve 
tartışılır. 

o Yazılı ve 
sözlü 
yansıtıcı 
etkinlikler; 

SONUÇ                                                   Süre: 10 dk                              Çalışma 
yöntemi:  
Toparlama soruları: 

o Açık tartışma 
Toparlama geri bildirimi sağlamak için 
stratejiler  
 

o Dilbilgisi alıştırmaları: Reported 
Speech   

       

 Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
o Değerlendirme: sürekli  

 
o Öğrenciler:  

           -verilen fikirler için değerlendirilir 
           - tartışma sırasında akıl yürütme için değerlendirilir 
           - sorular sırasında alınan akıl yürütme içi değerlendirilir 

o Öğrenci öz değerlendirme formu 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Ders başarıyla tamamlandı. Öğrencilerden beklenen sonuçlara ve başarı kriterlerine 
ulaşıldı. 
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MÜFREDAT ALANI: MATEMATIK 

Ders planlaması 

Öğretmen : Armend Limoni                            Ders : Matematik 

Konu : Kök işlemler 

Alan sonuçları 1. Tamsayılı üslü ve rasyonel sayılı kuvvet unsurlarını tanımlar;  
2. Kökü, üslü rasyonel sayı ile bir kuvvet olarak temsil eder; 
3. Gücü ve kökleri olan eylemleri gerçekleştirmek için stratejiler 
kullanır; 
4. Negatif üs gücünden pozitif üs gücüne ve tersi yöndeki güçleri 
dönüştürür; 
5. Paydalı kesirleri kök içeren ifadelerle rasyonelleştirir; 
6. Güçlendirme ve köklendirme özelliklerini problem çözmede 
uygular; 
7. Güçlendirme ve köklendirme kullanarak sorunları çözer; 

 

Ders sonuçları 1. Tamsayılı üslü ve rasyonel sayılı kuvvet unsurlarını tanımlar;  
2. Kökü, üslü rasyonel sayı ile bir kuvvet olarak temsil eder; 
3. Gücü ve kökleri olan eylemleri gerçekleştirmek için stratejiler 
kullanır; 
4. Negatif üs gücünden pozitif üs gücüne ve tersi yöndeki güçleri 
dönüştürür; 
5. Paydalı kesirleri kök içeren ifadelerle rasyonelleştirir; 
6. Güçlendirme ve köklendirme özelliklerini problem çözmede 
uygular; 
7. Güçlendirme ve köklendirme kullanarak sorunları çözer; 

 

Öğrenme Çıktıları Öğrenme Amacı Başarı Kriterleri 
 1. Cebirsel semboller 
aracılığıyla ilişkileri ve 
matematiksel durumları 
modeller. 
2. Matematiksel 
terminolojiyi kullanır ve 
farklı problemleri çözmek 
için kavramları (kuvvet, 
kök, polinom) 
ilişkilendirerek matematik 
ve yaşamdan farklı 
durumları tanımlamak için 
düşünceyi iletir. 

Kökü güce karşı bir işlem 
olarak analiz etmeleri 
gerekir. 
Kökü güce çevirme ve 
tam tersi oluşturma. 
Kök içeren ifadelerle 
paydalarla kesirleri 
rasyonelleştirilmeli. 

Örnek olarak köklerle işlemler 
gerçekleştirilsin. 
Öğrenciler kesri kök payda ile 
rasyonalize eder ve neden 
eşlenik sayı ile çarpmaları 
gerektiğini tartışırlar. 
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Ders için öğrenme çıktıları hedefine doğru çalışırken öğrencilerin sahip olabileceği 
yanlış anlamalar  
Kök güce dönüştürüldüğünde, üs ve indeksi pay ve payda ile karıştırabilir. Kök 
işlemlerde izin verilmediğinde negatif değerler alınmalı. 
Şaşırtmak için buna değmez nnn baba ±≠±  

Öğrencilerle birlikte oluşturulan Başarı Kriterleri veya paylaşılacak stratejiler 
Güçlendirme ve köklendirme hakkında hatırladıkları hakkında, genellikle karekök 
hakkında ilk soruları sorunuz. Kök işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili 
prosedürleri bilmek için en kolaydan en zora doğru örneği alınız. 

 

Kanıt çıkarmak için sınıf stratejileri 
Kanıt toplama 
Dersin başlangıcı 
beyin fırtınası... 
Tartışma sorusu: Kökün 
öğelerini saymak? Kök 
nasıl güç olur? 

kanıt toplama 
Dersin devami 
ÖRNEK: 

8
1

2
1

16
1

16

116 34 3
4
3

4
3

====
−

 

Diğer benzer örneklerin 
yanı sıra. 

Kanıt toplama 
Dersin sonu 
 
Dersi iyi anlayıp 
anlamadıklarına dair 
sorular ve örnekler. 
 

Ders sırasında yapacağım tartışmanın ana konuları 
Tartışma soruları 
Dersin başlangıcı 
 
Kök nedir? 

Tartışma soruları 
Ders akışı 
 
Gücü hangi kurala göre 
köklere çevirirsiniz ve 
bunun tersini nasıl 
yapabilirsiniz? 

Tartışma soruları 
Ders sonu 
 
Köklerin basit şekli nedir? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri 
Köklerle hareket etmek için güçlerin özelliklerini kullanabilir miyiz? 
Köklerin basit şekli nedir? 
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için sınıf stratejileri 
Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersin başlangıcı 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Ders akışı 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Ders sonu 

 

Adı: __________________________________ 
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Ders: _________________________ 

 

1. En önemli sorunuz neydi? 

2. Kökün ne olduğunu açıklayınız? 

3.Kökün unsurları nelerdir? Onları ne zaman 
rasyonelleştirmeliyiz ve neden? 

4. Yukarıda tamamladığınız puanlar için kendinizi 
değerlendirin. Ulaşmayı planladığınızı başardınız mı? 

5. Öğretmenin katkısını yorumlayın ve önerilerde bulununuz. 
Ders sırasında bir şey eklemek veya değiştirmek isterdiniz 
mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kl 
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DERS PLANLAMASI 
Öğretmen: Albana Gashi Kadolli                         Ders: Matematik 

 
DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı: Matematik    Konu: Matematik         Müfredat seviyesi: V    Sınıf: XI 

Konu : Üstel fonksiyon Öğrenme Konuları için Öğrenme 
Çıktıları (Ögrenme Ders Çıktıları) 
Çeşitli üstel denklemleri tanımlar ve 
çözer 

 Öğrenim ünitesi: Üstel denklemler 

  
Seviyenin ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları:  
I. İletişim ve ifade yeterliliği (Etkili iletişimci): I.6 Yeni terimlerin (kelimeleri, 
kavramlari) anlamını açık ve doğru bir şekilde sözlü veya yazılı olarak açıklar, yeterli 
ve doğru bir dil ve kelime kullanır.                   II. Düşünme yeterlikleri (Yaratıcı ve 
eleştirel düşünen) k:II.4 Metinsel veya metinsel ve sayısal biçimde verilen deneysel 
ve uygun prosedürlerin seçimini kullanarak problem (aritmetik, geometrik, dilsel, 
sosyal, bilimsel...vb.) çözer. 
III. Öğrenmek için öğrenme yeterlikleri (Başarılı öğrenen): III.5 Öğrendiği konuyu 
daha önce sahip olduğu bilgi ve deneyimlerle ilişkilendirerek farklı ifade biçimleri 
(sütunlar, tablolar, grafikler) mantıksal bir sıraya göre sunar.      
Müfredat alanı öğrenme çıktıları: İki değişkenin ilişkilerini inceleyerek üstel ve 
logaritmik fonksiyonlar için cebirsel ve grafiksel muhakeme geliştirir 
Kaynaklar ve öğretim materyalleri / TİK: Matematik kitabı, defter, kalem, karatahta, 
A4 sayfası 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

 Öğrenme amaci : 
-Fonksiyonlar ve üstel denklemler arasındaki ilişkiyi anlamak 
- Üstel denklemlerin nasıl çözüleceğini bilmek 
-Üslü denklemleri analiz etmek 
Dersin öğrenme çıktıları: 
- Üstel denklemi tanımlayın 
- Güçlerin özelliklerini kullanarak çeşitli üstel denklemleri çözün 
Başarı kriterleri: 
- Deftere 3 farklı üstel denklem yazınız 
- Güçlerin özelliklerini uygulayarak ödevlerin nasıl çözüleceğini gösteriniz 
- Üslü denklemin tabanlarını eşitleyerek çözümünü açıklayınız 
Diğer derslerle ilişki durumu ve müfredatlar arası konular: Dil ve iletişim alanında, 
Fen bilimleri alanında. 
Ders sırasında öğrencilerle çalışmanın metodolojisi ve etkinliklerinin tanımı 

Çağrışım: (Etkinlik) - Öğrencilere hedeflerin ne olacağını söylenir, ders sırasında 
onlara ulaşmaya çalışılınır ve sonra öğrencilere sorular sorarulur: 
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- Üstel fonksiyon nasıl gösterilir? (𝑦𝑦 = 𝑏𝑏𝑥𝑥) 
- Denklemin temeli ne olabilir? ( 𝑏𝑏 > 0, 𝑏𝑏 ≠ 1) 
- Y yerine bir sayı koyarsak ne olur, ne oluşur? (y yerine bir sayı koyarsak fonksiyondan 
üstel denkleme geçer) 
Öğretmen tahtaya yazarken öğrenciler soruların cevaplarını sözlü olarak verirler. 
Anlamın kavranması: (karışık parçalar) -Öğrencilerin dersin başında sordulduğu 
sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkarak hep birlikte üstel denklem formuna 
ulaşılınır. Üstel denklemi tahtaya yazarak, üstel denklemlerden problemleri çözmek için 
hangi özellikleri ve yöntemleri kullanabileceğimizi tartışılınır. 

𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑏𝑏𝑦𝑦   →   𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 
Tartışmalardan sonra tahtaya  2𝑥𝑥 = 8   ödev yazılır ve nasıl çözmemiz gerektiği 
anlatıldıktan sonra öğrencilerden not defterinde çözmelerini istenir. 
Öğrenciler de tahtadaki ödevi çözek diğerleri onu iyi çözüp çözmediklerini kontrol etmek 
için onu izlerler. 
Tahtadaki görevi çözdükten ve öğrenciler kontrol ettikten sonra, öğrencilere 
anlaşılmayan bir şey olup olmadığını sorulur ve anlamadıkları bir şey varsa 
anlamadıklarını tekrar edilir. Öğrencilere konu netleştiğinde, öğrencilere çözülmüş ve 
parçalara ayrılmış iki görevi dağıtılır ve onlardan parçaları birleştirerek çözümler 
bulmalarını istenir.  
Ödevler ayrıca tahtadaki öğrenciler tarafından çözülür ve diğerleri parçaları iyi bir araya 
getirip getirmediklerini kontrol ederler. 
Ödevler: 1. 2𝑥𝑥−1 = 64;   2.  81𝑥𝑥 = 1

27
 

Yansıtma: (bağımsız çalışma) - öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için, 
tahtada işaretledikleri bir ödevi bireysel olarak çözmelerini istenir. Ödevi tamamladıktan 
sonra, ödevin iyi çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yanındaki arkadaşlarıyla 
defterlerini değiştirmelerini istenir. Arkadaş defterlerine yorum yazarak karşılıklı 
değerlendirme yapacaklardır. 
Bağımsız çalışma için ödev 
Üstel denklemi çözünüz �1

3
�
𝑥𝑥

= 27 
Dersin sonunda, dersi ne kadar iyi anladıklarını görmek için öğrencilere bazı çıktı 
kağıtları dağıtılınır. 
Öğrenci değerlendirmesi (değerlendirme araçları): sürekli değerlendirmeyi, öğrenci 
yanıtlarının her ayrıntısını belirleyerek, öz değerlendirmeyi ve karşılıklı değerlendirmeyi 
kullanılır. 
Öğrencilerin ev ödevi ve bağımsız çalışması: Ev ödevi öğrencileri matematik ders 
kitabının 24. sayfasındaki örnek 7'yi çözeceklerdir. 
Dersin ilerleyişi üzerine yansıma: 
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MÜFREDAT ALANI: MATEMATIK 

DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Liridona Dodaj 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı: Matematik Ders: 

Matematik 
Müfredat seviyesi: VI Sınıf: XII 

Konu: Dize sınırı 
Gerçekleşmesi için gereken Saatler / 
Birimler: 
1. Dize sınırı 
2. Yakınsak varyans hakkında bazı 
önemli ifadeler 
3. Yakınsak dizi işlemleri 
4. Alıştırmalar - dizi limiti 
5. Aralık sınırı olarak sayı 

Öğrenme konusunun öğrenme çıktıları: 
   • Dizi sınırını tanımlar 
   • Pratik problemleri çözmede dizi ve dizi limiti 
uygulama becerisini gösterir. 

