
 

                               DERS GÖZLEM RAPORU 
 

Gözlemci: Öğretmen: Tarih: 
Konu: Okul: Sınıf: 
Öğrenci sayısı: Erkekler: Kızlar: BEPli öğrenci sayısı: 

 
Ders türü 
[  ] Ön öğretimli [  ] Aralıklı öğrenme [  ] Grup çalışması [  ] Hızlı öğrenme sınıfı [  ] Dialog 
[  ] Lab (beirtiniz)_______________[  ] Diğer (beirtiniz)_____________________________________________ 
Aktivite 
[  ] Yeni konuların tanıtımı [  ]Konu sağlamlaştırma [  ] Problem çözümü  
[  ] Pratik egzersiz [  ]Yazılı egzersiz    
[  ] Diğer (beirtiniz )___________________________________________________ 
Kullanılan materyaller 
[  ] Text kitapları / kitapçıklar 
[  ] ders programı 
[  ] web siteler  
[  ] Tahta [  ] LIM  [  ] ses-video  [  ] Bilgisayar  
[  ] ] Diğer (beirtiniz)__________________________________________________________________________- 

: 
Öğretmen                  [  ] Tam olarak ders programına bağımlı 
     [  ] Diğer materyallere entegre fakat ders programına başvuruyor 
     [  ] Sadece egzersizde ders programına bağımlı 
                                
DERSİN BAŞLANGICINDA: 
 

EYLEM. ÖĞRETMEN: Evet Hayır Yorumlar/Notlar.  
                                                

Öğretmen öğrencilerin dikkatini 
toplamasını bekler 

   

Öğretmen bir önceki dersi özetler    
Öğretmen öğrenim hedeflerine 
odaklanır ve onları güçlendirir. 

   

Öğretmen tüm kavramların 
anlaşılmasında problem/zorluk 
olup olmadığını kontrol eder.  

 
 

  

Öğretmen eğer herhangi bir şüphe 
varsa açıklık getirebileceğini 
söyler. 

   

Mantıksal yol öğretmen tarafından açıklandı mı? Önceki ders nasıl özetlendi? Konu nasıl tarandı? 
Parçalar arasındaki bağlantılar nasıl açıklanmıştır? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

DERS 
Öğretmen eylemi Daima Sık sık Arasıra Asla Notlar/yorumlar 

 
Sunum ve tahta kullanımı net  

 
    

Öğretmen dersin başında ve 
sonunda söylediklerini özetler  

 
 

    

Öğretmen sesinin kullanımını 
öğrencilerin dikkatini sağlamak 
için uygun bir şekilde modüle 
eder.  

     

Öğretmen sınıfı kontrol altında 
tutar 

     

Öğretmen öğrenim hedeflerine 
ulaşmak için doğru eğitim 
metodlarını kullanır. 

 
 

    

Verilen örnekler anlatımda etkili 
olmuştur. 

 
 

    

Öğretmen doğru teknik koşulları 
kullanmıştır.  

     

Öğretmen anlamı kolaylaştırmak 
için ayrı kavramları bağlayabilir. 

     

Öğretmen öğrenci anlayışını 
değerlendirmek için sık sık sorular 
sorar. 

     

Öğretmen zorlandıklarında 
öğrencilere yardım eder. 

     

Öğretmen öğrencilere grup 
çalışmasını önerir. 

     

Dersin etkili zaman yönetimi 
vardır. 

     

Dersin bir bölümü orijinal plan ile 
ilgili olarak değiştirildi. 

     

Öğrencilerin çalışmaları 
değerlendirildi. 

     

Öğretmen sınıfın çevresinde ve 
sıraların arasında dolaşır. 

     

Öğretmen ihtiyaçlarına uygun 
olarak öğrenci öğrenmelerini 
kişiselleştirir. 

     

Ders sunumunda diğer gözlemler _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUP AKTİVİTELERİ 
Eylem Daima Sık sık Arasıra Asla Notlar/yorumlar 

 
Hedef ve çalışma prosedürleri 
yeterince açık 

 
 

    

Çalışma grubu programı 
belirtilmiş. 

 
 

    

Çalışma grubuna ayrılan zaman 
uygundur. 

     

Çalışma grubu kaynakları 
uygundur 

     

Sıra düzeni grup içi iletişimi teşvik 
eder. 

     

Grup içi düzenleme etkilidir.  
 

    

Grup üyelerinin sayısı göreve 
uygundur. 

 
 

    

Öğrenciler grup çalışması 
kurallarını benimser. 

 
 

    

Grubun çalışma işlemleri 
yönetilebilir. 

     

Ders sonundaki öğrenme 
başarıları öğrencilerce 
algılanabilir.  

     

Öğretmen çalışma grubunun 
ilerlemesini denetler 

     

Grup çalışmasına tüm sınıfın 
motivasyonu ve katılımı sağlanır.  

     

Kavramları anlayan öğrenciler 
diğerlerine yardım eder. 

     

Öğrenciler işbirlikçi bir ortam 
yaratır. 

     

Öğretmen gruplar arasındaki 
çatışmalarda arabuluculuk yapar . 

     

Grup çalışması zorlukları 
öğretmen tarafından giderilir.  

     

 
Hangi çalışma materyali/kaynağı grup çalışması için kullanıldı? 
________________________________________ 
Grupların hangi özellikleri aktivitelerin gerçekleştirilmesinde  daha verimli oldu? ___________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Grupların final ürünleri neydi?_________________________________________________ 
Gruplar hangi kriterlere göre oluşturulmuştur? _______________________________________ 
Öğretmen hangi kolaylaştırıcı eylemi yaptı? 
Nasıl?___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dersin sonunda 
Eylem Daima Sık sık Arasıra Asla Notlar/yorumlar 

 
Öğrenme hedefleri ile ilgili genel 
bir tartışma açıkça gerçekleştirildi.  

     

Grup çalışmaları hepsi için 
anlaşılabilir bir şekilde açıklandı. 

 
 

    

Öğretmen tarafından ders 
sonuçları açık ve kolay bir şekilde 
özetlendi. 

     

Çalışma sonuçlarının  sadece bir 
adım ileri yönde bir mücadele 
olduğu düşünülür. 

     

 
Öğretmenler tarafından yapılan öğrenci değerlendirme yorumları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dersin kazanımları İyileştirme yapılabilir alanlar 

 1 - Mükemmel  2 - İyi  3 - Yeterli  4 – uygun değil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


