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İLKOKUL ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI 

1. Gün

09:00-09:45 Değerlendirme Çerçevesi 

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 Değerlendirme Çerçevesi 

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 Proje Süreci Hakkında Bilgi

12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 Buz Kırma Etkinliği 

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 e-İzleme Modülünün Genel Tanıtımı

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 e-İzleme Modülünün Uygulamalı Tanıtımı-Tanımaya Yönelik Değerlendirme İşlemleri

16:45-17:00 ARA

17:00-17:45 e-İzleme Modülünün Uygulamalı Tanıtımı-İzlemeye Yönelik Değerlendirme İşlemleri

2. Gün

09:00-09:45 e-İzleme Modülünün Uygulamalı Tanıtımı-İzlemeye Yönelik Değerlendirme İşlemleri

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 e-İzleme Modülünün Uygulamalı Tanıtımı-Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme İşlem-
leri

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Rehberli Uygulanması-Tanımaya Yönelik De-
ğerlendirme İşlemleri

12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Rehberli Uygulanması-İzlemeye Yönelik Yönelik 
Değerlendirme İşlemleri

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Rehberli Uygulanması-İzlemeye Yönelik Yönelik 
Değerlendirme İşlemleri

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Rehberli Uygulanması-Düzey Belirlemeye 
Yönelik Değerlendirme İşlemleri
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3. Gün

09:00-09:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-Tanımaya Yönelik De-
ğerlendirme İşlemleri

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-İzlemeye Yönelik DeK-
ğerlendirme İşlemleri

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-İzlemeye Yönelik DeK-
ğerlendirme İşlemleri

12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-Düzey Belirlemeye 
Yönelik Değerlendirme İşlemleri

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 Pilot Çalışmaya İlişkin Bilgilendirme

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 Sınav ve Kapanış
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BÖLÜM 1 

BUZ KIRMA ETKİNLİKLERİ

ETKİNLİK 1A

Etkinlik “Gizli kimlik” 

Amaç Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak

Süre 10-15 dakika

Yöntem/Teknikler Oyun 

Öğrenme Çıktıları Katılımcıların birbirini tanıması ve kaynaşması

Araç-Gereç ve Materyaller Post-it veya kâğıt-toplu iğne

İşleniş/Süreç 
Katılımcılar tanınmış bir ismi (yazar, oyuncu, müzisyen, tarihi kişilik vb.) yanında oturanlara göstermeden 
kâğıda yazar ve bu gizli kimliği solunda oturanın sırtına yapıştırır. Katılımcılar salonda birbirleriyle konuşa-
rak, gizli kimliklerini bulmaya çalışırlar. Her katılımcının, diğer bir katılımcıya tek soru sorma hakkı vardır. 
Gizli kimliğini ilk bulan kazanır.

Uyarı ve Öneriler
• Çok kolay veya çok zor tahmin edilebilecek isimleri değiştirmelerini isteyiniz. 
• Etkinliği uzatmak için son katılımcı da gizli kimliğini bulana kadar devam edilebilir.
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ETKİNLİK 1B

Etkinlik “İki doğru bir yanlış” 

Amaç Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak

Süre 10-15 dakika

Yöntem/Teknikler Oyun 

Öğrenme Çıktıları Katılımcıların birbirini tanıması ve kaynaşması 

Araç-Gereç ve Materyaller –

İşleniş/Süreç 
Her katılımcı sırayla kendisi hakkında iki doğru ve bir yanlış bilgi verir. Diğer katılımcılar yanlış olan bilgiyi 
bulmaya çalışırlar. Örnek cümle “İki kardeşim var, Ankaralıyım, motosikletim var.”

Uyarı ve Öneriler
• Tüm katılımcıların katılımını sağlayınız.
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ETKİNLİK 1C

Etkinlik “Taraf seç” 

Amaç Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak

Süre 10-15 dakika

Yöntem/Teknikler Oyun 

Öğrenme Çıktıları Katılımcıların birbirini tanıması ve kaynaşması 

Araç-Gereç ve Materyaller –

İşleniş/Süreç 
Katılımcılara, taraf seçmeleri gerektiren bir soru yöneltilir. Aynı tarafı seçen katılımcılar karşılıklı olarak 
oturur. İlk olarak, aynı tarafı seçenler kendi aralarında fikir alışverişi yaparlar ve bir sözcü seçerler. Sonra-
sında grupların sözcüleri birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. Örnek sorular:
− Kedi mi köpek mi?
− Yürüyüş yapmak mı film izlemek mi?
− Bilim-kurgu mu gerçek hayattan uyarlama mı?
− Hangisi daha kötü, sıkılmak mı çok yoğun olmak mı?
− Hangisi daha sıkıcı, bulaşık mı çamaşır mı?
− Deniz mi dağ mı?
− Çay mı kahve mi?

Uyarı ve Öneriler
• Tüm katılımcıların katılımını sağlayınız.
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 BÖLÜM 2

e-İZLEME MODÜLÜ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

e-İzleme Modülü, özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencilerin; daha hızlı bir şekilde 
belirlenebilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ve bireyselleştirilmiş gelişim planlarının (BGP) 
daha kolay ve gereksinimlere uygun şekilde oluşturabilmesi ve öğretmenlerin öğrencilerinin gelişimlerini 
daha etkili bir şekilde izleyebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamanın içeriği ve 
işlemlerine ilişkin bilgilerin, öğretmenlere etkili bir şekilde aktarılması amacıyla üç senaryo geliştirilmiştir. 
Gerçek uygulamalara dayanan ve modülün her bir bileşenin kullanımına ilişkin uygulama içeren senaryolar, 
kapsayıcı eğitim ortamlarında öğretmenlerin en sık karşılaştıkları özel gereksinim gruplarından ve en sık 
problem yaşanan akademik ve gelişim alanlarından örneklendirilmiştir. Senaryolar çerçevenin sahada 
doğru ve etkin kullanımına örnek teşkil edecek ve modülün basamak basamak kullanımını mümkün 
kılacak şekilde tasarlanmıştır. İlk senaryonun e-İzleme Modülünde tüm aşamalara model olması, ikinci 
senaryonun katılımcılar tarafından rehberli uygulanması ve üçüncü senaryonun ise katılımcılar tarafından 
bağımsız uygulanması amaçlanmıştır. Aşağıda bu senaryoların her biri bir etkinlik kapsamında verilmiştir. 
Bu etkinliklerin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için değerlendirme çerçevesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi 
içeren Öğretmen Kılavuz Kitabının Fasikül 3 ve e-İzleme Modülü Öğretmen Kılavuz Kitabının incelenerek, 
bilgilerin tazelenmesi önemlidir.

ETKİNLİK 2.  e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 1 

MODEL OLMA YOLUYLA UYGULAMA

Etkinlik Adı
Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerin-
den Model Uygulaması

Amaç 

Sınıf içi değerlendirme çerçevesinin, Ek 1’de yer alan senaryo 
üzerinden e-İzleme Modülünde uygulamasına model olmak, ka-
tılımcıları modülün tanıma, izleme ve düzey belirlemeye yönelik 
değerlendirmelerde nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmek

Süre 135 dakika 

Yöntem/Teknikler Model olma
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Öğrenme Çıktıları

• e-İzleme Modülünün kullanım amacını bilir. 
• e-İzleme Modülünde yer alan ekranların işlevlerini bilir. 
• Sınıf içi değerlendirme çerçevesine yönelik uygulamaları, 

e-İzleme Modülüne nasıl kaydedeceğini bilir.  
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendir-

me süreçlerini, okul BEP/BGP komisyonuyla birlikte e-İzleme 
Modülü üzerinde nasıl planlanacağını bilir.

• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlen-
dirme süreçlerinin aşamalarını, e-İzleme Modülünde nasıl 
kaydedeceğini bilir.

• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendir-
me sonuçlarını, e-İzleme Modülüne nasıl kaydedeceğini bilir.

• Öğrencinin gereksinimine uygun BEP/BGP’yi, e-İzleme 
Modülü üzerinden nasıl hazırlayacağını bilir.

• Öğrenciler için hazırlanmış BEP/BGP’nin, e-İzleme Modülü 
üzerinden izleme ve değerlendirmesini nasıl yapacağını bilir.  

• Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme süreç-
lerini komisyon onayıyla birlikte e-İzleme Modülünde nasıl 
yeniden düzenleyeceğini bilir.

Araç-Gereç ve Materyaller
Ek 1. 
Bilgisayar, projeksiyon, gerekli durumlarda tahta veya flipchart, 
tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
• Etkinlik başlatılmadan önce bilgisayar ve projeksiyonun kullanılabilir olduğunun kontrolleri yapılmalıdır.
• Uygulama öncesi bilgisayarlarda internet bağlantısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Mümkünse oturumdan birkaç gün önce katılımcılardan Öğretmen Kılavuz Kitabını okumaları istenme-

lidir.

İşleniş/Süreç 
• Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmelerini veya kendi başlarına kullanabilecekleri bir bilgisayarda 

çalışmalarını sağlayınız. 
• Her katılımcıya Ek 1’i dağıtınız.
• Katılımcılardan Ek 1’de yer alan senaryoyu incelemelerini isteyiniz.
• Senaryoda yer alan işlemleri, değerlendirme çerçevesinin tanıma, izleme ve düzey belirleme aşamaları 

için sırasıyla yapmalarını sağlayınız.
• Mümkünse oturumdan birkaç gün önce katılımcılardan öğretmen kılavuz kitabını okumalarını isteyiniz.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Eğitim mekânında yer alan bilgisayar sayısına ve eğitim mekânının yapısına göre etkinlik için belirlenen 
katılımcı sayısı değişebilir.  
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EK 1. e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 1

Derya Öğretmen, 25 öğrencinin bulunduğu 1/A Sınıfının öğretmenidir. Sınıfında “Otizm Spektrum Bozuk-
luğu”ndan dolayı kaynaştırma kararı olan Mehmet isimli bir öğrencisi bulunmaktadır. Aşağıda Derya Öğ-
retmenin, değerlendirme çerçevesini uygulamak üzere sınıf içinde değerlendirme amaçlı neler yaptığı ve 
e-İzleme Modülünü bu süreçte nasıl kullandığı yer almaktadır.   

TANIMA

Tarama

Derya Öğretmen, sınıfında desteğe ihtiyacı olan çocukları belirleyerek; onların gelişim ve akademik 
alanlardaki gelişmelerini desteklemek için desteğe ihtiyacı olan çocuklara ek destek sunmak istemektedir.  
Bu nedenle Derya Öğretmen, eğitim-öğretim yılının ikinci (bahar) döneminin başlamasının ardından iki 
hafta içinde sınıfında bir tarama çalışması gerçekleştirir. Tarama amaçlı değerlendirmeleri, temel gelişim 
ve akademik alanlarda yapar. Bu amaçla e-İzleme Modülünde yer alan:

 • Okuma Akıcılığını Değerlendirme Metni

 • Dikte ile Yazmayı Değerlendirme Metni

 • Okuduğunu Anlama Değerlendirme Metni

 • Matematik Tarama Testi

 • Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeği

 • Sosyal-Duygusal Gelişim Derecelendirme Ölçeğinden, yararlanır.

Okuma ve yazmayı değerlendirdiği araçlardan “Okuma Akıcılığını Değerlendirme Metni” ve “Dikte ile 
Yazmayı Değerlendirme Metnini” öğrencileriyle bireysel oturumlarda uygularken, “Okuduğunu Anlama 
Değerlendirme Metnini” tüm gruba aynı zamanda uygular. Matematik tarama testini farklı zamanlarda ya-
pılan etkinliklere, çocuğun çalışma kâğıtlarına ve kendi gözlemlerine dayalı olarak uygularken; Dil Gelişimi 
Derecelendirme Ölçeğini ve Sosyal-Duygusal Gelişim Derecelendirme Ölçeğini farklı zamanlarda çocuklar 
üzerine yaptığı sistemli gözlemlere dayalı olarak doldurur. Derya Öğretmen, tarama araçlarıyla tüm sınıfı 
değerlendirdikten sonra, çocukların performanslarını e-İzleme Modülüne işlemek istemektedir. Aşağıdaki 
tabloda 1/A sınıfındaki çocukların tarama araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.
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Tablo 1. 1/A Sınıfı Öğrencilerinin Tarama Sonuçları 

Sıra Öğrenciler Okuma Yazma 
Okuduğu-
nu Anlama

Matematik
Dil ve

İletişim
Sosyal-

Duygusal

1. Mert 15 15 10 40 80 110

2. Eda 15 15 10 35 78 110

3. Eymen 15 15 10 40 75 90

4. Zehra 15 14 10 32 75 90

5. Sezin 15 14 8 30 60 101

6. Derin 15 14 8 30 65 108

7. Aydan 10 10 4 10 30 95

8. Pelin 14 14 8 42 85 95

9. Arda 14 14 8 33 80 108

10. Salih 14 13 8 32 78 105

11. Deniz 10 9 4 10 25 75

12. Ahmet 14 13 8 26 75 100

13. Ayşe 9 8 4 10 25 60

14. Duygu 14 13 8 30 75 98

15. Öykü 14 13 8 28 60 95

16. Serdar 14 13 8 36 65 110

17. Başak 14 13 8 28 65 110

18. Mehmet 1 1 0 4 12 55

19. Güneş 14 13 8 35 62 102

20. Ada 14 13 8 36 80 96

21. Zeynep 14 13 8 33 78 100

22. Enes 13 13 8 26 75 108

23. Ali 13 13 6 12 65 118

24. Özgür 12 12 8 27 55 93

25. Beril 12 11 6 12 35 80
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Bu aşamada katılımcılardan, tarama sonuçlarını e-İzleme Modülünde “Tanımaya Yönelik 
Değerlendirme” ekranında “Tarama” sayfasına girmelerini isteyiniz.

Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme

Derya Öğretmen, tarama sonuçlarını modüle girmek için e-İzleme Modülünde yer alan “Tanımaya Yönelik 
Değerlendirme” sekmesini kullanır. Bu sekmede yer alan “Tarama” butonuna basarak öğrencilerinin tara-
ma değerlendirmelerinden aldıkları puanları modüle girer. Bu süreçte kılavuz kitaptaki “Taramaya Yönelik 
Değerlendirme İşlemleri/Tarama” başlığı altında verilen açıklamaları takip eder. 

Tarama Sonuçlarına Göre Ayrıntılı Tanıma Aşamasına Geçecek Öğrencileri Belirleme

Derya Öğretmen, öncelikle tarama verilerine bakarak ve sınıfındaki öğrencilerin performanslarını inceler. 
Ardından “Öğrenci Belirle” butonuna basarak, sınıfında tarama yaptığı her alanda kaynaştırma kararı olan 
öğrenciler hariç sınıf ortalamasına göre en düşük performansı gösteren beş öğrencinin listesini inceler. Bu 
süreçte öğrencilerin her bir alandaki performansının, diğer alanlarla tutarlı olup olmadığını, çocukların düşük 
performans gösterdikleri alanlardaki (akademik ya da gelişim) puanlarının, sınıf ortalamasına göre durumu-
nu, çocukların yapılan değerlendirmelerde düşük puan almasına neden olabilecek geçici nedensel bir duru-
mun (değerlendirme dönemindeki sağlık problemleri gibi) olup olmadığını inceler. Bu incelemelere göre (1) 
değerlendirdiği alanlarda akranlarından çok daha düşük performans gösteren ve (2) bu düşük performansa 
neden olabilecek geçici nedensel bir durumu olmayan öğrencileri, akademik ve gelişim alanlarında ayrıntılı 
değerlendirme yapmak için belirler. 