Müfredat seviyesinin (hedeflenen svviyeler) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları:  
Belirli bir konu veya görev hakkında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri bağımsız olarak 
analiz eder. 
Bir ödevi çözmeye yardımcı olmak için alınan tavsiye ve bilgileri uygun şekilde kullanır. 
Günlük hayattan örneklerle anlatır 
Müfredat alanı  ÖS çıktıları16 (hedeflenen): 
Matematikte ve günlük hayattan çeşitli alanlarda en karmaşık problem çözme stratejilerinin 
süreçlerini planlar, formüle eder, izler ve yansıtır. 
Matematiğin içinde ve dışında çeşitli matematiksel modeller uygular 
En yüksek zorluk derecesine sahip problemlerin hesaplanması ve matematiksel modellemesi 
için gelişmiş yazılım programlarını kullanır. 
Konu için öğrenme çıktıları (konu aracılığıyla hedeflenen): 
Bazı monoton ve sonlu dizilerin yakınsamasını inceler 
Yakınsak dizelerle işlemleri gerçekleştirir 
Dizi sınırı tanımını ve özelliklerini uygulayarak dizi sınırıyla ilgili çeşitli ödevleri çözer 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim birimi: Yakınsak dizi işlemleri 
Anahtar Kelimeler: limit, yakınsak, dizi, terim 
Dersten beklenen öğrenme çıktıları: 
Yakınsak dizilerin özelliklerini açıklar 
Yakınsak zincirlerin özelliklerini analiz eder 

Ders için başarı kriterleri: 
Yakınsak dizilerin 4 özelliğini göster 
Görevleri çözerken hangi özelliğin 
kullanılması gerektiğini açıkça belirtin 

 
16 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
17 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
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Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: 
Kitaplar: Matematik 12, Khan Academy (açıklayıcı video) 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi: 
Fizik (hız, ivme, güç). 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                 Süre____10dk___;                                        Çalışma yöntemi:  – 
Beyin fırtınası 
Tartışma soruları: 
 
Yakınsama ve Ayrışma ile ne anlıyorsunuz? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim 
sağlamak için stratejiler  
Soru; öğrencilerin yakınsama ve uzaklaşma 
hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları 
hakkında bilgi sağlar. Öğrenciler görüşlerini 
ifade ederler. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME           Süre: 10 dk;                    Çalışma yöntemi – 
Yüz yüze 

  Tartışma 
soruları: 
            
Genel terim ile dizi 
yakınsaması 
incelenir: 
 

𝒂𝒂𝒏𝒏 =
𝟑𝟑𝒏𝒏 − 𝟏𝟏
𝟐𝟐𝒏𝒏 + 𝟑𝟑

 
                                                                         

Akran 
değerlendirmesi ve 
değerlendirme 
stratejileri   
 

Ödev çözüldükten sonra 
öğrenciler, dizi sınırı hakkında 
neyin açık ve net olmadığını 
görme fırsatına sahip olurlar. 

Kanıtların 
toplanması: 

 
Öğrenciler dize sınırını 
hesaplar: 
 

𝒂𝒂𝒏𝒏 =
𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝟕𝟕𝒏𝒏 + 𝟓𝟓
𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝟓𝟓𝒏𝒏 + 𝟖𝟖

 

Geri 
bildirim 
sağlama 
stratejileri  
Verilen 
görevi 
çözerek 
öğrencilerin 
dizinin 
yakınsaması 
konusunda 
ne kadar net 
olduklarından 
emin olunur. 

SONUÇ           Süre: 10dk;                                                      Çalışma yöntemi – 
Bireysel (çifter) 
Toparlama soruları: 
Öğrencilere bireysel olarak (çiftler halinde) üzerinde 
çalışmaları gereken bir ödevin verildiği bir çıktı 
sayfası verilir 

Toparlama geri bildirimi sağlamak 
için stratejiler  
Geri bildirim çıktı sayfası tarafından 
sağlanır. 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Öğrenciler, bireysel çalışmaları için verilen geri bildirim ve çözülmüş ödevler temelinde 
değerlendirilecektir. 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Öğrencilere, ödevleri bireysel olarak çözmeleri gereken bir çalışma sayfası verilir. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Dersin seyrine yansıma, öğrencilerin derste bağımsız çalışma için ödevleri çözmedeki başarısı 
olacaktır. 

 

Çıktı Sayfası: 
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Adı ve soyadı ____________________                                  Tarih_____________ 

Görev: Dize limitini bulun: 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥
𝒏𝒏→∞

𝒏𝒏𝟑𝟑+𝟐𝟐𝒏𝒏+𝟕𝟕
𝒏𝒏𝟐𝟐+𝟓𝟓𝒏𝒏−𝟑𝟑

 

 
Cevapla ilgili ilk düşünceleriniz 

 

 
Cevaplarınızı arkadaşınızla karşılaştırın 

 

 
Arkadaşın cevabı 

 

 

Sınıftaki diğerlerinden fikirler 

 

ÖRNEK 
 

Öğretmen: Natyra Robelli 

Ders: Matematik  Sınıf: Xll      12 .12.2019 

      Konu: Elips ve yapısı. 

Alan sonuçları  Ders sonuçları 
Düşünme ve iletişim matematiği 
Kavramları gerçek hayattan bağlama 

Çemberin elips ile bağlantısını kurar. 
Gerçek dünyaya bağlayın. 
Farklı yöntemlerle oluşturur. 
 

 
            Öğrenme Çıktıları 

Düz koni kesimi hakkında bilgi sahibi olur (elipsin faydası) 
Elips oluşturur 

            Öğrenme amacı 

Odaklarını bilerek elips oluşturulması 
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Bir elips örneği ile açıklayıp çalışmaları yanındaki arkadaşı ile karşılaştırıp 
tartışsınlar. 

            Başarı kriterleri 

• Elipsin oluşumu için problemin temel verilerini bir arkadaşıyla karşılaştırır 
• Elde edilen sonuçları kendi aralarında tartışır / karşılıklı tartışma; 
• Öğrencilerden biri bu sonuçları tahtaya yazar. 

Öğrencilerin ders sırasında sahip olabileceği yanlış anlamalar: 
İki odak noktası verildiğinde elips konstrüksiyonu. 
 

Kanıt toplaması 

Dersin 
başlangıcı 
Öğretmen 
önce koni 
ve düzlemi 
göstererek 
çemberle 
kesişimlerini 
gösterir ve 
sonra elipse 
geçer. 

Tartışma soruları 
1. Elipsi veren koni ile düzlemin konumu 

nedir? 
2. Dairelerin kaç merkezi ve kaç tanesi 

elipstir? 
3. Nerede farklıdırlar? 

 

Öz değerlendirme 
Akran değerlendirmesi, akran 
geri bildirimi ve tartışma 
yoluyla yapılır.  

 

Dersin ortası 
Öğretmen elipsin elde edildiği öğrenciden geri 
bildirim aldıktan sonra elipsin tanımını verir, 
Ayrıca öğrencilerle birlikte elipsi oluşturur.

 

Tartışma 
soruları 
 
1. 
Konstrüksiyonu 
belirli adımlarla 
ilerliyor mu? 
 
2. 
Konstrüksiyon  
sırasında daha 
fazla yöntem 
kullanabilir 
miyiz? 

Öz değerlendirme 
Öğrencilerle bir araya 
getirdiğimiz kurgunun 
sonundaki sorularla 
akran değerlendirmesi 
yapılır: 
 
1. Bütün bunlardan ne 
öğrendim? 
 
2. Başarmak için yola 
çıktığım şeyi başardım 
mı? 
 
3. Konstrüksiyonu nasıl 
oluşturdum? 
 
4. Daha fazla ne 
yapabilirim? 
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Ders sonu 
Öğrenciler 
konstrüksiyonu 
yaptıktan sonra 
çalışmalarını 
arkadaşlarıyla 
karşılaştırırlar 
ve karşılaştıkları 
hataları 
tartışırlar. 

Tartışma 
soruları 

1. 
Konstrüksiyon 
iyi gitti mi? 
2. Bu derste 
gerçekleşen 
öğrenme 
kavramı 
anlaşıldı mı? 

Öz değerlendirme 
Öğrenciler konstrüksiyon işlerini birbirleriyle karşılaştırır. 

 

 
 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri. 

• Konstrüksiyon hatasının düzeltilmesi 
• Verilen problemin açıklığa kavuşturulması 
• Sonraki adımlarda öğrenmenin oryantasyonu. 

Ders boyunca öğretmen gözlemi 
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ÖRNEK 
 

Öğretmen: Natyra Robelli 

Ders: Matematik  Sınıf: Xll   
   
 Cuma günü 13.12.2019 

Konu: Fonksiyon (Alıştırma) 

Alan sonuçları  Ders sonuçları 
Düşünme ve iletişim 
matematiği 
Kavramları gerçek hayattan 
bağlama 

Fonksiyonun gerçek hayatla bağlantısını kurar. 
İşlevsel uygulamalarımızın nerede olduğunu gösterir. 

 
Öğrenme Çıktıları  

 Fonksiyonu hatırlatır 
 Tanım alanı, fonksiyon sıfırları, nokta, monoton, 

Öğrenme amacı 

 İşlevi iki topluluğun bağlantısı olarak oluşturun 
 Örnek olarak, tüm özelliklerini ayrıştırırsın. 

Başarı kriterleri 

• Sorun verilerini işlevle ilişkilendirin 
• Elde edilen sonuçları birbirleriyle tartışın 
• Öğrencilerden biri bu sonuçları tahtaya yazsın. 

Kanıt toplaması  

Dersin 
başlangıcı 
Başlangıçta 
öğretmen 
öğrencilerin 
sadece tartıştığı 
bir işlev 
sorununu suna. 
Bu sorun ne 
içeriyor? 

Tartışma soruları 
Öğretmen ödevleri her öğrenciye dağıtır: 
Fonksiyonun Monoton, Sınırlı, periyodik, çift ve 
tek olduğunu gösteriniz: 

𝒇𝒇(𝒙𝒙) =
𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟏𝟏
𝟓𝟓 − 𝒙𝒙

 
Ne bilmeliyim? 
Sorun nasıl çözülür? 
Hangi adımları izlemeliyim? 
Nereden ulaşmam gerekir? 

Öz değerlendirme  

Akran 
değerlendirmesi, 
akran geri bildirimi ve 
tartışma yoluyla 
yapılır.  
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Dersin ortası 
 
Öğretmen öğrencilerden 
geri bildirim aldıktan ve 
ödevleri her öğrenciye 
dağıttıktan sonra… 
öğrencilerin 
çalışmalarını takip eden 
bu bölümü gözlemler. 

Tartışma 
soruları 
 
1. Çözüm 
belirli 
adımlarla mı 
ilerliyor? 
 
2. İşlev çift 
veya tek, 
sınırlı, 
tanımlı, 
monoton… 

Öz değerlendirme  
 

Adı: 
___________________________________ 
Aınıfı: 
____________________________________ 
Ders: _________________________ 

 

Fonksiyonun monoton, 
sınırlı, periyodik, çift veya 
tek olduğunu 
gösteriniz:𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝟐𝟐𝒙𝒙−𝟏𝟏

𝟓𝟓−𝒙𝒙
 

 
Ne bilmeliyim? 
Sorun nasıl çözülür? 
Hangi adımları 
izlemeliyim? 
Nereden ulaşmam 
gerekir? 

 
Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri.  

• Ödevdeki hatanın düzeltilmesi 
• Verilen problemin açıklığa kavuşturulması 
• Sonraki adımlarda öğrenme oryantasyonu. 

 
Ders boyunca öğretmen gözlemledi. 

  

Ders sonu 
 
Öğrenciler ödevi 
tamamladıktan 
sonra 
öğrencilerden biri 
tahtada ödevi 
çözer. 

Tartışma soruları 

1. Ödevin çözümü iyi gitti mi? 
2. Bu derste gerçekleşen öğrenme 
kavramı anlaşıldı mı? 

Öz Değerlendirme 
 
Öğrenciler ödev çözme 
çalışmalarını birbirleriyle 
karşılaştırırlar. 
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MÜFREDAT ALANI: FEN BİLİMLERİ 

Öğretmen: Gani Hajrizaj                                Ders: Fizik 
 

 
17 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
18 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
19 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
20 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
20 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı : Fen Bilimleri Ders:   Fizik Müfredat seviyesi 

:    V 
Sınıf 
:  

Konu17:   Manyetik alan 
Gerçekleşmesi için gereken 
Saatler / Birimler 18: 
Kalıcı mıknatısların manyetik alanı 

Konunun öğrenme çıktıları:  
Kalıcı mıknatısların manyetik alanlarını ve çeşitli 
elektrik iletken formlarını açıklar 

Müfredat seviyesinin (hedeflenen svviyeler) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları:  
II.2       II.4        III.3 
Müfredat alanı ÖS çıktıları19 (hedeflenen): 
Doğal süreçlerde enerjinin korunumu yasasını, iç enerjiyi, katı ve sıvılardaki geçişlerini, 
düzeni, kaosu, döngüleri ve ısının sıcaklıkla ilişkisini açıklar  
Konu için öğrenme çıktıları 20 (konu aracılığıyla hedeflenen): 
-Kalıcı mıknatısların temel özelliklerini tanımlar ve çubuğun manyetik çizgilerini 
Dünyanın manyetik çizgileri ve iki yükün elektrik alan çizgileriyle karşılaştırır. 
-Zıt kutuplu ve aynı isimli çubuğun manyetik çizgilerini limatür ile gösterir. (Aletlerin 
yokluğunda yukarıda belirtilenleri görsel olarak gösterir). 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi:    Kalıcı mıknatısların manyetik alanı 
Anahtar Kelimeler :   Mıknatıs, manyetik alan, manyetik kutup, manyetik dömen 
Ders üniteden beklenen öğrenme çıktıları: 
1.  Kalıcı mıknatısların manyetik alanının temel 
özelliklerini sabitler. 
2.  Elektrik dipol çizgilerini, kalıcı mıknatısın manyetik 
alan çizgileriyle ve Dünyanın manyetik çizgileriyle 
karşılaştırır.                                                                                                                                                                                     

Ders ünitesi için başarı 
kriterleri: 
1.  Manyetik alanın nasıl 
oluştuğunu yazar 
2.  Kalıcı mıknatısların iki 
kutbunu ve aralarındaki 
etkileşimi gösterir 
3.  Elektrik ve manyetik alan 
çizgilerini gösterir 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:  
Fizik 11, tablo, projektör, kalıcı mıknatıs, beyaz demir tozu (varsa), çivi, demir vb. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Sürdürülebilir kalkınma için eğitim 
Kimi; Coğrafya, Astronomi 
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                 Süre____10dk___;                                        Çalışma yöntemi:  Grup 
veya çiftler halinde 
Tartışma soruları:   
1.  Mıknatıslar nedir? 
2.  Mıknatıslar nasıl çekilir? 
3.  Bir mıknatıs nasıl oluşturulur? 

Öğrencilere açıklayıcı 
geri bildirim sağlamak 
için stratejiler  
Ortasında "Kalıcı 
Mıknatıslar" olan düşünce 
ağacı 
 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME           Süre: 20 dk;                                Çalışma yöntemi: 
Karşılıklı konuşma 
  Kitaptaki ve Videodaki şekil 5.2, 
5.3 ve 5.4'ü inceledikten (2 dk)

Magnetic Field and Magnetic Field Lines_ What is a Magnetic Field_.mp4
 

Sonra soruları sorulur ve 
öğrenciler sevap verir. 
  Tartışma soruları: 
            
1. İki mıknatıs ne zaman çekilir 
ve itilir? 
2. Mıknatıs ne zaman kalıcıdır? 
3. Sizce Dünya'nın manyetik 
alanı var mı?                                                                       

Akran 
değerlendirmes
i ve 
değerlendirme 
stratejileri   
 
Öğrenciler, 
sorulan sorulara 
verdikleri 
cevaplarla 
değerlendirildiler 
(geri bildirim). 

