
DERS RAPORU İLKELERİ 

RAPORUN AMACI 

Raporun amacı dersi gözlemlere dayalı gözden geçirme ve görüşmeleri belgelemektir. Belgeyi 
okuyan kişi dersin temelindeki niyeti, gelişimin nedenlerini ve gözden geçirme sürecinde çalışma 
grubunun karşı karşıya kaldığı, halledilen ve çözümlenen argümanları anlamalıdır. Hedeflenen 
seçim sürecinin adımlarındaki temel sorun, dersten sonraki final tartışmasına kadar dersi 
planlamadır. Unsurların karmaşıklığı (argümanlar/hedefler) dersin doğru gelişimine ve belirtilen 
konulara ulaşmak için bazı ilkelere ihtiyaç duyar. 

GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI 

Raporu doldurmadan önce gözlem görüşmesinin nasıl yapılacağı ilkelerini de bulacaksınız. 

 
1) Dersteki belirli rolleri atayan öğretmen grubu :  moderatör (tartışma sürelerini kontrol eder). 
2) Gözlemciler ile toplantı sadece sınıf öğretmeni (dersi veren kişi) ile  değil dersi planlayan tüm 

grup tarafından idare edilir. 
3) Moderatör toplantı programını ve konularını tanıtır. Aynı zamanda dersi planlayan çalışma 

grubunun amaçlarını açıklar.  
4) Önce dersi veren öğretmen ardından diğer grup üyeleri konuşur. İzlenimlerle ilgili yorumların 

neyin iyi gittiği, neyin gitmediği ve ne yapılması gerektiği ile ilgili olması beklenir. 
5) Planlamada sorunlar ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda ders boyunca planlama aşamasında tespit 

edilen çözümleri kullanarak nasıl çözüldüğü de. Planlama grubu öğretmenleri gözlemcileri ders 
hakkında yorum yapmak için davet eder. 

6) Gözlemciler pratik bir yolla gözlemlerinin pozitif ve negatif geri bildirimlerini paylaşmalıdır.  
7) Her gözlemci dersin belirli bir yönü ve anından bahsetmelidir böylece herkes için konuşma 

fırsatı olur.  
8) Geri bildirim toplantısının amaçları üzerinde odaklanmak için zaman çizelgesinden ayrılmamak 

önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RAPOR (Sentez programı) 

• Hedef seçimi : Dersin genel hedefinin öğretmen planlama grubu tarafından 
nasıl yorumlandığını ve çalışma malzemeleri açısından belirli öğrenme 
hedeflerinin nasıl tanımlandığını açıklayınız.. 

• Planlama 1: Bir hedefin tanımlanmasının ve nasıl ulaşılacağının  planlama 
grubu toplantıları tarafından nasıl gerçekleştirildiğini açıklayınız. Tüm 
konuların açıklamalarını ve toplantı sırasında gündeme gelen zorlukları 
içermelidir aynı zamanda materyal ve ders vermek üzere kullanılan diğer 
kaynaklar ile belgelenmelidir. 

• Ders : Dersin ana aşamaları, zaman yönetimi, ana öğretme/öğrenme 
aktiviteleri, öğretme metotları ve teknik yönleri ile ilgili herşey bir 
programda şematize edilmelidir.  

•  
Tempo Ana 

öğretme/öğrenme 
aktiviteleri 

Öğretme metodu İlgili teknik 
yönler 

    
 

• Bilgilendirme : Planlama grubunun dersten ne öğrendiğini, neyin tam 
olarak çalıştığını, neyin çalışmadığını, neyin hedefe doğru şekilde 
odaklandığını, ulaşılan hedeflerin sayısını, hangi seviyede olduğunu 
içerecek şekilde açıklayınız. Eğer hedeflere ulaşılamadıysa seviyesi ile 
birlikte belirtiniz. Ayrıca amaçlanan dışında ulaşılan hedefler varsa 
belirtiniz.  

• Planlama 2 (gözden geçirme)) : Ders için  önerilecek brifingde gündeme 
gelen olası değişiklikleri açıklayınız.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAPOR FORMATI VE İLKELERİ 

(derslerin rapor paragrafları kalın harfle belirtilmiştir) 

 

DERSİN ADI________________________________________________ 

Yazarları________________________________________________________________ 

Dahil olduğu bilim dalı_______________________________________________ 

Sınıf / Okul /________________________________________________________ 

Dersi tanımlayan ana konuların kısa bir açıklaması (ana kavramlar / prensipler) 

Özet: Yaklaşık 200 kelime ile öğretim hedeflerinin, ders planının ve öğrenci öğrenmeleri ile ilgili 
ana sonuçların bir senaryosunu yazınız.  