Bu aşamada katılımcıların, Tablo 1’de sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi öğrencileri 
yukarıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde belirleyebileceklerini düşünmelerini isteyiniz.
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Tablo 2. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Öğrencilerin “Genel Tarama Öğrenci Belirle-
me” Tablosundaki Görünümü 

Okuma Yazma
Okuduğunu 
Anlama

Matematik Dil ve İletişim
Sosyal ve 
Duygusal

Ayşe
(10 Puan) 

Ayşe
(8 Puan)

Ayşe 
(4 Puan)

Ayşe 
(10 Puan)

Ayşe
(25 Puan)

Ayşe
(60 Puan)

Deniz
(10 Puan)

Deniz
(9 Puan)

Deniz
(4 Puan)

Deniz
(10 Puan)

Deniz
(25 Puan)

Deniz
(75 Puan)

Aydan
(10 Puan)

Aydan 
(10 Puan)

Aydan 
(4 Puan)

Aydan 
(10Puan)

Aydan
(30Puan)

Beril
(80 Puan)

Beril
(12 Puan)

Beril
(11 Puan)

Beril
(6 Puan)

Ali
(12 Puan)

Beril
(35 Puan)

Özgür
(93 Puan)

Özgür
(12 Puan)

Özgür
(12 Puan)

Ali
(6 Puan)

Beril
(12 Puan)

Özgür
(55 Puan)

Aydan
(95 Puan)

Mehmet
(1 puan)

Mehmet
(1 puan)

Mehmet
(0 puan)

Mehmet
(6 puan)

Mehmet
(12 puan)

Mehmet
(55 puan)

Tablo 2’de listelenen öğrenciler ve puanları incelendiğinde Derya Öğretmen;

 • Aydan, Deniz ve Ayşe isimli öğrencilerin okuma-yazma ve okuduğunu anlamada sınıfta en düşük puanları 
aldıklarını,

 • Benzer bir biçimde bu öğrencilerin, matematik değerlendirmesinde de sınıfın genel durumuna göre daha 
düşük performans sergilediklerini,

 • Beril ve Özgür isimli öğrencilerin, okuma ve yazma; Ali’nin ise okuduğunu anlama performansının düşük 
olduğunu fakat sınıf ortalamasına görece daha yakın olduğunu,

 • Aydan, Deniz ve Ayşe’nin, dil ve iletişim gelişim alanında sınıfta en düşük puanlara sahip olduklarını bunun-
la birlikte Aydan’ın sosyal-duygusal gelişim alanında sınıf ortalamasına yakın bir performans sergilediğini,

 • Ayşe’nin sosyal-duygusal gelişim alanında sınıf ortalamasına göre oldukça düşük performans gösterdiğini,

 • Mehmet’in ise diğerlerine göre tüm alanlarda çok daha düşük performans gösterdiğini belirler. 

Bu aşamada katılımcıların, Tablo 2’de sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi öğrencileri yu-
karıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde ayrıntılı tanıma aşamasına geçecek öğrenciler olarak 
belirleyebileceklerini düşünmelerini isteyiniz.
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Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik Dil ve İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

✅
Ayşe
(10 Puan) ✅

Ayşe
(8 Puan) ✅

Ayşe 
(4 Puan) ✅

Ayşe 
(10 Puan) ✅

Ayşe
(25 Puan) ✅

Ayşe
(60 Puan)

✅
Deniz
(10 Puan) ✅

Deniz
(9 Puan) ✅

Deniz
(4 Puan) ✅

Deniz
(10 Puan) ✅

Deniz
(25 Puan) ✅

Deniz
(75 Puan)

✅
Aydan
(10 Puan) ✅

Aydan 
(10 Puan) ✅

Aydan 
(4 Puan) ✅

Aydan 
(10Puan) ✅

Aydan
(30Puan) ✅

Beril
(80 Puan)

Beril
(12 Puan)

Beril
(11 Puan)

Beril
(6 Puan)

Ali
(12 Puan)

Beril
(35 Puan)

Özgür
(93 Puan)

Özgür
(12 Puan)

Özgür
(12 Puan)

Ali
(6 Puan)

Beril
(12 Puan)

Özgür
(55 Puan)

Aydan
(95 Puan)

✅
Mehmet
(1 puan) ✅

Mehmet
(1 puan) ✅

Mehmet
(0 puan) ✅

Mehmet
(6 puan) ✅

Mehmet
(12 puan) ✅

Mehmet
(55 puan)

Derya Öğretmen, e-İzleme Modülünde belirlediği öğrencilerin yanına bir tik atarak, bu öğrencilerin ayrıntılı 
tanıma ekranında görünür olmasını sağlar. 

Ayrıntılı Tanıma

Derya Öğretmen, desteğe gereksinim duyduğunu fark ettiği ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri hem 
akademik alanlarda hem de gelişim alanlarında ayrıntılı olarak tanımak için bir değerlendirme yapmaya karar 
verir. Bu süreçte, öncelikle hangi alanlarda ve ne yolla ayrıntılı tanımaya yönelik veri toplayacağını planlar. 
Bu planlama doğrultusunda öğrencilerin performanslarını değerlendirmede kullanacağı araçları, kendisi 
hazırlar. Derya Öğretmen, bu planlama ve hazırlık sürecinde Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikülünden 
yararlanır. Derya Öğretmen, bu açıklamaları okuyarak ve örnek araçları inceleyerek kendi sınıf düzeyine ve 
değerlendireceği öğrencilerin özelliklerine göre araçlar geliştirir veya kitapta sunulan araçları değerlendirme 
sürecinde kullanmak üzere uyarlar. 

Derya Öğretmen “Otizm Spektrum Bozukluğu”ndan dolayı kaynaştırma kararı olan Mehmet ve taramalar-
da düşük performans gösterdiğini belirlediği Aydan, Deniz ve Ayşe için ayrıntılı tanıma yapar. Hâlihazırda 
kaynaştırma kararı olduğu için Mehmet’i tüm akademik ve gelişim alanlarında ayrıntılı tanımaya çalışırken; 
Aydan Deniz ve Ayşe’nin problemlerinin yoğunlaştığı okuma-yazma, anlama, matematik ve dil alanlarında, 
ayrıntılı tanımaya çalışır.

Bu aşamada katılımcıların, yukarıda sağlanan bilgilerle Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikü-
lünde yer alan açıklama ve örnek araçlar çerçevesinde ne tür değerlendirmeler yapabilecekleri 
ve ne tür araçlardan yararlanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

20

Derya Öğretmenin, bu süreçte ayrıntılı tanıma için hazırladığı araçlarla değerlendirme sonuçları aşağıda 
ayrıntılı sunulmuştur. 

Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler

 • Derya Öğretmen, Mehmet’in tarama değerlendirmelerinde okuma ve yazmada 1 puan aldığını fark 
ettiği için ses gruplarını öğrenmede sıkıntı yaşadığını düşünür ve Mehmet’in ilk ses grubundan oluşan 
sözcükleri hatalı okuduğunu gözlemler. Bu nedenle ilk ses grubundan anlamlı sözcük listesi ve anlamsız 
sözcük listesiyle Mehmet’in okuma doğruluğunu inceler ve Mehmet’in hangi seslerde sistematik hata 
yaptığını belirlemek için hata analizi yapar. 

 • Dikteyle yazma değerlendirmesini de ilk ses grubuna göre oluşturduğu sözcük listeleriyle yaparak, yine 
öğrencilerinin hem yazma doğruluğunu inceler hem de yazım hatalarını analiz eder.   

 • Mehmet’in okumada ilk ses grubunda olduğunu bildiği için okuduğunu anlamayı değerlendirmez. 

Okuma-Yazma Becerileri Değerlendirme

“Anlamlı Sözcük Listesi” öğrencilerin çözümleme becerilerini ve sözcük okuma hızını değerlendirmek ama-
cıyla kullanılabilecek bir araçtır. Bu araç ilk okuma yazmayı öğrenme döneminde olan çocuklar için öğren-
dikleri ses grupları temel alınarak oluşturulan anlamlı sözcükleri içerir. Derya Öğretmen, Mehmet’in henüz 
okumayı öğrenme aşamasında olmasından dolayı sözcükleri okuması için süre sınırı koymaz ve listenin 
tümünü okumasını ister. Mehmet, bu listeden sadece 10 sözcüğü doğru bir şekilde okuyabilmiştir. Öğret-
men, okurken çok hata yapmasından dolayı Mehmet’in sözcükleri ezberlediğinden şüphelenmiş ve aynı 
ses grubundan bir de anlamsız sözcük listesi oluşturur. 

Anlamlı Sözcük Listesi (İlk ses grubundan oluşturulmuştur.)

el

lale

kek

nane

ali

kal

ela

iki

inek

nil

kenan

elek

kalk

anne

ile

Doğru Okunan Sözcük Sayısı: 10

Anlamsız sözcük listesi, öğrencilerin çözümleme becerilerinin, sözcük okuma hızının ve okuma hatalarının 
değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir araçtır. Öğrencilerin, tam olarak harfleri tanıma, seslendirme ve harf-
leri birleştirerek hece ve sözcük oluşturma becerilerini kazanıp kazanamadıklarını değerlendirebilmek için 
anlamsız sözcük listelerinin kullanılması önemlidir. Derya Öğretmen, anlamlı sözcük listesine benzer biçim-
de anlamsız sözcük listesinin okunması için süre sınırı koymaz ve Mehmet’ten listenin tümünü okumasını 
ister. Mehmet, bu listeden sadece 3 sözcüğü doğru şekilde okuyabilmiştir. Öğretmen, Mehmet’in anlamsız 
sözcük listesinden sadece “e, l, a” harflerini içeren sözcükleri doğru okuduğunu fark eder. 
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Anlamsız Sözcük Listesi (İlk ses grubundan oluşturulmuştur.)

le

elal

ken

enan

ila

lak

ale

aki

keni

lin

nanek

elke

kank

enna

nel

Doğru Okunan Sözcük Sayısı: 3

Dikte Görevi Değerlendirme

Derya Öğretmen, dikte göreviyle  Mehmet’in ilk ses grubundan oluşmuş sözcükleri yazabilme yeterliliğini 
değerlendirmeyi amaçlar. Bu aşamada Mehmet’in, henüz yazmayı öğrenme aşamasında olduğunu bilme-
sinden dolayı süre tutmaz ve tüm sözcükleri Mehmet’e okur. Mehmet’in dikte görevinde sadece 8 sözcüğü 
doğru yazdığını ve bu sözcüklerin “e, l ve a” harflerinden oluştuğunu belirler.

Dikte Görevi İçin İlk Ses Grubuna Göre Oluşturulmuş Sözcük Listesi 

el

ele

elle

lale

kek

nane

Ali 

ille

kal

ela

iki

inek

Kenan

elek

kalk

anne

ile 

nil

Doğru Yazılan Sözcük Sayısı: 8

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin okuma-yazma performansı hakkında yorumlarını soru-
nuz.

Matematik Değerlendirme

Derya Öğretmen, tarama sonuçlarına göre Mehmet’in sınıf ortalamasına göre matematikte de sınıfın 
oldukça gerisinde olduğunu belirleyerek; ayrıntılı tanıma için Mehmet’e kendi sınıf düzeyinin matematik 
kazanımlarını içeren bir matematik derecelendirme ölçeğini uygular. Öğretmen Mehmet’in, matematik 
dersinin ilk kazanımlarından biri olan nesne sayma becerilerinde başarısız olduğunu ve sınıf düzeyi 
kazanımlarına göre de Mehmet’in, akranlarının gerisinde olduğunu belirler.  
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Matematik Dersi Derecelendirme Ölçeği 

(1. Sınıf kazanımlarına yönelik oluşturulmuştur.)* 

Kazanımlar

Öğrencinin Performansı

Yapamaz
Yardımla

yapar
Bağımsız

yapar

1. Sırayla 20’ye kadar ritmik sayar. X

2. Nesneleri sayar. X

3. Rakamları okur. X

4. Sayısı 20’ye kadar olan bir topluluktaki nesnelerin, sayı-
sını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. X

5. Nesne veya varlıkları miktarına göre sıralar. X

6. 10 ile 20 arasında olan bir sayıları, onluk ve birliklerine 
ayırır. X

7. Doğal sayılarla toplama işlemi yapar. X

8. Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. X

9. Geometrik şekillerin (üçgen, kare, dikdörtgen ve daire) 
özelliklerini söyler.  X

10. Bütün ve yarımı uygun modellerle gösterir. X

11. Üç ögesi olan geometrik bir örüntüyü tamamlar. X

12. Nesnelerin durumunu, yer-yön ilişkilerini kullanarak 
söyler. X

13. Nesneleri uzunluklarına göre sıralar. X

14. Tam ve yarım saatleri okur. X

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin matematik performansı hakkında yorumlarını sorunuz.

Derya Öğretmen, Mehmet’in ritmik sayma becerilerine sahip olmasına rağmen, nesne saymada neden 
zorlandığını daha iyi anlamak için nesneli sayma becerilerini daha da ayrıntılı değerlendirmeye karar 
verir. Değerlendirmelerin sonucunda Mehmet’in, sayarken her nesneye bir kere dokunarak saymadığını, 
nesnelere dokunmadan da sayıları söylemeye devam ettiğini ve nesneler bitince de saymaya devam 
ettiğini belirler.
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Nesne Sayma Becerileri Kontrol Listesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________                                                Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar Evet Hayır Açıklama 

1. Sayarken her bir nesneye bir kere dokunarak sayı 
söyler. X

Parmağıyla dokunmadan da 
sayı söylüyor.

2. Sayarken son söylediği sayıyla  “…. tane” biçiminde 
nesne sayısını ifade eder. X

Nesne bitse de saymayı bırak-
mıyor.