Kanıtların 
toplanmas
ı  

 
Sorular ve 
cevaplar- 
defterlerine 
yazdıkları. 

Geri 
bildirim 
sağlama 
stratejiler
i  
 
Soru ve 
cevap 
(Geri 
bildirim) 
 

SONUÇ           Süre: 5dk;                                                      Çalışma yöntemi 
Toparlama soruları: 
Elektrik ve manyetik alan çizgilerini çizmeyi deneyebilir 
ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını bize anlatabilir 
misin? 

Toparlama geri bildirimi 
sağlamak için stratejiler  
Öğrenciler çizim yoluyla 
elektrik ve manyetik alanı 
ayırt ederler. 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Geri bildirim, çizimler 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Öğrenilen bilgi ve kavramlarla ve bunlara dayalı olarak bir çizim yapın. 
(Kalıcı mıknatısların manyetik alanlarını çizin, elektrik alanı ile karşılaştırma yapın ve 
Dünyanın manyetik ve coğrafi kutuplarını gösterin) 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
...... En başarılı derslerden biri olduğuna inanıyorum, ancak diğer derslerde hala 
iyileştirme için olanak bulunmaktadır. 
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0-02-0a-05756f9120a5660752e5fa40a0e113082f9bfe4cae7c9a4b7f42dc3405f7893a_fcfaf84c.mp4  

0-02-0a-6f8330af2b179a6c1d1159fb17dba38fcc343bfe2dbf165df872dbda6f3ebce8_c7a903e6.mp4  
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DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Fitim Haliti                       Ders: Biyoloji 

 
21 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
22 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
23 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
24 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
25 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
25 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Müfredat alanı :  
Fen Bilimleri 

Ders: 
Biyoloji 

Müfredat seviyesi : 
V 

Sınıf: XI 
 

Konu 21 :  
BİYOTEKNOLOJİ 
Gerçekleşmesi için 
gereken Saatler / 
Birimler 22: 7 

Konunun öğrenme çıktıları:  
İlaç, protein, hormon, enerji kaynaklarının (biyogaz) 
üretiminde biyoteknoloji uygulamasının rolünü ve önemini 
tanımlarlar. 

 
Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları 
23:  
I.1,   I.5,     II.1     Nga Kb 
Müfredat alanı   ÖS çıktıları24 (hedeflenen): 
2.2.1 Canlılar dünyasının evrim sonucu ortaya çıkan çeşitliliğini, hücredeki kalıtım ve 
biyokimyasal süreçlerde DNA'nın rolünü, beş canlı aleminin biyolojisini ve yapılarını 
vede yasaya uygunluğunu analiz eder ve biyoteknoloji ve teknikte canlı sistemlerin 
işlevini araştırır.  
Konu için öğrenme çıktıları 25 (konu ile hedeflenen seviye): 
   • Biyoteknoloji terimini tanımlar 
   • Kullanılan ve istenen sonuçları veren organizmaları adlandırır 
   • Biyoteknolojinin günümüzdeki sonuçlarını, biyoteknolojinin başlangıcında var olan 
sonuçlarla                 k    karşılaştırır. 
   • Biyoteknolojinin insan hayatındaki rolünü değerlendirir 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi :   Biyoteknolojinin geliştirilmesi 
Anahtar Kelimeler :  Biyoteknoloji, mühendislik, çaprazlama 
Ders üniteden beklenen öğrenme 
çıktıları: 
• Dünün biyoteknolojisini bugün ve 
gelecekle karşılaştırır 
•    Mısır biyoteknolojisinin etkisini 
açıklar 
•   Genin nasıl izole edildiğini analiz 
eder 

Ders ünitesi için başarı kriterleri: 
• Günümüzün biyoteknoloji metnini okur, 
sonuçlar çıkarır 
• Biyoteknolojinin uygulandığı alanları listeler 
• Hibrit mısır ile hibrit olmayan mısırın resmini 
analiz eder 
• Koalaları gen müdahalesi ile gen müdahalesi 
olmadan değerlendirir 
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•  Biyoteknolojinin geliştirilmesinde 
Louis Pasteur'ün çalışmalarını takdir 
eder 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Kitap, defter, kalem, 
bilgisayar, video projektörü 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Arnavutça, TİK 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                  Süre: 7 dk                               Çalışma yöntemi - bireysel 
Tartışma sorular: 
Hibrit mısırı duydunuz mu? 
Resimde ne görüyorsun? 

 

Öğrencilere 
açıklayıcı geri 
bildirim sağlama 
stratejileri  
 

Öğrenciler bir DNA 
sekmendi 
gördüklerini 
gösterirler, cımbızın 
DNA üzerindeki 
etkisini açıklamaya 
çalışırlar. 
  Bireysel çalışma 
sırasında her soruya, 
isteğine bağlı olarak 
cevaplar veririm. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME       Süre: 17 dk                     Bireysel-grup çalışması 
yöntemi 
   Tartışma 
soruları: 
 
Resimlerde 
nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
 
Bu iki mısır 
boyutları neden 
farklı? 
Nedeni nadir? 

Akran 
değerlendirme 
ve 
değerlendirme
si stratejileri  
Sorular 
yönelterek 
verdikleri 
cevaplara göre 
kendisini ve 

Kanıtların 
toplanması: 

Geri bildirim 
sağlama 
stratejileri  
Öğrenciler 
projektörlerde 
bu iki resmin 
önünde 
aşağıdaki gibi 
farklı sorular 
sormaya teşvik 
edilir: 
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Bazı iyi 
biyoteknolojileri 
sıralar mısınız? 
                                                                              

arkadaşlarını 
değerlendirir. 

 

 

Bu nasıl 
mümkün 
olabilir? 
Ne oldu? 
Aynı tür mısır 
mı?  
Biyoteknolojinin 
etkisini analiz 
ederek ve 
açıklayarak 
cevapları alırlar. 

SONUÇ                         Süre: 6 dk                              Çalışma yöntemi- Bireysel 
Toparlama soruları: 
 
Biyoteknolojinin iyi taraflarından bahseder 
misiniz?  Projektörde görünenlerden 
başka türlerden bulunur mu? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toparlama geri bildirimi sağlamak için 
stratejiler  
Projektör, her birinin iyi olanlardan 
bazılarını listelediği (İngilizce ‘den 
çevirerek) aşağıdaki fotoğrafı gösterir. 
Ayrıca, öğrenciler fotoğraflardakilerin yanı 
sıra başka faydalardan da bahsetmeye 
çalışırlar. 

 
Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Ders sırasında öğrenciler kendi verilerine ve çalışmalarına dayalı olarak gözlemlenir, 
diğer bir deyişle, bildikleri ve öğrendikleri hakkında bir öz değerlendirme yaparlar. 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Öğrencilerden biyoteknoloji hakkında internette daha fazla araştırmaları ve 
biyoteknolojinin uygulandığı diğer durumları tarım odaklı olarak belirlemeleri istenir. 
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Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Genel olarak öğrenciler tarafından dersin akışından ve anlaşılmasından memnunum ve 
ilgi alaka düzeyindeydi. Öğrenciler, biyoteknolojinin insan yaşamını iyileştirmedeki 
etkisi, kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanımı vb. hakkında mümkün olduğunca çok 
çalışmaları bilmekle ilgilendiler. 
30 dakikalık kısa süre olduğu için, internete daha fazla biyoteknik bilgi arama olasılığını 
kısıtlamıştır.  
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DERS PLANLAMASI 

Öğremen: Bajram Zogaj                             Ders: Coğrafya 
 

 
26 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
27 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
28 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
29 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
30 KB tarafından belirlenen çalışma alanından ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmektedir 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Müfredat alanı: Fen 
bilimleri 

Ders: Coğrafya Müfredat seviyesi: 
V 

Sınıf: 11 

Konu26:  Bölge - Afrika 
 
Gerçekleşme için 
gereken Saatler / Dersler 
27:1 

Ders konusunun öğrenme çıktıları: Öğrenci: 
· Afrika'nın ekonomik faktörlerini ayırt eder 
· Afrika'nın ekonomik yönünü açıklar 
· Bu kıtanın ekonomik geri kalmışlığının nedenini analiz 
eder 

Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları 
28: I.3; II.1,2; III.3 
Öğrenme yeterlilikleri için öğrenme çıktıları 29 (konu ile hedeflenen seviye) : I.2; 
II.4/2,3  
● Konuyla ilgili öğrenme çıktıları 30 (konu ile hedeflenen seviye) :  
● Afrika kıtasının ekonomik özelliklerini analiz eder 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim dersi: Afrika - ekonomik özellikleri 
Anahtar Kelimeler: Akdeniz bölge, tropikal, karasal, koloni/sömürgeciler, iklim  
Dersten beklenen 
öğrenme çıktıları:                            
· Afrika'nın ekonomik 
durumuna aşinadır 
· Bu kıtanın doğal 
kaynaklarını listeler 
· Bu kıtanın ekonomik 
kalkınmasındaki 
durgunluğu gruplar 
halinde tartışır 

Ders için başarı kriterleri: 
· Afrika'nın önemli varlıklarının yerlerini bir harita üzerinde 
bulur 
· Afrika'nın ekonomik durumunu açıklar 
· Afrika'nın dünyadaki ekonomik konumunu analiz eder 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Kitap, kalem, defter, 
Afrika'nın fiziki-coğrafi haritası 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

 

GİRİŞ               Süre: 5 dk                               Çalışma yöntemi: Beğin fırtınası 
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Tartışma soruları: 
Bu kıtadaki ana 
varlıklar nelerdir? 
Afrika'nın başlıca 
varlıkları nerede 
yatıyor? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri  
Önemli petrol varlıklarını tanımlarlar? 
Afrika'daki en büyük elmas zenginliğine sahip ülkeleri 
tanımlarlar? 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME       Süre: 30 dk                     Çalışması yöntemi: 
uzman guruplar 

     Tartışma 
soruları: 
Afrika'nın 
ekonomik 
yönünü açıklar 
mısınız?                                        

Akran 
değerlendirme 
ve 
değerlendirmesi 
stratejileri 
Öğrencilere 
öğretmen 
tarafından 
sorulan sorular 
hakkında yazma 
talimatı verilir ve 
ardından 
öğrenciler 
birbirlerinin 
çalışmalarını 
değerlendirerek 
defter 
değişiminde 
bulunurlar 
(karşılıklı 
değerlendirme) 

Kanıtların 
toplanması: 
 

Öğretmen, 
öğrencileri 
sorulan soruları 
analiz etmeye, 
karşılaştırmaya 
ve cevaplamaya 
teşvik eder 

Geri bildirim sağlama 
stratejileri  
Öğretmen, 
öğrencilere 
sorulan 
soruları nasıl 
cevapladıkları 
ve onları nasıl 
çözdükleri 
konusunda 
rehberlik 
eder. 

SONUÇ                                                   Süre: 10 dk                              Çalışma 
yöntemi: Venn şeması 
Toparlama soruları: 
Afrika'nın ekonomik 
durumunu açıklayın 
Afrika'nın başlıca 
doğal kaynaklarını 
vurgulayın 

Toparlama geri bildirimi sağlamak için stratejiler: 
Öğrenciler çıktı sayfalarını tamamlar ve öğretmen öğrencilerin 
varsayım, şüphe veya yanlış anlama ifade ettikleri noktalara 
odaklanır ... 

Öğrenci değerlendirme teknikleri: 
-karşılıklı değerlendirme 
-gözlem 
-sözlü anlatım 
-birden fazla alternatif cevaplama 
-kısa açık cevaplama 
-genişletilmiş açık cevaplama 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Afrika'nın başlıca doğal kaynaklarının haritasını çıkarırar 
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Bu doğal kaynaklarla ana devletleri seçerler. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
-öğrenciler öğrenmeyi veya yeni bilgileri pekiştirir. 
-öğrencilerin yeni bilgileri kendi sözleriyle anlatır. 
-öğrenciler yeni bilgiler hakkında fikir alışverişinde bulunurlar. 
- açık tartışmayı teşvik ederler. 
- öğrencileri soru oluşturmaya ve sormaya teşvik eder. 
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MÜFREDAT ALANI: FEN BİLİMLERİ 

DERS PLANLAMASI 

Öğretmen:Florina Gjoka                            Ders: Fizik 

Alan sonuçları I.1      I.2   II.3   III.2   
 
Ders sonuçları 1. Doğadaki madde, süreç ve fenomenlerin oluşumu için kavramlar, 

modeller, teoriler ve yasalar üzerinde bilimsel düşüncenin 
yapılandırılması. 

 

Öğrenme Çıktıları Öğrenme amacı Başarı Kriterleri 

1. Hidrojen atomunun enerji 
seviyelerini ve spektral 
serilerini analiz eder. 
2. Her bir değer için bu 
enerji seviyelerinin 
değiştiğini gösterir. 
3. Hidrojen atomu 
üzerindeki spektral serileri 
ayırt eder 

1. Hidrojen atomundaki her 
bir enerji seviyesinin 
değerini ayırt etme ve 
bulmasını 
2. Hidrojen atomundaki her 
spektral seriyi 
adlandırmasını  
yapabilmeli. 
 

1. Hidrojen atomundaki her bir 
enerji seviyesinin enerjisini 
hesaplamak için analitik formları 
uygular. 
2. Hidrojen atomunda oluşan 
spektral serileri ayırt edebilir. 

 

Ders için öğrenme çıktıları hedefine doğru çalışırken öğrencilerin sahip olabileceği yanlış 
anlamalar 

Her enerji seviyesi için enerjiyi hesaplayıp Ridberg sabitini bulumlmları gerekir. 