Hedef seçimi: Öğretmen planlama grubu tarafından ders hedefinin nasıl yorumlandığını ve derse 
özel öğrenme hedefleri ile belirli hedeflerin öğretim içeriği açısından nasıl tanımlandığını 
açıklayınız.  

Planlama 1: Hedeflere ulaşma amaçlı toplantıları açıklayınız. Tüm konuların açıklamasını ve 
toplantılarda görüşülen güçlükleri içermelidir. Aynı zamanda bütün materyal çalışmalarını ve ders 
vermek için kullanılan diğer kaynakları içermelidir. 

Ders nasıl öğretilir: Dersin farklı aşamalarında geçen tüm detayları açıklayınız. Bu kendi 
sınıflarına dersi öneren diğer öğretmenlere yardımcı olacaktır. 

Ayrıntılarda öğretmenin tam olarak sözlü yapılarda nasıl hareket etmesi gerektiğini, hangi içeriğin 
gösterileceğini ve strateji uygulamalarını açıklayınız.  

Ayrıntılarda öğrencilerden ne beklendiğini ve nasıl davranacaklarını açıklayınız. Öğrencilerin 
muhtemel sorularının, şüphe ve hatalarının nasıl yanıtlanacağına dair tavsiyede bulununuz.  

Zaman çizelgesi kullanabilirsiniz: 

Süre Ana öğretme  /öğrenme 
aktiviteleri 
 

Öğretme 
metodu  

Öğrenme ile 
ilgili 
gerçekleşenler 

    



 

Öğrenme hedefleri: bilgi ve beceri yönünden dersin ana hedeflerini listeleyin.  

Konu ve öğrenme hedeflerinin niçin seçildiğini açıklayınız.  

Öğrenme hedeflerine nasıl ulaşılır: Öğrenme hedeflerine ulaşmak için aktiviteler ve içeriğin nasıl 
seçildiğini açıklayınız. Aktivitelerin öğrencilerde neyi desteklemesini ve kavram ile fikir 
şekillenmesi yardımında bulunmasını beklediğinizi belirtin.  

Ders planını desteklemek için pedagojik ve didaktik teorilere başvurun. 

Kanıtlar: Ders analizi için yararlı olan gözlemlerden, öğrenciler ile toplantılardan,  öğretmenler 
arası görüşmelerden, gelen tüm bilgileri raporlayın. Derste planlanmış şemadan ayrılan olayları ve 
aşamaları tanımlayınız.  

Ders gözlem prosedürünü tanımlayınız:  Kim neredeydi, ne yaptı? 

Sonuçlar: Belirli hedeflerle ilgili olarak öğrendiklerini kanıtlayan kanıtları gösteriniz. Ayrıca eğer 
hedeflere ulaşılmadı ise belirtiniz. Öyleyse hangi seviyede olduğunu da belirtiniz. Eğer 
amaçlananlar dışında bir hedefe ulaşıldığını düşünüyorsanız bunu resmi olarak belgeleyiniz. 
Öğrencilerin kesin bir hedefe ulaşan pratik örneklerini belirtiniz.  

Görüşme: Dersin öngörülen hedeflere ulaşmak için öğrencilerin beceri ve tutumlarını nasıl 
değiştirdiğini tartışınız.  

Dersin öğretmenlere öğrenci düşüncesi hakkında yeni bilgi yada bilgileri nasıl sağladığını 
açıklayınız.  Yanlış kavramlar, zorluklar, önyargılar, anlamalar, yeni fikirler vb... 

Öncü eğitim yöntemleri kullanılırken saptanan faydaları veya muhtemel problemleri belirtiniz. 

Planlama 2 (gözden geçirme): toplantılarda önerilen mümkün olan tüm değişiklikleri açıklayınız. 

Kaynaklar:  Dersi vermek için kullanılan tüm materyalleri (kitaplar ve internet kaynakları) 
belirtiniz.  

Notlar: Eğer ilgili ise toplantılar boyunca düşünceleri yansıtıcı notlar iliştiriniz. 

1) Grup düşünceleri/yansımaları.  
Grubun planlama aşamasında veya diğer oturumlarda karşılaştığı önemli 
tartışmaları, şüpheleri yada problemleri açıklayınız.  

2) Kişisel düşünceler/yansımalar. 
Kişisel izlenimlerinizi, ulaştığınız profesyonel değişiklikleri, öğrencilerle tekrar 
kullanılabilecek herhangi yeni özel bir fikir açıklayınız. Ayrıca diğer öğretmenlerle 
gözlemleyerek öğrenilen belirli öğretim tekniklerini ekleyebilirsiniz.   
 

Ekler: ders planları, öğrenci çalışma örnekleri, önemli gözlem notları, fotoğraflar ve diğerleri 
okuyucunun çalışmanın ve ders hazırlamanın karmaşık döngüsünü anlaması için yardımcı olabilir.  

 



 