3. Yan yana sıralanmış çokluğu 3’e kadar olan nesneleri 
sayar. X

4. Yan yana sıralanmış çokluğu 5’e kadar olan nesneleri 
sayar. X

5. Önünde karışık duran çokluğu 5’e kadar olan nesne-
leri sayar. X

6. Önünde karışık duran çokluğu 8’e kadar olan nesne-
leri sayar. X

7. Önünde karışık duran çokluğu 10’a kadar olan nes-
neleri sayar. X

8. Önünde karışık duran çokluğu 15’e kadar olan nes-
neleri sayar. X

9. Önünde karışık duran çokluğu 20’ye kadar olan 
nesneleri sayar. X

Hayat Bilgisi Değerlendirme

Derya Öğretmen, Mehmet’in ayrıntılı değerlendirilmesine Hayat Bilgisi dersiyle devam eder. Öğretmen, 
Mehmet’in dil ve iletişim becerilerinde güçlükler yaşadığını, buna bağlı olarak kavram gelişiminin ve söz-
cük dağarcığının da zayıf olabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle “Hayat Bilgisi Kavram Değerlendirme 
Aracını” uygular. Bu araçla Mehmet’in içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı süresinde Hayat Bilgisi dersinde 
kazanması hedeflenen kavramları ne düzeyde öğrendiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kavramlar için 
Mehmet’e sorular sorarak; değerlendirmesini yapar. Derya Öğretmen değerlendirmelerin sonunda Meh-
met’in özellikle “Evimizde Hayat” ve “Okulumuzda Hayat” ünitelerinin işlenmiş olmasına rağmen bu üni-
telerle ilgili “istek ve ihtiyaç” kavramlarına sahip olmadığını belirler. Bununla birlikte henüz işlenmeyen bazı 
ünitelerin kavramlarını da kısmen de olsa bildiğini belirler.
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1. Sınıf Düzeyi Hayat Bilgisi Kavram Değerlendirme Aracı

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________                                                Tarih: _ _/_ _/20_ _

Adı geçen kavramı bilir ve açıklar
Açıklama

Evet Kısmen Hayır

Aile X

Akraba X

İstek X

İhtiyaç X

Ev X

Sınıf kuralları X

Sağlık X

Besin X

Trafik kuralları X

Ulaşım X

Doğa X

Hayvanlar X

Doğal kaynaklar X

Güneş X

Çevre X

Atatürk X

Doğal Afet X

Dünya X

Gökyüzü X

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin Hayat Bilgisi dersi kavramları performansı hakkında 
yorumlarını sorunuz.

Dil ve İletişim Becerileri Değerlendirme

Derya Öğretmen, hem okul içinde akademik etkinliklerden yaralanabilme düzeyini hem de akran etkile-
şimlerini etkilediğini bildiği için Mehmet’in dil ve iletişim becerilerini değerlendirmek istemektedir. Derya 
Öğretmen, Mehmet’in dil ve iletişim becerilerini değerlendirmek için kendisiyle 15-20 dakika sohbet eder 
ve ek olarak akranlarıyla sohbetlerini de gözlemler. Bu gözlemler sonucunda “Dil ve İletişim Becerileri 
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Dereceleme Ölçeğini” doldurur. Değerlendirmelerin sonucunda Mehmet’in karmaşık cümleler kurduğunu 
ve ekleri uygun kullandığını belirler. Buna karşın sohbeti sürdürme, sohbete yeni konu ekleme, göz kontağı 
kurarak konuşma, yanlış anlaşılmaları düzeltme konularında sınırlılık yaşadığını ve bunlara ek olarak sözcük 
bulmada ve kullanmada güçlükler yaşadığını belirler. 

Dil ve İletişim Becerileri Dereceleme Ölçeği

Öğrenci Adı-Soyadı: _________________________              Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar
Sık sık

(2 puan)
Bazen 

(1 puan)

Hiçbir za-
man 

(0 puan)

1. Sohbet sırasında hep aynı sözcükler yerine farklı söz-
cükler kullanarak konuşur. X

2. Sohbet sırasında sözcükleri anlamlarına uygun biçim-
de kullanır. X

3. Sohbet sırasında bileşik cümleler (ve, fakat, ama gibi 
bağlaçlar kullanarak oluşturulmuş cümleler) kullanır. X

4. Sohbet sırasında karmaşık cümleler (-erken, -ip, -mek, 
-ince gibi eylemsiler kullanarak oluşturulmuş en az bir 
yan cümle içeren cümleler, ör. Gelirken arkadaşımı 
gördüm) kullanır.

X

5. Sohbet sırasında “sonra, daha sonra” gibi geçiş terim-
leri kullanır. X

6. Sohbet sırasında özne-yüklem uyumu olan cümleler 
kullanır. X

7. Sohbet sırasında zaman eklerini doğru kullanır. X

8. Sohbet sırasında iyelik ve yönelim eklerini doğru 
kullanır. X

9. Sohbet sırasında göz teması kurar. X

10. Konuşmalarında vurgu ve tonlamalarını uygun kullanır. X

11. Sohbet konusunu sürdürür. X

12. Bir konu tamamlanınca yen bir konuda sohbet başlatır. X

13. Sohbet sırasında yanlış anlaşılmaları düzeltir. X

14. Anlaşılmayan konular hakkında daha açık bilgi verir. X
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Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin dil gelişim performansı hakkında yorumlarını sorunuz.

Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme

Derya Öğretmen, Mehmet’in sosyal-duygusal gelişimini de değerlendirir. Derya Öğretmen, Mehmet’in 
sosyal-duygusal gelişimini değerlendirmek amacıyla Mehmet’in derslerde ve teneffüslerde akranlarıyla 
olan etkileşim ve iletişimini gözlemleyerek; bu gözlemlere dayalı olarak “Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem 
Formunu” doldurur. Gözlemlerinin sonucunda Mehmet’in, sohbet becerilerinin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri 
kurmada, akranlarıyla oyun oynamada, sohbet başlatmada, sürdürmede ve grup çalışmaları yapmada 
sınırlılıkları olduğunu, Mehmet’in üzüntü ve öfke durumlarında kendini kontrol etmede güçlükler yaşadığını 
belirler. 

Sosyal-Duygusal Gelişim Gözlem Formu

Öğrenci Adı-Soyadı: _________________________                            Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar
Sık sık

(2 Puan)
Bazen

(1 Puan)

Hiçbir 
zaman

(0 Puan)
Açıklama

1. Duygularını kelimelerle ifade eder. X

2. Üzüntü ve öfkesini kontrol eder. X

3. İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder. X

4.
İstemediği bir durum olduğunda, istemediğini 
ifade eder. X

5. Kolay arkadaş edinir. X

6. Yakın arkadaşları vardır. X

7. Oyunlara kendiliğinden katılır. X

8. Oyunun kurallarına uyar. X

9. Grup çalışmalarında iş birliği yapar. X

10.
Arkadaşlarıyla olan sorunlarını uygun yollarla 
çözer. X

11. Sohbet başlatır. X

12. Sohbet ederken kişilerle göz teması kurar. X

13.
Sorulara cevap vererek ve kendisi sorular sora-
rak sohbeti devam ettirir. X
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Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin sosyal-duygusal gelişimi hakkındaki yorumlarını 
sorunuz.

BEP/BGP GELİŞTİRME VE İZLEME

Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerin sonunda Derya Öğretmen, Mehmet için BEP hazırlama sü-
recine geçer. Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerinin sonucuna bakarak Derya Öğretmen, Mehmet 
için Türkçe (ilk okuma-yazma), Matematik, Hayat Bilgisi akademik alanlarında; Dil ve İletişim ile Sosyal-Duy-
gusal Gelişim alanlarında amaçlar alması gerektiğine karar verir (Bu bölümde sadece “Türkçe” ve “Dil ve 
İletişim” alanlarından alınan amaç örnekleri verilecektir.). 

Bu aşamada katılımcılara, e-İzleme Modülünde BEP hazırlamak için ilk olarak ne yapılması 
gerektiğini sorunuz. 