Öğrencilerle birlikte oluşturulan Başarı Kriterleri veya paylaşılacak stratejiler 

Sorular - cevaplar ve ödev yoluyla 
 

Kanıt çıkarmak için sınıf stratejileri 

Kanıt toplama 
Dersin başlangıcı: 
Soru ve cevap 

Kanıt toplama 
Dersin ortası 
Soru soruğlduğunda ve ödevi 
çözerken öğrencilerin 
cevapları 

Kanıt toplama 
Dersin sonu 
Sorular ve cevaplar, çıkış 
sayfaları 

Ders sırasında yapacağım tartışmanın ana konuları 
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Tartışma soruları 
Dersin Başlangıcı 
1. Elektronun yörüngede 
dönmesinin koşulu nedir? 
  2. Yörüngedeki elektronun 
hızının, yarıçapının ve 
enerjisinin analitik biçimlerini 
anlatın? 

Tartışma soruları 
Dersin ortası 
Soru ve cevap 
1. Hidrojen atomundaki belirli 
enerji seviyelerini nasıl 
buluruz? 
2. Hidrojen atomundaki 5 
spektral seriyi nasıl ayırt 
ederiz? 
3. Bir atomda elektron başına 
iyonlaşma enerjisi nedir? 

Tartışma soruları 
Dersin sonu 
1. Bugün öğrendiğiniz en 
önemli ders neydi? 
2. Aklınızdaki en önemli soru 
nedir? 
 
 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri 

Sorular ve cevaplar ve ödevler 

Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için sınıf stratejileri 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersin Başlangıcı 
Öğrenciler, başlangıçta 
verilen cevaplar aracılığıyla, 
üzerinde çalışılacak yeni ünite 
ile yakından ilgili olan bir 
önceki üniteyi hatırlar, aynı 
zamanda cevaplarını okur, 
kendilerini değerlendirir ve 
birbirilerini değerlendirirler. 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersin ortası 
Anlatılan ders ile ilgili tartışma 
sırasında öğrencileri verdikleri 
cevaplarla değerlendirilir, aynı 
zamanda sorulan soruların 
cevaplarını tamamlayarak da 
birbirlerini değerlendirirler. 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersin sonu 
Dersin en sonunda öğrenciler 
düşüncelerini ifade ederek 
çıkış sayfasını doldururlar. 

 

Fizik dersinden öğrenci görüşleri: 

Dersin başlangıcı: 

    

Dersin sonu: 
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DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Agron Krasniqi 
 

 
31 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
32 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
33 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
34 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
35 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Müfredat alanı: Fen bilimleri Ders :  K I M YA  Müfredat 

seviyesi: VI 
Sınıf: XII-18 

Konu31:  
Acidet karboksilike 
Gerçekleşmesi için gereken Saatler 
/ Birimler 32: 6 
1. Karboksilik asitler 
2. Organik asitlerin özellikleri 
3. Metan ve etanoik asit 
4. Dikarboksilik ve polikarboksilik 
asitler 
5. Karboksilik asit türevleri 
6. Esterler 

Konunun öğrenme çıktıları:  
- Karboksilik asitlerin tanımını, sınıflandırılmasını, 
faydasını, reaksiyonlarını açıklar, 
- Karboksilik asit türevlerini tanımlar, 
- Karboksilik asit türevlerinin hidrolizini anlatır, 
- Karboksilik asitleri ve türevlerini klasik terminolojiye 
ve "IUPAC"a göre adlandırır, 
- Karboksilik asitlerin kimyasal özelliklerini analiz 
eder, 
- Esterlerin önemini değerlendirir, 
- Karboksilik asitleri fonksiyonel grup sayısına göre 
sınıflandırır, 
- Karboksilik asitlerin sertliğine sübstitüentlerin 
etkilerini açıklar, 

Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları33:  
Etkili iletişimciler: 1,3,8,9 
Yaratıcı düşünür: 2,3,4,6; 
Başarılı öğrenci: 2.8; 
Üretken katkıda bulunanlar: 4; 
Sağlıklı birey: 1, 8; 
Başarılı öğrenci: 5.7 
Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları34: 
Yaşam kalitesini ölçmede maddelerin bileşimini, yapısını ve özelliklerini, elementlerin, 
inorganik ve organik bileşiklerin canlı ve cansız dünyadaki etkisini analiz eder .  
Konu için öğrenme çıktıları35 (konu ile hedeflenen seviye): 
 Karboksilik asitleri ve türevlerini klasik terminolojiye ve "IUPAC"a göre adlandırır, 
 Karboksilik asitlerin kimyasal özelliklerini analiz eder 
 Karboksilik asitleri yapılarına, fiziksel özelliklerine ve kimyasal tepkimelerine göre 

alkoller, aldehitler ve ketonlar gibi hidrokarbonlardan ayırır. 
 Karboksilik asitlerin sertliği üzerindeki etkilerini açıklar. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

Öğrenim ünitesi :  KARBOKSİLİK ASİTLER 
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Anahtar Kelimeler :  Asit, fonksiyonel grup, radikal 
Ders üniteden beklenen öğrenme çıktıları: 
                             

- Karboksilik asitleri inorganik asitlerden ayırt eder 
- Karboksilik asitlerin fonksiyonel gruplarını tanımlar 
- Karboksilik asitlerin isimlendirilmesinin yolunu gösterir                                                                                                                                                                                                                       

Ders ünitesi için başarı 
kriterleri: 
Karboksilik asitlerin 
fonksiyonel grubunu yazar; 
Alkil grubuna ve fonksiyonel 
gruplarına göre karboksilik 
asitlerin yapısını tanımlar; 
Karboksilik asitlerin en az 3 
yapısal formülünü (iki alifatik 
yapısal formül -1 doymamış ve 
1 doymuş) ve (1 yapısal 
aromatik formül) yazar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:  

"Kimya 12" kitabı, çalışma kitabı, sayfa A 4, Tebeşir, Dizüstü Bilgisayar, Projektör vb. 

Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi: 

Biyoloji, Biyokimya, T.İ.K. 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                  Süre: 5 dk                               Çalışma yöntemi 
Tartışma sorular: 
- Önce öğrencilere şu soru sorulur:  

• Bu gıda ürünlerinin ortak noktası nedir? 

            

  
- Öğrencilerin yukarıda sorulan soru hakkındaki düşüncelerini 
dinledikten sonra ders ünitesi tanıtılır. 

Öğrencilere açıklayıcı 
geri bildirim sağlama 
stratejileri  

 
Tahtada verilen düşünceleri 
işaretlenir. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME       Süre: 20 dk                     Çalışma yöntemi 
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  “İçerik 
mini 
anlatımı” 
            
Bir 
powerpoin
t sunumu 
ile 
karboksili
k asitler 
hakkında 
kısa bir 
açıklama 
yapılır.                                                      
 
 
 

Akran değerlendirme ve 
değerlendirmesi stratejileri  
Dersi dinledikten sonra öğrencilerden 
defterlerinde aşağıdaki modeli oluşturmalarını 
istenir:     
Çalışma çiftler halinde yapılmalıdır 
 “Sırala- Gruplandır - İsimle “ 
 
 
Bazı 
karboksili
k asitler 
sayınız 

Gruplandırın : İsimleyi
n 

Alifatik Aromati
k 

 
D 
o   
y 
m 
u   
ş 

Do 
ymam
ı   ş 

 

 

Kanıtların 
toplanması
: 
Öğrenciler 
çalışırken 
“Sırala- 
Gruplandır - 
İsimle“ 
tablosunu 
tahtada 
(karatahtada) 
sunulur. 
 
Gruptaki 
öğrencilerde
n biri tahtaya 
çıkar ve 
tahtanın bir 
bölümünü 
doldurur. 
Aynı şey 
diğer gruplar 
için de 
geçerli. 

Geri bildirim 
sağlama 
stratejileri  
Öğrenciler 
tarafından 
tablo 
tamamlandıkta
n sonra 
öğretmen soru 
sorar. 
Neyi yanlış 
yapmış 
olabiliriz? 
Eklemek veya 
çıkarmak 
istediğiniz bir 
şey var mı? 
Ve sonra 
öğretmen 
oğrencilerin 
tepkilerini 
bekler! 
 
 

SONUÇ                         Süre: 5 dk                              Çalışma yöntemi 

Toparlama soruları: 
- Projektör ile öğrencilere aşağıdaki görsel sunulur ve 

defterlerinde şu sorulara çözüm bulmaları istenir: 
1. Bu karboksilik asitleri adlandırın?                                

   

C
C

CH3

H2C

O

OH

O

OH
HO

CH3 C C CH2 COOH
HH

CH3 C COOH

CH3

CH3

HOOC - (CH2)4
 - COOH

                   
 

Toparlama geri bildirimi 
sağlamak için stratejiler  
Cevapları almayı başaran 
öğrenciler tahtaya gider ve 
adını veya yapısını yazar. 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
    Öz değerlendirme 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Ödevler :  1,2 dhe 4  në faqe  147. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Yansıma öğretmenler odasında kaydedilir. 

2. Bu karboksilik asitlerin 
yapısal formüllerini yazınız: 
Metanoik asit, Benzoik 
asit, Oksalik asit 



95 
 

Müfredat alanı: TOPLUM VE ÇEVRE 

Öğretmen:                                                Ders: Psikoloji 

DERS PLANLAMASI 

Müfredat alanı:  Ders: Psikoloji Müfredat seviyesi: V Sınıf: 
XI 

Konu: Biyopsikoloji 
 

ÖDÇ Öğrenme Ders Çıktısı: İnsan davranışının biyolojik 
temellerini tanır. Nöronun yapısını ve işlevini açıklar. Sinir 
sisteminin organizasyonunu açıklar. 

Yeterliklere Yönelik Öğrenme Çıktıları: I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me 
shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje 
të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike 
në arsim e mesëm të lartë. Lisede Eğitim akademik hazırlığın özelliklerini yansıtan 
belirli bir konuda görüşünü sözlü veya yazılı olarak veya başka herhangi bir ifade 
biçimiyle (semboller, kodlar, işaretler ve diğer sanatsal ifadeleri) ifade eder. 
I.3 Akranlar ve yetişkinlerle öğrenme, sosyal veya günlük yaşam, soru sorma, 
cevaplama ve önemli bilgileri vurgulama ile ilgili konularda yapıcı bir şekilde (anadilde 
ve/veya yabancı dilde) tartışır.    
II.1 Psikoloji veya belirli bir konu için bilgi toplama, seçme ve sınıflandırma yöntemini 
tanıtır. İlgili konuyla güncel gelişmeler için argümanlar sunar. 
Müfredat alanı sonuçları: I.I.I; I.2.1; I.3.2; 1.6.1; 2; 3 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Ders ünitesi: Sinir sisteminin yapısı ve işlevleri 
Anahtar Kelimeler: nöron, Sinir sistemi, beyin 
Öğrenme amacı: 
Sinir sisteminin farklı alt bölümlerinin işlevlerini ayırt eder. 
Nöronu sinirsel iletişimin temeli olarak tanımlar; 
Bilginin nasıl iletildiğini ve sinir sistemine nasıl entegre edildiğini analiz eder. 
Ders sonucu: 
Sinir sisteminin bölümlerini böler ve işlevlerini açıklar. 

Başarı kriterleri: 
Sinir Sisteminin bölümlerini ve alt bölümlerini deftere yazarak listeler. 
Sinir Sisteminin her bir parçasını birbiriyle karşılaştırarak işlevini açıklar. 
Ne için kullanıldıklarını açıklayan üç beyin çalışma aparatörden bahseder. 
 
Kaynaklar, somutlaştırma araçları: Ders Kitabı Psikoloji 11, defter 

Diğer derslerle veya müfredatlar arası konularla ilişki: Biyoloji, Sosyoloji 
 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

ÇIKARMA                           Çalışma Şekli: Bireysel                                                Teknik: 
Beğin Fırtınası  
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Süre 5 min 
Aşağıdaki terimler hakkında düşünmeyi teşvik ederek sınıfla birlikte bir beyin fırtınası 
düzenliyoruz: Sinir sistemi ne demektir? Sinir sistemi nelerden oluşur? 
Öğrencilerin bu iki terimi ayırt edebilmelerini bekliyoruz. Kitapları açmalarını rica 
ediyoruz s. 20. Sonra yine bazı sorularla devam ediyoruz: Beynimizin nasıl çalıştığını 
hiç merak ettiniz mi? Tacizler ve algılar nereden geliyor? Çevremizdeki insanları nasıl 
anlayabiliriz? Fikrinizi savunun. 
 
 
ANLAYIŞIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Çalışma yöntemi: Gösteri, illüstrasyon 
Çalışma Şekli: Grup Tekniği: Küme, İki parçalı günlük Süre: 15 dk 
Daha sonra öğrencileri iki gruba ayırıyoruz. Öğrencileri öğrenme sorunları hakkında 
bilgi almaya yönlendirilir.  
Grup I: Sinir sisteminin anatomik yapısı 
Grup II: Sinir sisteminin işlevleri 
Öğrencilere ders kitabından gerekli bilgileri almaları için süre verilir. 
Okudukları hakkında düşünmeye ve tahminde bulunmaya teşvik edilirler. Birinci grup, 
sinir sisteminin yapısını küme tekniği ile sunar. 
İkinci grup, sinir sisteminin işlevini, bölümlerini alıntılayarak ve bu bölümler hakkında 
yorum yaparak açıklar.  
Öğrenciler hazır olduklarında bilgileri tartışırlar. Öğrencilerin bilgileri, öğretmenden 
gelen diğer bilgilerle zenginleştirilir, bu da öğrenme konusunun sonuna kadar 
öğrencilerin ilgisini canlı tutar.  
YANSIMA                          Çalışma şekli: Bireysel                                Teknik: Serbest 
yazma                                        Süresi 5 dk 
Öğretmen, bu derste edindiği bilgileri yansıtarak, öğrencilerin ders sırasında elde 
ettikleri verileri özetleyen bir çıktı kağıdını öğrencilere dağıtır.  

Öğrenci değerlendirmesi: Yazılı değerlendirme bir grupta Kümenin tamamlanması ve 
diğer grupta Alıntı yorumu. 
Ödevler ve bağımsız çalışma: Dereceli Puan Anahtarı Bilgi Kontrolü ve Görev, s. 18. 
Ders için yansıma:  
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DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Gjon Tushaj                                        Öğretmen: Tarih 
 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Müfredat alanı: 

Toplum ve Çevre 
Ders: TARİH Müfredat seviyesi: 5 Sınıf: X 

Konu: İlirya uygarlığı 
Gerçekleşme için 
gereken Saatler / 
Dersler:   
8 – ders saatı 

Ders konusunun öğrenme çıktıları:   
•      İlirya kültürünün ve inancının özelliklerini Yunan, Roma 
ve diğer komşu etnik kökenlerin özellikleriyle  karşılaştırır. 

Müfredat seviyesinin (konu ile hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme 
çıktıları: 

IV.  Yaşam, iş ve çevre için yeterlilikler (Üretken ve katkıda bulunan) - IV. 4 
VI.  Vatandaşlık yeterliliği (Sorumlu vatandaş) - VI. 7, 9 

Öğrenme yeterlilikleri için öğrenme çıktıları (konu ile hedeflenen seviye):  
2.  Objeleri / anıtları, fenomenleri, tarihi, sosyal ve çevresel süreçleri ve bunların 
aralarındaki bağlantıyı ve etkileri araştırır .  
1. Toplumdaki çeşitli olay, olgu ve süreçlerin nedenlerini ve sonuçlarını eleştirel olarak 

analiz eder ve bunların bireyler, sosyal sistemler ve küresel gelişmeler üzerindeki 
etkileri hakkında kişisel görüşlerini ifade eder. 

Konuyla ilgili öğrenme çıktıları (konu ile hedeflenen seviye):  
- İlirya kültürünün ve inancının özelliklerini Yunan, Roma ve diğer komşu etnik 

kökenlerin özellikleriyle karşılaştırır. 
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

Öğrenim dersi: İliryalılarda kültür, sanat ve inanç 
Anahtar Kelimeler: sanat, kültür, din, törenler vb. 
Dersten beklenen öğrenme 
çıktıları:  
• İlirya kültürünün özelliklerini 
açıklar. 
• İliryalılar arasındaki gömme 
biçimini gösterir. 
• İliryalılar arasında 
putperestliğin özelliklerini 
analiz eder. 

Ders için başarı kriterleri: 
• İlirya kültürünün geliştiği iki yüzyılı kanıtlar. 
• İlirya'da yaygın olan en az iki kültü listeler. 
•  Putperestliğin  teriminin anlamını tanımlar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: Tarih 10, Ders kitabı 
('Albas' yayınevi, 2017), karatahta, işaretleyici (tebeşir), dizüstü bilgisayar, projektör vb. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişki: TİK, 
Coğrafya, Sanat, Barış Eğitimi, Küreselleşme ve Karşılıklı Bağımlılık, vb.  

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                                                   Süre: 10 dk                               Çalışma yöntemi: 
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Tartışma soruları:  
Etkinlik I: Sorular – Yüz yüze 
sorular 
Başlangıçta öğrencilere şu 
sorular sorulur: 
1.Balkan Yarımadası'nın eski 
halkları kimlerdi? 
2. İliryalılar kimlerdir? 
3. İlirya kabileleri hangi 
bölgelerde bulunuyordu? 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama 
stratejileri: 
Öğrenciler sorulan soruların her birini cevaplarken, 
devamında daha fazla açıklama yapmak, herhangi bir 
hatayı düzeltmek veya unutmuş olabilecekleri veya 
tam tanımını hatırlamamış olabilecekleri için öğretmen 
yeniden bazı noktalara değinir. Ayriyeten, Balkan 
halklarından herhangi birinden bahsetmek, İliryalıların 
kim olduğu veya İlirya kabilelerinin bulunduğu bölgenin 
herhangi bir kısmı hakkında sözlü olarak tüm 
öğrencilerle tartışılınır ve özellikle olumlu geri 
bildirimde bulunur, bilgileri için onları takdir edilir ve 
övünir.  Böylece, soruları bireysel olarak cevaplayan 
öğrencilerin hataları düzeltirler, bilgileri ve 
performansları arttırırlar. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME       Süre: 25 dk                                 Çalışması 
yöntemi: 

Tartışma 
soruları II: 
biliyorum / 
bilmek 
istiyorum / 
öğrendim. 

- Öğrencilere 
öğrenme 
dersinin ana 
bölümlerinin 
altını çizerek 
okumaları için 
bireysel olarak 
talimat verilir. 
Bu esnada 
öğrenciler 
okurken   
Bildiyorum / 
Bilmek 
İstiyorum 
/Öğrendim  
(önceden 
hazırlanmış) 
Öz 
Değerlendirm
e Listesini  
dağıtılınır ve 
her birine adını 
ve soyadını, 

Akran değerlendirme 
ve değerlendirmesi 
stratejileri: 
- Öğrenciler 
"Öğrendim" bölümünü 
tamamladıktan sonra, 
öğrencilerin bir kısmı 
gönüllü olarak 
çalışmalarını okurken, 
onların versiyonlarını 
okuduktan sonra, 
gerekli olduğunu 
düşündükleri 
eksiklikler, açıklamalar 
ve eklemeler hakkında 
sohbet şeklinde 
tartışmaya başlanır ve 
bu arada öğretmen ise 
tabloda iki grubun 
ortak noktalarını 
yorumlar şeklinde 
işaretler. 

Kanıtların 
toplanması: 

- Öğrencilerin 
etkinliği 
sırasında, 
onlarla sohbet 
ederek 
çalışmaları 
hakkında 
notlar tutulur 
ve aynı 
zamanda 
etkinliğin 
mümkün 
olduğunca 
etkili olması 
için 
çalışmalarının 
ilerlemesini 
yönlendirilir, 
tavsiye edilirr 
ve açıklanır. 

Geri bildirim 
sağlama stratejileri:  
- Bu etkinliğin 
sonunda 
öğrencilerden Öz-
Değerlendirme 
Listesi'nin alt kısmını 
doldurmalarını 
istenir: Biliyorum, 
Bilmek İstiyorum, 
Öğrendim, 
kendilerinin konuyla 
ilgili ön bilgileri için 
kendilerini 
değerlendirecekleri 
ve işaretlenen 
kriterlere göre 
öğrenme dersinden 
ne kadarını 
öğrenmeyi 
başardıklarını  
değerlendireceklerdir
. 
- Bu sayede dersin 
ilerleyişi ve etkililiği 
hakkında bilgi 
oluşacaktır. 
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sinifi,  tarih ve 
seviye 
puanlama 
anahtarlarının 
ilk bölümünü 
doldurmalarını 
isteir.  

      SONUÇ                                                   Süre: 10 dk                              Çalışma 
yöntemi: 
Toparlama 
soruları: 
Etkinlik III - 
Okuma / Analiz 
etme / 
Yorumlama 
-  Üçüncü 
aşamada 
öğrencilere 
okumaları ve 
analiz etmeleri 
için bir metin 
verilecek ve 
daha sonra bu 
metinden yola 
çıkarak İliryalılar 
hakkında veri 
çıkaracaklar. 
Aşağıda metni 
sunuyoruz: 
Skymni, Yunan 
coğrafyacı, III-II. 
Asırda şunu 
vurgulamıştır: 
“Ardından, 
içinde birçok 
halkın 
bulunduğu uzun 
bir ülke olan 
Illyria geliyor. 
Nüfusu çok 
büyük. Bu 
halkların bazıları 
iç kesimlerde, 
toprağı 
işleyerek, 
bazıları ise 

Toparlama geri bildirimi 
sağlamak için stratejiler: 
Bir ÖiD tekniği olarak öz 
değerlendirmeyi çok iyi 
planladınız, ancak  size geri 
bildirimde bulunmak için 
tamamladıkları süre içinde 
fırsatınız olmassa, o zaman 
bunlar evde kontrol edilir. 
- Dersin bu bölümünde, her 
öğrenciye önceden hazırlanmış, 
adını, tarihini, konusunu 
yazmaları ve uygun işarete 
işaretlemeleri gereken bir 
çalışma sayfası verilir ve şu 
soruyu yanıtlar: Bugünkü ders 
hakkında ne düşünüyorsun? ve 
Neden öyle dişiniyorsun? 
Çıktı kağıtlarını kontrol edecek 
ve bir sonraki derste ortak 
tartışma yoluyla öğrencilerin 
başarısını geliştirmek ve 
artırmak için onlar hakkında 
yorum yapacaktır. 
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Adriyatik Denizi 
boyunca yaşar. 
Bazıları 
Basilyalıların 
gücüne itaat etti, 
bazıları kendi 
kendilerine 
hükmetti. Birçok 
tanrıya saygı 
duyduklarını, 
çok adaletli ve 
misafirperver 
olduklarını, 
sosyal hayatı 
sevdiklerini ve 
çok güzel bir 
hayata 
bahşedildiklerini 
söylüyorlar”. 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Ders boyunca dersin tüm aşamalarına aktif katılımı esas alınarak - sürekli 
değerlendirme yapılacaktır. Öğrenci değerlendirmesi öğretmenin kişisel günlüğüne de 
kaydedilecektir. 
Ödevler ve bağımsız çalışma:  
• Öğrencilere, İlirya deniz tanrısı Redon'a adanan Arnavutça belgesel The Illyrian God 
of the Sea'yi online izlemeleri talimatı verilir. 
• Bu belgesel 'Gjurmë Shqiptare' programında yapılmıştır ve YouTube kanalında 
mevcuttur. 
• Öğrencilerden defterlerindeki veya PowerPoint programında yer alan verileri kısaca 
anlatarak bir proje şeklinde sınıfa sunmaları istenir. 
• Ödev öğrencileri ayrıca öğretim dersinin 84. sayfasındaki soruların cevaplarını deftere 
yazacaktır. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması: Bu bölüm dersin 
bitiminden sonra tamamlanır.  
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MÜFREDAT ALANI: SANATLAR 

DERS PLANLAMASI 
Öğretmen: Liridona Veseli 

Ders: Resim Sanatı 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı:  ___SANATLAR___    / Ders:  __ Resim Sanatı _             Müfredat seviyesi: 
_V_    / Sınıf: _X_ 

KONU (iki aylık plandan itibaren -): Dil 
ve sanatsal iletişim  
Konu:  Figüratif öğeler 

Konuyu öğrenmenin sonucu (iki aylık 
plandan):    
Figüratif bir unsur olarak çizginin önemini anlar 
ve anlatır 

Sanatsal eserler yaratmak için farklı çizgi 
türlerini ayırt eder ve kullanır 

İki boyutlu formu üç boyutlu formdan ayırt eder 

Form öğesini kullanarak işi gerçekleştirir 
 

Saviyenin (hedeflenen seviyenin) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları: 
I.1,  II.1,  II.8,   III.3,  IV.3,  V.4, VI.7 
Müfredat alanı çıktıları (hedeflenen): 
2.1 Fikirlerini sanat eserleri aracılığıyla daha ileri bir düzeyde iletmek için sanat dilinin 
unsurlarını kullanırlar. 
2.2 En ileri düzeydeki sanatsal çalışmaların gerçekleştirilmesinde farklı sanatsal tekniklerin 
ifade olanaklarını denerler ve onları seçerler. 
2.3 Farklı izleyiciler (meslektaşlar, ebeveynler, diğer çocuklar, genel halk, vb.) için uygun 
sanatsal ifade araçlarıyla (müzik, drama, dans ve görsel sanatlar) iletişim kurarlar. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi: Çizgiler ve şekiller 
Anahtar Kelimeler: Tonalite ve hacim olarak çizgiler, hareket olarak çizgiler, çizimde iki ve üç 
boyutlu şekiller. 
Öğrenim amacı:                                                                                                                                                                  
Malzeme, teknik ve çeşitli sanatsal araçların tanınması, seçimi ve sanat eserlerinde 
kullanılması. 
Dersler için Öğrenme Çıktıları:  
Öğrenc 
Sanat tarihinin farklı yer ve dönemlerine ait farklı sanat eserlerinde çizgi  ögelerinin 
kullanımını bilinçli olarak gözlemler. 
Farklı sanat eserlerinde çizgi ögelerini kullanmanın farklı yollarını yansıtır. 
Kişisel fikirlerini iletmek için çeşitli sanat tarihi eserlerine dayanarak çizgiyi anlamlı bir şekilde 
kullanır . 
Başarı kriterleri: 
Çizgi, biçimi ve güzel sanatlardaki önemi hakkındaki bilgileri yorumlar  
Öğrencinin çalışmasının  özgünlük özel düzeyini  göstermek için.                                                                                                                      
Oluşturma sırasında sayfaya zarar vermemek için projeye özen gösterir. 
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Kaynaklar, somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri:                                                                                               
Resim sanatı Sınıf X, çizgi ve şeklin kullanımını gösteren sanat eserlerinin illüstrasyonları,                                                                 
çalışma araçları: kalem kağıt 
Diğer dersler ve/veya müfredatlar arası konular ve yaşam durumlarıyla ilişkisi: 
Dil ve iletişim, toplum ve çevre, sanat, müzik, matematik. 
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ 
İlk adım: Öğretmen, öğrencileri söz konusu konu hakkında düşünmeye teşvik eder: 
Çizgi ve şekil kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?       
İkinci adım: Resimlemelerin yardımıyla öğretmen bazı örnekler sunabilir ve onlar hakkında 
tartışabilir. 

     

 
Öğrenciler sunulan figürleri analiz ederler. Sunulan eserler hakkında yorum yaparlar. 
Öğrenciler çalışmalarını şekillendirme konusunda özgür olabilirler, ancak kendilerini farklı sanat 
tekniklerini nasıl birleştirecekleri konusunda yönlendirebilirler. 
Üçüncü adım:  Öğrencilerin çalışmaları öz değerlendirme için sürekli izlenir ve çalışma 
tamamlanmadıysa, tamamlanana kadar evde devam edilebilir. Bir sonraki derste öğrenci, kendi 
kendini değerlendirme için verilen tekniğe atıfta bulunarak tamamlanan çalışma hakkında 
yorum yapar ve sınıfta bir sonraki derste karşılıklı bir değerlendirme yapılır. 
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ 

- Bu değerlendirme, bilgilerini yeni konu ile ilişkilendirerek yaptıkları tartışmalara 
odaklanacaktır.  