Derya Öğretmenin, uzun ve kısa dönemli amaçları belirlemeden önce hem akademik derslerin hem de 
gelişim alanlarının tümünde Mehmet’in mevcut performans düzeyini belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla 
Derya Öğretmen, e-İzleme Modülünde izleme sekmesini açar ve öğrenci listesinden Mehmet’i seçtikten 
sonra derslere göre mevcut performans düzeyine ilişkin verileri girer.

Mevcut Düzeyi Belirleme

1. Sınıf Türkçe Dersi Alanları veya Alanlarının Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme 

Derya Öğretmen, Türkçe dersinin tüm alanları için Mehmet’in mevcut performans düzeyine ilişkin değer-
lendirme verilerini;  gözlemleri, sınıf içi değerlendirmeleri ve yaptığı ayrıntılı gözlemleri temel alarak doldu-
rur. Mevcut performans düzeyi verileri de Mehmet’in ilk okuma aşamasında ses gruplarında olduğunu gös-
termektedir. Mevcut performans düzeyini belirlerken Mehmet’in, Türkçe’nin tüm alanlarında sınıf düzeyinin 
gerisinde performans gösterdiğini belirler. Derya Öğretmen, diğer akademik dersler için benzer biçimde 
mevcut performans düzeyini belirledikten sonra gelişim alanları için değerlendirmelerini tamamlar.
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Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

DİNLEME VE İZLEME

1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. X

2. Duyduğu sesleri taklit eder. X

3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. X

4.
Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği 
metin hakkında tahminde bulunur. 

X

5.
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi haka-
kında tahminde bulunur. 

X

6. Dinlediği/izlediği metni anlatır. X

7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. X

8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. X

9. Sözlü yönergeleri uygular. X

10. Dinleme stratejilerini uygular. X

11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. X

KONUŞMA

1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. X

2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. X

3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. X

4. Konuşma stratejilerini uygular. X

OKUMA

1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. X

2. Harfi tanır ve seslendirir. X

3. Hece ve kelimeleri okur. X

4. Basit ve kısa cümleleri okur. X

5. Kısa metinleri okur. X

6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. X

7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. X
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8. Şiir okur. X

9.
Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin 
eder.

X

10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. X

11. Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin eder. X

12. Okuma stratejilerini uygular. X

13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. X

14.
Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin 
eder. 

X

15. Metinle ilgili soruları cevaplar. X

16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. X

17. Metnin konusunu belirler. X

18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. X

19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. X

YAZMA

1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. X

2. Harfleri tekniğine uygun yazar. X

3. Hece ve kelimeler yazar. X

4. Rakamları tekniğine uygun yazar. X

5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. X

6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. X

7.
Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar 
bırakır. 

X

8.
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde 
kullanır. 

X

9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. X

10. Yazdıklarını gözden geçirir. X

11. Yazdıklarını paylaşır. X

12. Yazma çalışmaları yapar. X

13. Yazma stratejilerini uygular. X
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Bu aşamada katılımcıların, Türkçe Dersi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut 
performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Okul Öncesi Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme 

Derya Öğretmen, okul öncesi dil gelişimi kazanımlarında da Mehmet’in mevcut düzeyini belirler. Gelişim 
alanlarında Mehmet’in mevcut performans düzeyini belirlerken, kazanımların davranışsal göstergelerini te-
mel alır. Derya Öğretmen, Mehmet’in mevcut düzeyi belirlerken, ayrıntılı tanıma sonuçlarına benzer biçim-
de dil bilgisel açıdan kurallı ve uygun cümleler kullandığını ama sohbet becerilerinde zorlandığını sözcük 
dağarcığının zayıf olduğunu belirler.

Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. X

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. X

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. X

Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. X

Kazanım 5. Dili, iletişim amacıyla kullanır. X

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. X

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını 
kavrar. X

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla 
ifade eder. X

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. X

Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  X

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. X

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. X

Bu aşamada katılımcıların, dil gelişimi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut perfor-
mans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma

Derya Öğretmenin, Mehmet’in mevcut düzeyini belirledikten sonra Mehmet’in yardımla yapabildiği ya da 
yapamadığı kazanımların arasından amaç belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamada Derya Öğretmen, e-İzle-
me Modülünde dersler ve gelişim alanları için uzun dönemli amaçlarını belirler (Not: Örnek durum sadece 
Türkçe ve dil gelişimi alanlarının uzun dönemli amaç örneklerini içermektedir.).

Bu aşamada katılımcılardan, Türkçe dersi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülünden 
belirlemelerini isteyiniz.

1. Sınıf Türkçe Dersi Alanların Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme 

Derya Öğretmen, Mehmet için öğretim yapacağı amaçları e-İzleme Modülünde “İzleme” sekmesinde 
amaç belirle butonu üzerinden belirler. Derya Öğretmen, amaçları belirlerken Mehmet için öncelikli alanla-
rın okuma-yazma olduğuna ve Mehmet’in gerekli ön koşul becerilere sahip olduğuna karar verir. Program-
da okuma-yazma öğretimin, ses temelli okuma-yazma öğretimiyle yapılmasından dolayı harfleri tanıma ve 
hece-kelime okuma kazanımları yerine basit ve kısa cümle okuma kazanımını uzun dönemli amaç olarak 
belirler. Çünkü her bir sesi verdiğinde o sesle ve öğrendiği diğer seslerle oluşan kelime ve cümle okuma 
çalışmaları yapacaktır. Benzer bir biçimde yazma için de anlamlı ve kurallı cümle yazma kazanımını uzun 
dönemli amaç olarak belirler.

Kazanımlar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

Amaç 
Belirle

DİNLEME VE İZLEME

1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında 
tahminde bulunur. 

X

2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde 
bulunur. 

X

3. Dinlediği/izlediği metni anlatır. X

4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. X

5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. X

6. Dinleme stratejilerini uygular. X

7. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. X

KONUŞMA

1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. X

2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. X

3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. X

4. Konuşma stratejilerini uygular. X
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OKUMA

1. Harfi tanır ve seslendirir X ✅

2. Hece ve kelimeleri okur. X ✅

3. Basit ve kısa cümleleri okur X ✅

4. Kısa metinleri okur. X

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. X

6. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. X

7. Şiir okur. X

8. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. X

9. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. X

10. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. X

11. Okuma stratejilerini uygular. X

12. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. X

13. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. X

14. Metinle ilgili soruları cevaplar. X

15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. X

16. Metnin konusunu belirler. X

17. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. X

18. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. X

YAZMA

1. Harfleri tekniğine uygun yazar. X ✅

2. Hece ve kelimeler yazar. X ✅

3. Rakamları tekniğine uygun yazar. X ✅

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. X ✅

5. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. X

6. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. X

7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. X

8. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. X

9. Yazdıklarını gözden geçirir. X

10. Yazdıklarını paylaşır. X

11. Yazma çalışmaları yapar. X

12. Yazma stratejilerini uygular. X
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Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülünden be-
lirlemesini isteyiniz.

Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme 

Derya Öğretmen, dil gelişimi alanında uzun dönemli amaçlarını, Mehmet’in dil gelişimi mevcut performans 
düzeyini temel alarak belirlemiştir. Mehmet’in akranlarıyla sohbet ederken zorlanmasından dolayı Derya 
Öğretmen, dili iletişim amacıyla kullanma ve sözcük dağarcığını geliştirme kazanımlarını uzun dönemli 
amaç olarak belirlemiştir. 

Derya Öğretmenin, diğer dersler ve gelişim alanları için de benzer bir süreçle uzun dönemli amaçlarını belir-
lemiştir. Derya Öğretmenin, uzun dönemli amaçları belirlemesinin ardından her bir uzun dönemli amaç için 
kısa dönemli amaçları belirlemesi gerekmektedir.