- Öğrencilerin kendi çalışmaları ve arkadaşlarının çalışmaları hakkında yaptıkları 
değerlendirme analizine odaklanacaktır. 

- Görevi gerçekleştirme biçiminde 
ÖDEVLER VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 
Malzemeleri istediğinği gibi kullanarak çizgi ve şeklin birçok etkileyici olanağıyla denemeler 
yaparlar. 
Dersin akışı üzerine yansıma 
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Ders planlaması 

Öğretmen: Magbule Xhemaili                Ders: Görsel sanat 

Alan sonuçları Öğrenciler, insanlığın içinden geçtiği en önemli dönemleri tarihsel bir bakış 
açısıyla bilirler. İmgeler aracılığıyla sanatın dönemlerini ve özelliklerini 
tanırlar. Toplumun gelişmesinde sanatın önemini ve farklı dönemlerde 
insanların sanatla nasıl ilgilendiğini anlarlar. 
Konu aracılığıyla ulaşılması amaçlanan Müfredat Alanı Sonuçları: 
MAS:1.(1.1.&1.2); MAS:2(2.1. & 2.2. & 2.3.); MAS:3 (3.2.& 3.4); MAS: 4. 
(4.1.& 4.2 & 4.3 & 4.4.) 

 

Ders sonuçları Öğrenci: 
• Rönesans döneminde sanatın aldığı yönü tartışır 
• Sanatçıların yeni stiller geliştirirken erken dönem sanattan nasıl 

uzaklaştıklarını öğrenir. 
• Rönesans sanatının özelliklerini vurgular. 
• Rönesans'ın sanatın gelişimine etkisini açıklar. 
• Doğrusal ve hava perspektiflerinin nasıl kullanıldığını analiz eder. 

 
 
 

 

Öğrenme Çıktıları Öğrenme Amacı/ları Başarı Kriterleri 

 

Ders birimi için öğrenme çıktıları hedefine doğru yönlendirmeyi çalışırken, öğrencilerin sahip 
olabileceği yanlış anlamaları belirlemeyi öğrenir. 

Eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu tam olarak ayırt etmeyi öğrenir.  
İnternetten bulunan orijinal eserlerin sahte olanlara yanlış anlamaları belirlerler. 

Öğrencilerle birlikte oluşturulan Başarı Kriterleri veya paylaşılacak stratejiler. 

İtalya'daki Yüksek Rönesans resminin özelliklerinden ve dinin etkisinden bahsedilir. 
 

Bulgular çıkarmak için sınıf stratejileri 
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Bulguları
n 
toplanma
sı 
 
Dersin 
başlangıc
ı 
 
Beyin 
fırtınası  

Bulguların toplanması 
Dersin ortası 
Öğrenciler, Beyin Fırtınası'ndan aldıkları bilgileri analiz eder 
ve birlikte İtalya'daki Yüksek Rönesans dersinin bir 
bölümünü ve ayrıca sunduğumuz projektör aracılığıyla 
analiz eder ve resimleri tartışırlar. 

 

Bulguların 
toplanması 
Dersin sonu 
Öğrencilerle ortak 
tartışma. 
Her zaman 
öğretmenden 
geribildirimde 
bulunmak. 
 

Ders sırasında yapacağım tartışmanın ana konuları 

Tartışma soruları 
Dersin Başlangıcı 
-Erken Rönesans hangi 
dönemde 
gerçekleşmiştir? 
-Büyük keşif neydi ve kim 
yaptı? 

Bulguların toplanması 
Dersin ortası 
-Rönesans kaç dönem içinde 
gerçekleşmiştir? 
-Bu dönem edebiyat, müzik vb. diğer 
sanatlara da yansıdı mı? 
- Tanıdığınız bir temsilci bulunuyor mu? 
Yüksek Rönesans'ın en belirgin 
özelliklerinden biri, sanatçıların 
yeteneklerinin refahıydı. 
İtalya'daki Rönesans hakkında yeterince 
bilginiz var mı? 
İki parçalı günlük: 
Leonardo, Michelangelo ve Raphaelo 
gibi Yüksek Rönesans ustaları olarak 
bilinen 1495-1527 yılları ölümsüz 
şaheserlerini yarattılar. 

Bulguların toplanması 
Dersin sonu 
Bugünkü derste ne 
öğrendik? 
 
İtalya'daki Yüksek 
Rönesans hakkında ne 
biliyorsun? 
 
 
 
 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri 

Leonardo, Michelangelo ve Rafaelo ve onların ölümsüz başyapıtları hakkında ne biliyorsunuz. 

Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için sınıf stratejileri 

Öz değerleme ve 
akran 
değerlendirmesi 
 
Dersin başlangıcı 
 
Geribildirim 

Öz değerleme ve 
akran 
değerlendirmesi 
 
Dersin ortası 
 
 

Öz değerleme ve akran değerlendirmesi 
Dersin sonu 
Farklı yapılandırılmış bir belirgin çalışma yaprağı 
modeline sahip öğretmen, sorular aracılığıyla 
öğrencilerin kendileri üzerinde düşünmelerini 
teşvik eder. 
 

Mona Lisa-
kryevepra 
e artit 
botëror.
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• Buraya 
kadar nasıl 
ulaştım, 
benim için 
her şey 
açık mı?

• Nereye 
gitmek 
istediğimi 
neden 
öğrendim?

• İtalya'daki 
Yüksek 
Rönesans'ı
ne zman
öğrendim?

•Leonardo, 
Michelangelo 
ve Rafaelo ve 
onların 
ölümsüz 
başyapıtları
hakkında 
bildiklerim
nelerdir?
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MÜFREDAT ALANI: SAĞLIK VE REFAH 

DERS PLANLAMASI 

 
Öğretmen: Naif Jahaj                                   Ders: Beden eğitimi, spor ve sağlık 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı:   Beden eğitimi, spor ve sağlık                      Ders:  Beden eğitimi, spor ve sağlık 
Müfredat seviyesi :  V   / Sınıf: X-1,2,3,4,5,6,7,8  
Alanın temel kavramı: Fiziksel sağlık, Tam fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal refah. 
Konu:  Sportif hareket becerileri:  Ders birimi Basketbol: Basketbol 2'nin teknik unsurlarını 
geliştirmek 
Seviye için temel yeterliliklerin sonuçlarına katkı sağlayanlar :  I-2.3/II-2/III -2/ IV. 9/V-1, 2,3, 
5,6,8,9/VI. 9.1.2.6                                                           
5. sınıf müfredat alanı çıktılarına sağlanan katkılar:   
1. İsteğe bağlı olarak günlük olarak spor da dahil olmak üzere enerji faaliyetlerine katılır ve 
ülkedeki ve ötesindeki mevcut fırsatları öğrenirler. 
2.  Fiziksel ve spor aktivitelerinin hoşgörülü kişilerarası davranışların gelişimi üzerindeki etkisine 
ve sağlığın korunması ve esenliğin desteklenmesine yönelik alışkanlıkların yetiştirilmesine 
karşı olumlu bir tutum gösterirler. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Anahtar Kelimeler: Basketbol, top, pas, karşılama, vurma, işbirliği, pozisyon, vücut, duruşlar vb. 
Amaç: Öğrencilerin farklı oyun durumlarında teknik unsurları basit taktiklerle uygulayabilmeleri. 
Öğrenim Çıktıları: Yerinde ve hareket halinde geçme ve alma tekniğini gösterir. Farklı oyun 
durumlarında topu yönlendirme tekniğini gösterir ve uygular. 
Başarı kriterleri: 1.1. Teknik öğeyi anlar ve adlandırır, öğeleri saat içinde en az 5 kez, belirli bir 
mesafede, sınırlı bir alanda gösterir. Vücut pozisyonunun doğru duruşunu uygular.                                                                                                                                                                                                
Somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri: Konllar, spor sahası, kitap illüstrasyonları, top, 
takım, slayt, basketbol vb. 
TİK Kullanımı: İnternet (örn.), İnternet yönelimi. Basketbol oyununun kurallarını öğrenmek. 
1 .1. İlgili konular: Kişisel gelişim ve yaşam becerileri, barış ve hoşgörü eğitimi, sürdürülebilir 
kalkınma için eğitim, hayata ve işe hazırlık, kariyer bilinci.  
 2. Müfredat alanları: Dil ve iletişim, matematik, fen bilimleri ve sanat 
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ 
Giriş bölümü: Beyin fırtınasının sözel yöntemiyle öğrencilerin öğretim birimiyle tanışması, 1-3 
dk.                                             -öğrencileri ısıtma-yüklere hazırlama, eğitim çalışmaları 5 dk. 
Basketbol hareketlerin bilgisinin teşhisi 7 -10 dk. 
Ana bölüm (55 dak.): Basketbolun ana unsurlarının dairesel bir şekilde tekrarı, örneğin: 
çarpışmalı ve çarpışmasız farklı şekillerde top alma ve pas verme, top sürme, rakipsiz serbez 
hareketler, iki adımla basket atma. 
Son bölüm: (10dk) bölüm ve çıktı dosyası aracılığıyla teknik unsurların serbest oynaması 
ve değerlendirilmesi 
Adı: ___________________________________ 
Sınıf: ____________________________________ 
Ders(Birim): ________________ 
Tarih:___________ 
Bugünkü dersi ne kadar anladığınızı gösteriniz ve verilen noktaları işaretleyiniz? 
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MÜFREDAT ALANI: YAŞAM VE İŞ 

DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Vlora Demaj Gashi                             Ders: TIK 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI  
Müfredat alanı / dersi: Yaşam ve 
İş- TİK 

Müfredat seviyesi: 5 Sınıf: XI 

Konu: Veritabanı - Uygulama 
kullanımı 
Gerçekleşmesi için gereken 
Saat / Ders: 2 

Konunun öğrenme çıktıları: Verileri belirli 
kriterlere göre sıralamayı ve filtrelemeyi öğrenir 

Müfredat seviyesinin ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları:  
I. İletişim ve ifade yetkinliği- Etkili iletişimci 
9. Yeni bilgiler öğrenmek ve ödevleri tamamlamak da dahil olmak üzere günlük hayatta 
başkalarıyla iletişim kurarken ve etkileşim kurarken TİK'i etkili bir şekilde kullanır. 
III Öğrenme yetkinliği- Başarılı öğrenci 
4. Belirli bir konudaki bilgileri bağımsız ve etkin bir şekilde işler, bilgi kaynaklarının nasıl 
seçileceği ve kullanılacağı konusunda açıklamalar yaparak çalışmanın sonuçlarını 
yazılı veya sözlü olarak başkalarına sunar. 
V Kişisel yeterlilik- Sağlıklı birey 
1. Günlük yaşamda kendine güven ve kişisel ve kişilerarası beceriler gösterir, zamanla 
kendisi için olumlu yönleri ayırt eder ve amaçlanan kişisel sonuçlara ulaşmak için somut 
adımlar atar. 
6. Günlük yaşamda veya görevler ve öğrenme etkinlikleri şeklinde sunulan durumlarda 
sağlık, diyetler ve egzersizlerle ilgili seçimler yapar ve uygun kararlar verir. Bu yönlerin 
pratiğinde uygulanması için bağımsız hareket etmesi gerektiğinde (orijinal yazıda kelime 
tamamlanmamış!) 
Öğrenme yeterlikleri için öğrenme çıktıları: Acil durumlarda kendisini yönetir ve 
başkalarına yardım eder. Yeterli araçlarla kullanım ve adil yanıt için bilgi ve beceriler 
gösterir. 
Konu için öğrenme çıktıları: 
Her iki Sort & Filter seçeneği de sunarak onların kullanımını gösterir. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi: Sıralama ve Filtreleme 
Anahtar Kelimeler: Sırala, Filtrele, Artır, Azalt… 
Konuden beklenen öğrenme 
çıktıları: 
• Sıralama türlerini öğrenir 
• Filtreleme sürecini tanımlar 
• Artan ve azalan sıralamayı analiz 
eder.  

Konu için başarı kriterleri: 
• Kullanılan Sıralama türünü tanımlayın 
• Sıralamayı Kullanın 
• Artımlı Sıralama ve Filtreleme işlemini uygulayın. 
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Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları: İnternet, TİK Kitabı, 
Bilgisayar, Projektör, Tablo 
Diğer derslerle ilişkisi: İngilizce, Mesleki Uygulama, 
Müfredatlar arası konular / yaşam durumları: Gelişim eğitimi, Kişisel gelişim ve yaşam 
becerileri. 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ: 10 dk                                                                                                     Çalışma 
yöntemi 
Tartışma soruları: 
•Öğrencilere daha önce 
öğrendikleri verileri sıralama ve 
filtrelemedeki rolleri hakkında 
tartışmayı açan Sıralama ve 
Filtrelemenin ve bunları tabloda 
sunduğum MS Excel'in kullanımı ve 
yine sorduğum Sorular ve Cevaplar 
aracılığıyla bilgiyi önceden tahmin 
etmek. (orijinal yazıda ifade hatası var!) 
 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama 
stratejileri 
Öğrencilere güçlerini yanlarını geliştirmeleri ve 
hedeflerini gerçekleştirmeleri için özel bilgiler 
önerileri verilir. 
Bu amaçla aşağıdaki sorular kullanılır: 
Sıralama çeşitleri nelerdir? 
Filtreleme neleri içerir? vb. 
Bu sorulara dayanarak, öğrenciler bir sonraki 
adımları atmak için sahip oldukları bilgilere güçlü 
yönlerine güveneceklerdir. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME: 20 dk                                                                 Çalışma 
yöntemi 
Tartışma 
soruları: 
Projektör 
aracılığıyla 
verilerle dolu 
bir tablonun 
yapımını 
sunuyorum ve 
verilerin nasıl 
Sıralanacağını 
ve 
Filtreleneceğini 
açıklayan 
alıştırmalar 
yapıyorum. 
Ardından 
öğrencileri 
çiftler halinde 
düzenleyip 
ders sırasında 
yapmaları 
gereken görev 

Akran 
değerlendirme
si ve 
değerlendirme 
stratejileri 
• Öğrenci görev 
analizi 
• Stratejik 
sorular: neden ve 
nasıl? 
• 3-2-1 
• Öz 
değerlendirme ve 
yansıtma 

Kanıtları toplanması: 
 

 

Geri bildirim 
sağlama 
stratejileri 
• İki yorum ve 
bir öneri 
Öğrenciler, bir 
görev hakkında 
özel ve 
açıklayıcı 
(değerlendirici 
olmayan) geri 
bildirim sağlar. 
Geri bildirim, 
doğrudan görev 
kriterleriyle 
ilgilidir ve 
öğrencinin iyi 
yaptığı 
(gerçekleştirdiği
) bir veya iki 
"yorum" veya 
öğrencinin 
üzerinde 
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atamaları 
yaparım: 
Ders konusu 
okunulsun 
- Tasarım 
görünümünde 
Müşteri 
tablosunu 
oluşturun 
- En az 10 
müşteriye ait 
verilerle 
doldurulacak 
ve 
- Ayırma 
işlemini (artan 
ve azalan) da 
uygulanmalı ve 
de 
- Verilerin 
daha net bir 
filtreleme 
işlemine sahip 
olması için 
istenilen 2 
şehir seçilerek 
verileri 
filtrelemek ve 
sadece bu 
şehirlerden 
gelen 
müşterileri 
görüntülemesi
ni sağlamak. 

 

çalışması için 
(henüz yerine 
getirilmemiş) 
bir "öneri" 
belirtir. 

SONUÇ:                 10 dk                                                                      Çalışma yöntemi 

Toparlama soruları: 
Sıralama (artan ve azalan) ve 
Filtrelemeyi kullanırken zorluk 
yaşadınız mı? 
- Projektör aracılığıyla verileri 
Sıralama ve Filtreleme sürecini ve 
bu iki işlemin verileri sıralama 
veya seçmede sunduğu 
kolaylıkları çiftler halinde gösterin. 

Toparlamada geri bildirimi sağlamak için stratejiler 3-2-
1 
Bu sayede öğrencilerden üç özel ifadeye yanıt 
vermeleri istenir: 
öğrenilmesi gereken en önemli 3 şey 
en çok beğendiğin 2 bölüm 
sormak istediğin 1 şey 
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Öğrenci değerlendirme teknikleri: Kontrol listesi, öz değerlendirme, akran 
değerlendirmesi, grup değerlendirmesi. 
Ödevler ve bağımsız çalışma: Tabloyu oluşturmak için Üç alanlı Kitaplar Kimlik türü 
Otomatik Sayı, Başlık türü Metin, Yazar türü ve Fiyat türü Para Birimi oluşturmali. 
Tasarımdan sonra en az 10 satırı veri ile doldurulmalı ve Artımlı Sıralama ve Filtreleme 
uygulanılmalı. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması: Ders çok iyi işlendi, 
tanımlanan tüm kriterler karşılandı. Belirlenen hedeflere ulaşmada öğrenciler arasında 
tatmin edici bir işbirliği olmuştur. 
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DERS PLANLAMASI 
Öğretmen: Vjollca Sylaj                             Ders: TİK 

 
36 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
37 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
38 KB’nin müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
39 KB’nin ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı: 
Yaşam ve İş 

Ders: TİK Müfredat seviyesi: V Sınıf: XI  

 
Konu 36 :  
Veritabanı- 
Uygulamayı 
kullanma 
Gerçekleşmek 
için gerekli 
saatler / dersler 

37 :  
Veritabanındaki 
tablolar 
arasındaki 
ilişkiler 

 
Konuyu öğrenmenin sonucu:  

 Basit bir veri oluşturur. 
 Oluşturmasından başlayarak bir veritabanı planlar. 
 Bir tablonun yapısını gösterir ve tabloda farklı veri türlerini kullanır. 
 Her iki seçeneği de sunarak Sırala ve Filtrele seçeneğinin 

kullanımını gösterir.   
 Farklı tablolar arasında bağlantılar oluşturmayı gösterir. 

Derecenin (hedeflenen derecenin) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları38:                                                                                                                                                                          
I. 1, I. 8, I. 9; III. 6, 9; IV. 6; VI.9 
Müfredat alanı ÖS çıktıları (konu için hedeflenen): 
RNF:4.  Öğrenmeyi ve günlük yaşam kalitesini geliştirmek için TİK kullanımı. 
4.1.  Projeler ve araştırma çalışmaları için TİK kullanmanın bazı avantajlarını analiz 
eder . 
4.2.  Uygulamaları ve web hizmetlerini kullanma becerilerini gösterir. 
RNF:8.  Yaşam ve iş için iletişim. 
8.1.  Çeşitli görev ve projelerin uygulanması hakkında bilgi almak için multimedya 
kullanır. 
Konu için öğrenme çıktıları 39 (konu aracılığıyla hedeflenenler): 

 Basit bir veri oluşturur. 
 Oluşturmasından başlayarak bir veritabanı planlar. 
 Bir tablonun yapısını gösterir ve tabloda farklı veri türlerini kullanır. 
 Her iki seçeneği de sunarak Sırala ve Filtrele seçeneğinin kullanımını gösterir.   

Farklı tablolar arasında bağlantılar oluşturmayı gösterir. 
 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi: Veritabanındaki ilişkiler 
Anahtar Kelimeler: Relacion (relationship), İlişki, bire bir ilişki, bir ve çok daha fazlası 
ilişki 
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Konudan beklenen 
öğrenme çıktıları:                     

 Tablolar arasında 
bağlantıların 
oluşturulmasını açıklar  

 Tablolar arasında 
bağlantılar oluşturmayı 
gösterir   

 Tabloları arasındaki 
bağlantıları ayırt eder 

Konu için başarı kriterleri: 
 Bir veri tabanındaki tablolar arasındaki bağlantıların 

rolünü gösterir  Veritabanı tabloları arasında nasıl bağlantı 
oluşturulacağını gösterir 
 

Kaynaklar, somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri:  
Çeşitli online öğreticiler: Kitap, TİK sınıf. 11, projektör, bilgisayar, tablo 
Diğer dersler ve/veya müfredatlar arası konular ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Diller ve iletişim, Sanat, Matematik 
Kişisel gelişim ve yaşam becerileri, TİK eğitimi ve e-öğrenme, Yaşam ve İşe hazırlık. 

 
METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 

ETKİNLİKLERİ 
GİRİŞ                                                                      Süre 8 dakika;                                                 
Çalışma yöntemi 
Tartışma soruları: 

 İlişkisel veri tabanlarının ne 
olduğunu biliyor musunuz? 

 İlişkisel veritabanları düz veya  
Flat veritabanlarından nasıl ayırt 
edilir? 

 Sizce Access'te tablolar 
arasındaki ilişkiler nelerdir?  

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama 
stratejileri  
Öğrenciler, sayfalarında sıralanan tablolar 
arasındaki ilişkiler (bağlantılar) hakkındaki 
bilgilerini sunar ve bunları birbirleriyle 
tamamlayarak sınıfın önünde okurlar. Ders 
anlatıldıktan sonra fikirlerini görebilmeleri için tüm 
fikirleri dersin sonuna kadar görünül halde kalır. 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME                               Süre 20 dakika;                                       
Çalışma yöntemi 
   
Tartışma 
soruları: 
            

 Tablolar 
arasında 
ilişki 
kurma 
yolunu 
izledikten 
sonra 
sormak 
veya 
eklemek 
istediğiniz 

Akran 
değerlendirmesi 
ve 
değerlendirme 
stratejileri 
-  Öğretmenin 
anlatımı 
sırasında 
öğrenciler onun 
hareketlerini 
takip eder ve 
ünite ile ilgili 
soruları dahil 
etme fırsatı bulur. 
Öğrencinin 
verdiği cevaplara 

Kanıtların toplanması: 
 Kanıt toplama, dersin bu bölümü için 

öğrencilerin tartışma sorusuna 
verdikleri cevaplar sonrasında yapılır. 

Geri bildirim 
sağlama 
stratejileri 
Öğrencilerden 
dersin bu 
bölümündeki 
tartışma 
sorusuna ve 
dersin 
anlatımı 
sırasında 
sorulan 
sorulara 
cevap 
vermeleri 
istenir. 
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bir şey 
var mı? 

göre her öğrenci 
kendini ve 
akranlarını 
değerlendirir. 

 

 
 
 

SONUÇ                                                                  Süre 7 dakika;                                                        
Çalışma yöntemi 
Toparlama soruları: 

 Veritabanı tabloları arasında 
ilişki kurmanın önemi nedir 
sizce? 

 Tablolar arasındaki ilişkiyi 
kurarken zorluk 
çıkarabileceyi şay nedir? 

 Toparlamada geri bildirimi sağlamak için stratejiler 
  
 Öğrencilerden yanıt almak. 
 Dersin sonunda öğrencilere bu derste edindikleri 

bilgilerle ilgili öz değerlendirmeleri için bir çıktı sayfası 
verilir. 

 
Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
Listeleme tekniği 
Öz değerlendirme çıktı skedası - Dereceli puanlama anahtarı tekniği 
Görevlerin değerlendirilmesi (bilgisayar çalışması) 
Bireysel ve gruplar halinde katkı ve etkinlik 
Ödevler ve bağımsız çalışma  
Öğrencilere önceden oluşturulmuş veritabanı tabloları arasında ilişkiler oluşturmaları 
için ödev verilir. 
Öğretmenin dersin gerçekleşmesine ilişkin yansıması :  
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MÜFREDAT ALANI: YAŞAM VE İŞ 

DERS PLANLAMASI 

Öğretmen:Lindita Fazliu Ders: Ekonomi 

Alan sonuçları  
Girişimcilikte çalışma ve eğitim 

 
Ders sonuçları  

 Üretim faktörlerinin işletme üzerindeki etkisini analiz eder. 
 

Öğrenme Çıktıları Öğrenme amacı Başarı kriterleri 

 
Üretim sürecinde kurumsal 
üretimin dört faktörünü 
açıklar. 
 
 

 
Üretim sürecindeki üretim 
faktörlerini değerlendirir. 
Bir işletmeye üretim 
faktörlerinin dahil 
edilmesinin nedeni belirler. 

 
Dört üretim faktörünün tümüne bir 
örnek vererek üretim faktörlerini 
sınıflandırır. 
Resimli örnekleri yanındaki 
arkadaşı ile karşılaştırır. 

 

Ders için öğrenme çıktıları hedefine doğru çalışırken öğrencilerin sahip olabileceği 
yanlış anlamalar 
 
Üretim faktörlerinin işletmedeki üretim sürecine dahil edilmesi. 
Öğrencilerle birlikte oluşturulan Başarı Kriterleri veya paylaşılacak stratejiler 
 
Üretim faktörlerinin sınıflandırılması için ek açıklamalar. 
Örnekleri başkalarıyla karşılaştırırken onları dahil etmek. 

 

Kanıt çıkarmak için sınıf stratejileri 
 
Kanıtların 
toplanması  
Dersin 
başlangıcı 
Klaster

 

Kanıtların toplanması  
Dersın ortası 
Tartışma 
Yukarıdaki terimler 
açıklandıktan sonra 
öğrencilere tartışma sorusu 
 Sorulur 

Kanıtların toplanması  
Dersin sonu 
Yazılı iş 
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Ders sırasında yapacağım tartışmanın ana konuları 
Tartışma soruları 
Dersin 
Başlangıcı 
Bu sunumu 
yaptıktan sonra, 
öğrenciler 
aceleyle bu 
terimler 
hakkında kendi 
algılarına sahip 
olma 
eğilimindedirle 
bulunurlar. 

Tartışma soruları 
Dersın ortası 
Üretken kaynaklardan birini 
büyük değerde kullanabilir 
miyiz? 
Seçilen seviyeyi ne etkiler? 

Tartışma soruları 
Dersin sonu 
Zaman akışında öğrencilere 
aşağıdaki gibi bir ödev verilir: 
Aşağıdaki kaynakları ait oldukları 
kategoriyi göz önünde 
bulundurarak aşağıdaki tabloda 
uygun sütuna yazınız. 
Orman kerestesi, kereste 
fabrikası, kereste fabrikası işi, 
güneş enerjisi, kereste kesme 
ve iş girişimciliği işletmesi, 
kereste taşıma makineleri, 
odun, bilgisayar, arazi, 
ormanlar, nehirler vb. taşıyan 
sürücüler. 
Fotoğraf eklendi. 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlama stratejileri 
İkili diyalog-iletişim; 
Sözlü iletişim 
Ek açıklama 
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için sınıf stratejileri 
 Öz değerleme ve 
akran 
değerlendirmesi 
Dersin başlangıcı 
Geri bildirim 
Grup tartışması 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersın ortası 
 
Yeterli bilgi aldım mı? 
Daha ne öğrenebilirim? 

Öz değerleme ve akran 
değerlendirmesi 
Dersin sonu 
 
Doldurma için değerlendirme 
tablosu 
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DERS PLANLAMASI 

Öğretmen: Pajtim Rashiti                                           Ders: TİK 
DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 

Müfredat alanı: Yaşam ve İş    Ders: TİK    Müfredat seviyesi: VI    Sinif: 12 

Tema: 
İşletim sistemleri 

Konunun öğrenme çıktıları: 

1. Komutlar aracılığıyla önyükleme erişimini gösterir. 

2. Ayrıca, İşletim Sisteminin kurulumu için dahili sistemi de 
düzenler. Ardından, kurulum için hazırlık sırasında hataları 
kontrol eder. 