Kazanımlar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

Amaç 
Belirle

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. X ✅

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. X ✅

Kazanım 7. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar. X

Kazanım 8. Dinlediklerini/İzlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. X

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. X

Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi ve Türkçe dersi için belirledikleri uzun dönemli amaç-
lar için kısa dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.
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Akademik Alan: Türkçe

Uzun Dönemli Amaç 1: Basit ve kısa cümleleri okur.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 
Yöntem 

ve Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı

Ölçme 
Aracı

1. Mehmet, iki haftanın sonunda (Şubat 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “e, l, 
a, k, i, n” ses grubundan “k, i, n” sesle-
rini de içeren cümleleri okur. 

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 
metinleri

15.02.2020-
28.02.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

2. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart 
ayının ilk iki haftasının sonunda) %90 
doğrulukta “o, m, u, t, ü, y” seslerini 
ve daha önce öğrendiği ses grubunu 
içeren cümleleri okur.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 
metinleri

01.03.2020-
14.03.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

3. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “ö, r, ı, 
d, s, b” seslerini ve daha önce öğrendi-
ği ses grubunu içeren cümleleri okur.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 
metinleri

15.03.2020-
30.03.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

4. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan 
ayının ilk iki haftasının sonunda) %90 
doğrulukta “z, ç, g, ş, c, p” seslerini 
ve daha önce öğrendiği ses grubunu 
içeren cümleleri okur.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 
metinleri

01.04.2020-
14.04.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

5. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “h, v, 
ğ, f, j” seslerini ve daha önce öğrendiği 
ses grubunu içeren cümleleri okur.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 
metinleri

15.04.2020-
30.04.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

Akademik Alan: Türkçe

Uzun Dönemli Amaç 2: Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 
Yöntem 

ve Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı

Ölçme 
Aracı

1. Mehmet, iki haftanın sonunda (Şubat 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “e, l, 
a, k, i, n” ses grubundan “k, i, n” sesle-
rini de içeren cümleler yazar. 

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

15.02.2020-
28.02.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi
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2. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart 
ayının ilk iki haftasının sonunda) %90 
doğrulukta “o, m, u, t, ü, y” seslerini 
ve daha önce öğrendiği ses grubunu 
içeren cümleler yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.03.2020-
14.03.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

3. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “ö, r, ı, 
d, s, b” seslerini ve daha önce öğrendi-
ği ses grubunu içeren cümleler yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

15.03.2020-
30.03.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

4. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan 
ayının ilk iki haftasının sonunda) %90 
doğrulukta “z, ç, g, ş, c, p” seslerini 
ve daha önce öğrendiği ses grubunu 
içeren cümleler yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.04.2020-
14.04.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

5. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan 
ayının sonunda) %90 doğrulukta “h, v, 
ğ, f, j” seslerini ve daha önce öğrendiği 
ses grubunu içeren cümleleri yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

15.04.2020-
30.04.2020

Haftada iki 
kere

Kontrol 
listesi

Gelişim Alanı: Dil Gelişimi

Uzun Dönemli Amaç 1.  Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 
Yöntem 

ve Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı

Ölçme 
Aracı

1. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 
4’ünde (%80) diğer bireylerle bağlamla 
ilgili bir konu üzerine konuşarak iletişim 
başlatır. 

Akran 
öğretim

Okul 
bahçesi

Çocuğun 
ilgisine 
uygun 

oyuncaklar

01.02.2020-
30.05.2020

Haftalık 
Kontrol 
listesi

2. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 
4’ünde (%80) diğer bireylerle bağlamla 
ilgili bir soru sorarak iletişim başlatır. 

Akran 
öğretim

Okul 
bahçesi

Çocuğun 
ilgisine 
uygun 

oyuncaklar

01.02.2020-
30.05.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

3. Mehmet üç ay sonunda bir konu 
üzerine sohbetin sürmesi için 5 fırsat-
tan 4’ünde (%80) sorular sorar. 

Akran 
öğretim

Okul 
bahçesi

Çocuğun 
ilgisine 
uygun 

oyuncaklar

01.02.2020-
30.05.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

4. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 
4’ünde (%80) 5-6 karşılıklı sıra alarak 
sohbet eder.

Akran 
öğretim

Okul 
bahçesi

Çocuğun 
ilgisine 
uygun 

oyuncaklar

01.02.2020-
30.05.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi
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Gelişim Alanı: Dil Gelişimi

Uzun Dönemli Amaç 2. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 
Yöntem 

ve Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı

Ölçme 
Aracı

1. Mehmet bir ayın sonunda (Şubat 
ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 
yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına 
uygun olarak kullanır. 

Hikâyeleş-
tirme

Sınıf içi

Resimli 
hikâye 

kitapları
(Çocuğun 
bilmediği 

hedef 
sözcükleri 

içeren 
kitaplar)

01.02.2020-
28.02.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

2. Mehmet bir ayın sonunda (Mart 
ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 
yaşına uygun olan zıt anlamlı sözcükleri 
kullanır. 

Hikâyeleş-
tirme

Sınıf içi

Resimli 
hikâye 

kitapları, 
resimli 
kartlar

01.03.2020- 
30.03.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

3. Mehmet bir ayın sonunda (Nisan 
ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 
yaşına uygun olan eş anlamlı sözcükleri 
kullanır.

Hikâyeleş-
tirme

Sınıf içi

Resimli 
hikâye 

kitapları, 
resimli 
kartlar

01.04.2020-
30.04.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

4. Mehmet bir ayın sonunda (Mayıs 
ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 
kendisine söylenilen yaşına uygun 
sözcüklerin anlamlarını söyler. 

Hikâyeleş-
tirme

Sınıf içi

Resimli 
hikâye 

kitapları, 
resimli 
kartlar

01.05.2020-
30.05.2020

Haftalık
Kontrol 
listesi

Derya Öğretmenin, Mehmet için uzun ve kısa dönemli amaçları, öğretim yöntemlerini, öğretim ortamını, 
öğretim materyallerini, değerlendirme sıklığını ve araçlarını belirlemesinin ardından, Mehmet için amaç 
oluşturma sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Derya Öğretmenin, bu aşamadan öğretim planı yazması 
gerekmektedir. Bu amaçla, e-İzleme Modülünde “Öğretim Planı” butonuna basarak her bir uzun ve kısa dö-
nemli amaç için öğretim süreci ve değerlendirme sürecini nasıl gerçekleştireceğini uygun bölümlere yazar.
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Öğretim Planı Ekranı

ÖĞRETİM PLANI

Uzun Dönemli Amaçlar
UDA Seçiniz



Kısa Dönemli Amaçlar
Seçim yapınız

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Değerlendirme Sıklığı

Öğretim Yöntemi ve 
Tekniği

Öğretim Materyali Ölçme Aracı Öngörülen Süre

Öğretim Süreci

Değerlendirme Süreci

Açıklamalar

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme

YAPAR  YAPAR  YAPAR  YAPAR 

Bu aşamada, katılımcılardan yukarıda verilen ekran üzerinden öğretim süreci ve değerlendirme 
süreci bölümlerine açıklamalarını yazmalarını isteyiniz. 

Gelişimi İzleme

Derya Öğretmen, Mehmet’e kısa dönemli amaçların öğretimini, belirlediği öğretim yöntemiyle yapar. Ben-
zer bir biçimde, çocuğun gelişimini kısa dönemli amaç için belirlediği değerlendirme sıklığına uygun olarak 
gerçekleştirir. Türkçe için değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Bu aşamada, katılımcılardan aşağıda verilen “Cümle Okuma Kontrol” Listesindeki değerlendir-
me sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Cümle Okuma Kontrol Listesi

1. KDA (ELAKİN) 2. KDA (OMUTÜY)

Okuma Cümleleri 1. Değ. 2. Değ. 3. Değ. 4. Değ. 1. Değ. 2. Değ.