3. Ayrılan belleği biçimlendirir ve İşletim Sisteminin 
kurulumunu başlatır 

 

 
Müfredat seviyesinin (hedeflenen seviye) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları:  
I. 1, 3, 8, 9; II. 1, 4; III. 1, 6, 9  VI. 9 
Müfredat alanı ÖS çıktıları (hedeflenenler): 1.5, 1.6,  2.1,  4.1,  6.1,  7.3,  8.1,  9.1, 9.2 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi: İşletim sistemlerinin kurulumu 
Anahtar Kelimeler: Formatasyon, kurulum, boot, cd, usb, Windows, İşletim Sistem. 
Dersin öğrenme hedefleri: İşletim Sistemini formasyon kurmanın önemi. 
Ders/üniteden beklenen öğrenme çıktıları:   

1. İşletim Sisteminin ve formasyon önemini gösterir 
2. Farklı İşletim Sistemleri ve formasyon formları arasında ayrım yapar 

Başarı kriterleri:  
Öğrenci:  

- İşletim Sistemlerinin önemini açıklar; 
- 3 farklı İşletim Sistemi türü listeler; 
- İşletim sistemlerinin pratik örneklerini ve en az 3 formasyon yöntemi açıklar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:  
Bilgisayar, Projektör, E-kitap, YouTube Video, CD, USB, Kahoot. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:   
MATEMATİK: Değişkenler, Algoritmalar (döngüler), matematiksel hesaplamalar. 
ARNAVUTÇA ve İNGİLİZCE: Dil ve iletişim becerileri. 
MÜFREDATLAR ARASI KONULAR: Girişimci olma ve teknoloji kullanımı eğitimi, medya 
eğitimi, İşletim Sistemlerinin işleyişinde matematiksel mantıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma için 
eğitim. 
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

Giriş:  
Çağrışım: (Beyin fırtınası), (Tartışma)                                                                (Süre: 5dk )  
Öğretmen projektör bilgisayar aracılığıyla başarı kriterlerini içeren öğrenme ünitesini 
öğrencilere tanıtır ve tartışma için bazı sorular sorar. 
1. İşletim Sistemleri nedir ve nasıl çalışırlar? 
2. Neden bir bilgisayar aygıtına formasyon uygularız ve İşletim Sistemleri arasındaki farklar 
nelerdir? 
Öğrencilere önce derste öğrendikleri hakkında bilgi verilir, daha sonra ön bilgilerine dayalı 
olarak sorulan sorularla ilgili fikir ve görüşleri verilir ve öğretmen ders boyunca öğrendikleri 
bilgilerle karşılaştırmak için fikirlerini slayta yazar. 
Ana bölüm:            
Öğretmen PowerPoint aracılığıyla veya bir Video eğitimi aracılığıyla, İşletim Sistemlerinin ne 
olduğu, nasıl çalıştıkları, formasyonu nasıl uyguladığımız, formasyon yöntemleri ve İşletim 
Sistemi kurulumunun temel özelliklerini verdiği öğrenme ünitesinin açıklamasıyla ders başlar. 
(süre: 10 dk) 

Açıklama bölümünden sonra öğretmen, öğrencilere Boot ile bilgisayarlarında bir örnek pratik 
yapmaya nasıl başlayacakları ve İşletim Sistemini formasyonu ve yüklemeye hazırlık 
konusunda talimatlar verir. 
Bu süre zarfında öğretmen, sistemin Boot'ta nasıl ön hazırlık yapılacağını, İşletim Sisteminin 
nasıl formasonlaştıracağını ve kurulacağını anlatacağı örneği projektörde sunarç Ardından 
ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olur ve böylece tüm öğrencilerin bunu anlamasını sağlar. 
İşletim Sisteminin sistem hazırlığı, formasyomnlaşması ve kurulumunun uygulamalı olarak 
nasıl gerçekleştirildiği öğretilir. (süre: 15 dk) 

Final bölümü ve öğrenmenin değerlendirilmesi                                                       (süre: 
10 dk)   
Örneği tamamladıktan sonra öğretmen, öğrencilere organize bir online teste katılmalarını ve 
ders sırasında edindikleri bilgilerle ilgili bazı soruları yanıtlamalarını ister. 
Anket, öğrencilerin Projektör üzerinden okuyacakları 5 sorudan oluşmakta olup, cevaplar 
öğretmen tarafından hazırlanan online platform tarafından telefonlarına yazacakları cevaplar 
üzerinden kaydedilecek ve sistem bunları aktarmak üzere arşive kaydedecektir. Daha sonra 
ders sırasında bir etkinlik olarak sürekli değerlendirme tablosuna eklenecektir. 
https://kahoot.com/ 
Anket 
Lütfen, derste edindiğiniz bilgilerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
Cevaplar şu formatta olsun: Hiç 1 2 3 4 Çok fazla 
Teşekkür ederim. 
Soru 1: Bir İşletim Sisteminin işleyişini ne kadar önemli buluyorsunuz? 

a. 1        b.      2         c.       3        d.      4 
Soru 2: İşletim Sistemleri bir fark yarattı mı? 

a. 1        b.      2         c.       3        d.       4 
Soru 3: Bir bilgisayar cihazını formasyon için kaç yol kullanıldı? 

a. 1        b.      2         c.       3        d.       4 
Soru 4: Bir İşletim Sistemini formasyon etmek ve kurmak zor muydu? 

a. 1        b.      2         c.       3        d.       4 

https://kahoot.com/
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Soru 5: İşletim Sisteminin formasyon edilmesi ve kurulumunu tamamlanması sizi ne kadar memnun 
hissetirdi? 

a. 1        b.      2         c.       3        d.       4 

 
 
 

  

İşletim Sistemi / İşletim Sisteminin Kurulumu 
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MÜFREDAT ALANI: SAĞLIK VE REFAH 

DERS PLANLAMASI 

 
Öğretmen: Naif Jahaj                                   Ders: Beden eğitimi, spor ve sağlık 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat alanı: Beden eğitimi, spor ve sağlık                      Ders: Beden eğitimi, spor ve 
sağlık 
Müfredat seviyesi :  V   / Sınıf: X-1,2,3,4,5,6,7,8  
Alanın temel kavramı: Fiziksel sağlık, Tam fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal refah. 
Konu: Sportif hareket becerileri:  Ders birimi Basketbol: Basketbol 2'nin teknik 
unsurlarını geliştirmek 
Seviye için temel yeterliliklerin sonuçlarına katkı sağlayanlar :  I-2.3/II-2/III -2/ IV. 9/V-
1, 2,3, 5,6,8,9/VI. 9.1.2.6                                                           
5. sınıf müfredat alanı çıktılarına sağlanan katkılar:   
1. İsteğe bağlı olarak günlük olarak spor da dahil olmak üzere enerji faaliyetlerine katılır 
ve ülkedeki ve ötesindeki mevcut fırsatları öğrenirler. 
2.  Fiziksel ve spor aktivitelerinin hoşgörülü kişilerarası davranışların gelişimi üzerindeki 
etkisine ve sağlığın korunması ve esenliğin desteklenmesine yönelik alışkanlıkların 
yetiştirilmesine karşı olumlu bir tutum gösterirler. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Anahtar Kelimeler: Basketbol, top, pas, karşılama, vurma, işbirliği, pozisyon, vücut, 
duruşlar vb. 
Amaç: Öğrencilerin farklı oyun durumlarında teknik unsurları basit taktiklerle 
uygulayabilmeleri. 
Öğrenim Çıktıları: Yerinde ve hareket halinde geçme ve alma tekniğini gösterir. Farklı 
oyun durumlarında topu yönlendirme tekniğini gösterir ve uygular. 
Başarı kriterleri: 1.1. Teknik öğeyi anlar ve adlandırır, öğeleri saat içinde en az 5 kez, 
belirli bir mesafede, sınırlı bir alanda gösterir. Vücut pozisyonunun doğru duruşunu 
uygular.                                                                                                                                                                                                
Somutlaştırma araçları ve öğretim materyalleri: Konllar, spor sahası, kitap 
illüstrasyonları, top, takım, slayt, basketbol vb. 
TİK Kullanımı: İnternet (örn.), İnternet yönelimi. Basketbol oyununun kurallarını 
öğrenmek. 
1 .1. İlgili konular: Kişisel gelişim ve yaşam becerileri, barış ve hoşgörü eğitimi, 
sürdürülebilir kalkınma için eğitim, hayata ve işe hazırlık, kariyer bilinci.  
 2. Müfredat alanları: Dil ve iletişim, matematik, fen bilimleri ve sanat 

METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

Giriş bölümü: Beyin fırtınasının sözel yöntemiyle öğrencilerin öğretim birimiyle 
tanışması, 1-3 dk.                                             -öğrencileri ısıtma-yüklere hazırlama, 
eğitim çalışmaları 5 dk. Basketbol hareketlerin bilgisinin teşhisi 7 -10 dk. 
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Ana bölüm (55 dak.): Basketbolun ana unsurlarının dairesel bir şekilde tekrarı, 
örneğin: çarpışmalı ve çarpışmasız farklı şekillerde top alma ve pas verme, top sürme, 
rakipsiz serbez hareketler, iki adımla basket atma. 
Son bölüm: (10dk) bölüm ve çıktı dosyası aracılığıyla teknik unsurların serbest 
oynaması ve değerlendirilmesi 
Adı: ___________________________________ 
Sınıf: ____________________________________ 
Ders(Birim): ________________ 
Tarih:___________ 
Bugünkü dersi ne kadar anladığınızı gösteriniz ve verilen noktaları işaretleyiniz? 
 
 

Ç
ok

 İy
i   

   
İy

i 

 

İy
i d

eğ
il  
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MÜFREDAT ALANI: SAĞLIK VE REFAH 

DERS PLANLAMASI 
Öğretmen: Naim Qenaj 

DERS PLANININ GENEL HUSUSLARI 
Müfredat 
alanı: Beden 
eğitimi, spor 
ve sağlık                       

Ders: Beden 
eğitimi, spor 
ve sağlık 

Müfredat seviyesi: 6 Sınıf: 12 

Konu40: Sportet 
individuuale 
(Atletika). 
Gerçekleşmes
i için gereken 
Saatler / 
Birimler 41: 

Konunun öğrenme çıktıları:   
1. Düşük başlangıcı yüksek başlangıçtan ayırt eder. 
2. Hatasız okur. 
3. Düşük başlatmanın yürütme modunu analiz eder. 

Müfredat seviyesinin (hedeflenen derecenin) ana yeterlilikleri için öğrenme çıktıları42:  
I. Etkili iletişimciler; 3 
II. Yaratıcı düşünür: 2 
III. Başarılı öğrenci: 3 

Ders yeterlilikleri için öğrenme çıktıları (konu için hedeflenen seviyeler)43: 
Düşük başlangıç tekniğinin gösterilmesi. 

1. Düşük başlangıç tekniğini analiz eder. 
2. Otururken, kalkarken, vb. alçak kalkışı kullanın. 

Ders yeterlilikleri için öğrenme çıktıları (konu için hedeflenen seviyeler)44: 
Düşük başlangıçlı yürütme öğelerini okur ve anlar. 

DERS PLANININ ÖZEL YÖNLERİ 
Öğrenim ünitesi:  Atletik- Düşük başlangıç 
Anahtar Kelimeler: denge, koşma, inme, kalkma, dönme vb. 
Ders üniteden beklenen 
öğrenme çıktıları:                             

- Başlangıç için nasıl 
konumlanacağını analiz 
eder 

- Dersin konusu hakkında 
bilgi edinirler 

Ders ünitesi için başarı kriterleri: 
- Düşük başlangıç tekniğini açıklar. 
- Pozisyonun nasıl alınacağını ve hareket yolunu 

gösterir. 
- Pozisyon almayı veya hataları, düşük tutumu vb. 

açıklar. 

Kaynaklar, öğretim materyalleri ve somutlaştırma araçları:  
Çalışma kitabı, kara tahta, dizüstü bilgisayar vb. 
Diğer derslerle, müfredatlar arası konularla ve yaşam durumlarıyla ilişkisi:  
Spor Hekimliği, TİT, Matematik, Fizik vb. 

 
40 Konu, genel yıllık / iki aylık / haftalık plandan alınmıştır 
41 Konu, bir veya daha fazla ders/öğrenme ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
42 KB'den müfredat düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
43 KB'den ders alanı düzeyindeki ÖS'den, bu konu aracılığıyla hedeflenenler seçilmiştir 
44 KB'nin belirlediği alandan ÖS'den bu konu üzerinden hedeflenenler seçilmiştir 
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METODOLOJİ TANIMI VE DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA 
ETKİNLİKLERİ 

GİRİŞ                 Süre____10dk___;                                        Çalışma yöntemi:  
Brainstorming 
Tartışma soruları: 
Çalışma kitabınin 16’ci sayfasını 
açarlar. 
Öğrenme konusunu tartışılır. 
1. Düşük başlangıç nedir? 
2. Atletizmde düşük bir başlangıç 
pozisyonundan nasıl başlanır. 
 
 
 
 

Öğrencilere açıklayıcı geri bildirim sağlamak için 
stratejiler  
İKİ YILDIZ BİR DİLEK ile akranların değerlendirmesi 
yapılır. 
Ad ve Soyad  
Arkadaşın Adı ve 
Soyadı 

 

*  
*  
  

 

ANLAMI GERÇEKLEŞTİRME           Süre: 20 dk;                                Çalışma 
yöntemi: Dlta 

  Tartışma 
soruları: Çalışma 
kitabından ders 
ünitesini okuyoruz 
ve Düşük 
Başlangıç 
öğelerinin altını 
çiziyoruz. 
Düşük başlangıç 
yürütme tekniğini 
yazıyoruz.                                                                                                            

Akran 
değerlendirmesi 
ve 
değerlendirme 
stratejileri   
Sorulan sorularla 
ilgili öğrenciye geri 
bildirimi yapılır. 

Kanıtların 
toplanması: 
Görevi tamamladıktan 
sonra öğrencilere ünite 
hakkında ne 
anladıklarını sorulur. 

Geri bildirim 
sağlama stratejileri  
 
Spor sahasında yapılan 
bir aktivite ile düşük 
başlangıç yapma 
tekniği. 

Öğrenci değerlendirme teknikleri:  
- Aktif katılım 
- Grup halinde çalışabilme 
- Görüşlerini sunma yeteneği 
- Sonunda her öğrenci çalışmalarına göre değerlendirilir. 

Ödevler ve bağımsız çalışma:  
Düşük başlangıçlı yürütme için üç öğe seçmeliyiz. 
Öğretmenin dersin gerçekleştirilmesine ilişkin yansıması:  
Çıktı kağıtlarını öğrencilerle doldurduktan sonra, dersin nasıl geçtiğini ve arkadaşlarıyla 
değerlendirmelerinin nasıl olduğunu, dürüst olup olmadığını, değerlendirildiklerinde nasıl 
hissettiklerini tartışın. 
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