1. Cümle + + +

2. Cümle + + + + + +

3. Cümle

4. Cümle + + + + + +

5. Cümle + + +

6. Cümle + + +

7. Cümle + + + +

8. Cümle + +

9. Cümle + + +

10. Cümle + + + + +

Oran 4/10 5/10 7/10 9/10 5/10 6/10

Yüzde %40 %50 %70 %90 %50 %60

*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın çarşamba günün-
de; 2. değerlendirme, aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, 1. KDA için öğretim yapılan 
ikinci haftanın çarşamba gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.  

Bu aşamada katılımcılardan, “Cümle Okuma Kontrol” Listesindeki değerlendirme sonuçlarını 
yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler yapılabileceklerini 
sorunuz ve bu performansın sonucunda katılımcılara, neler yapabileceklerini e-İzleme Modülü 
üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Derya Öğretmen, öğretim yapılan ilk haftadan itibaren Mehmet’in gelişim gösterdiğini, 4. değerlendirmenin 
sonunda ise Mehmet’in kısa dönemli amaç için belirlediği ölçüte ulaştığını belirler. Bu nedenle, e-İzleme 
Modülünden “Gelişim/İlerleme Var” butonuna basar ve öğrencinin amacı kazanmasından dolayı bir sonraki 
kısa dönemli amaç olan OMUTÜY ses grubunun öğretimine geçer. 

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Cümle Yazma Kontrol Listesindeki” ilişkin değer-
lendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Cümle Yazma Kontrol Listesi

Dikte Cümleleri (ELAKİN ses grubu) 1. Değ. 2. Değ. 3. Değ. 4. Değ. 5. Değ. 6. Değ.

1. Cümle + + + +

2. Cümle + + + + +

3. Cümle + +

4. Cümle + + + + +

5. Cümle + + +

6. Cümle + +

7. Cümle + + + +

8. Cümle + + + +

9. Cümle + + +

10. Cümle + + + + + +

Oran 4/10 5/10 6/10 6/10 7/10 9/10

Yüzde %40 %50 %60 %60 %70 %90

*Not: Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 

Bu aşamada katılımcılardan, “Cümle Yazma Kontrol Listesindeki” değerlendirme sonuçlarını 
yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler yapılabileceklerini 
sorunuz ve bu performansın sonucunda  katılımcıların, neler yapabileceklerine e-İzleme Modü-
lü üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Derya Öğretmen, 3. değerlendirme oturumunun sonunda Mehmet’in kısa dönemli amaç için belirlediği 
ölçüte ulaşmadığını fakat değerlendirme oturumlarında istikrarlı bir biçimde gelişim gösterdiğini belirler. Bu 
nedenle, e-İzleme Modülünden bu kısa dönemli amaç için “Gelişim/İlerleme Var” seçeneğini işaretler. Ar-
dından “Karar  Ver” butonuna basar ve bu kısa dönemli amaç için “Öğretime Devam Et” seçeneğini seçe-
rek öğretime devam eder. Sonrasında her değerlendirmenin ardından bu süreci tekrarlar. 6. değerlendirme, 
oturumunun sonunda çocuğun KDA için belirlenen ölçüte ulaştığını belirler ve yeni bir amacın öğretimine 
geçer

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Dili İletişim Amacıyla Kullanma Gözlem Kayıt 
Formundaki” değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Dili İletişim Amacıyla Kullanma Gözlem Kayıt Formu

Amaçlar

Değerlendirme Oturumları

1. Değ.
Notlar

1. Değ.
Oran

2. Değ.
Notlar

2. Değ.
Oran

3. Değ.
Notlar

3. Değ.
Oran

Diğer bireylerle bağlamla ilgili bir konu üzerine 
konuşarak iletişim başlatma + + 2/5 +++ 3/5 + 1/5

Diğer bireylerle bağlamla ilgili bir soru sorarak 
iletişim başlatma 0/5 ++ 2/5 0/5

Bir konu üzerine sohbetin sürmesi sorular 
sorma 0/5 0/5 0/5

Karşılıklı sıra alarak sohbet etme 0/5 0/5 + 1/5

Bu aşamada katılımcılardan, “Dili İletişim Amacıyla Kullanma Gözlem Kayıt Formundaki” de-
ğerlendirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde 
neler yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme 
Modülü üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Derya Öğretmen, iletişim becerileri için belirlediği kısa dönemli amaçların tümünü birlikte çalışmasından 
dolayı, kısa dönemli amaçların tümünü değerlendirme oturumlarında değerlendirir. Değerlendirmelerden 
sonra kısa dönemli amaçlarda kararsız bir performans olduğunu belirler. Bu nedenle, e-İzleme Modülün-
den bu kısa dönemli amaç için “Performans Sonuçları Tutarsız” seçeneğini işaretler. Derya Öğretmen, 
öğrencinin 3 değerlendirme oturumunda ilerleyememesi nedeniyle öğretimde değişiklik/uyarlama yapması 
gerektiğine karar verir. Öğrenciyi ve öğretim oturumlarını gözden geçirerek; öğretim yöntemi ve öğretim 
ortamında öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim yönteminde akran öğretimi 
kullanmakla beraber akranlara da Mehmet’e doğrudan iletişim becerilerinin öğretimini yapmaya karar verir. 
Ortamda ise, okul bahçesinin yanı sıra sınıf içinde de öğretim yapmaya başlar. Bu uyarlamaları e-İzleme 
Modülüne yazmak için önce “Karar Ver” butonuna tıklar; ardından açılan sayfada ''Değişiklik/Uyarlama Yap'' 
seçeneğini işaretler ve açılan sayfaya uyarlama açıklamalarını yazar.

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Sözcük Bilgisi Gözlem Kayıt Formundaki” 
değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Sözcük Bilgisi Gözlem Kayıt Formu

KDA 1. Mehmet bir ayın sonunda yeni öğrendiği sözcükleri 4/5 oranında anlamlarına uygun olarak kullanır.

Sözcükler 1. Değ. 2. Değ. 3. Değ.

1. Sözcük X X

2. Sözcük X

3. Sözcük

4. Sözcük 

5. Sözcük

Oran 1/5 1/5 1/5

*Not: Listedeki sözcükler aynı sözcüklerden oluşmamaktadır. 

Bu aşamada katılımcılardan, “Sözcük Bilgisi Gözlem Kayıt Formundaki” değerlendirme sonuç-
larını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler yapılabilecek-
lerini sorunuz ve bu performansın sonucunda katılımcılara , neler yapabileceklerini e-İzleme 
Modülü üzerinden karar vermelerini isteyiniz.
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Derya Öğretmen, sözcüklerin anlamlarını söyleme kısa dönemli amacını öğretime başladıktan sonra 3 hafta 
değerlendirir. Değerlendirme sonucunda, kısa dönemli amaçlarda bir gelişim/ilerleme olmadığını gözlemler. 
Bu nedenle, e-İzleme Modülünden bu kısa dönemli amaç için “Gelişim/İlerleme Yok” seçeneğini işaretler. 
Derya Öğretmen, öğrencinin 3 değerlendirme oturumunda ilerlememesi nedeniyle öğretimde değişiklik/
uyarlama yapması gerektiğine karar verir. Öğrenciyi ve öğretim oturumlarını gözden geçirir. Öğretim 
ortamında ve materyallerde, öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim materyallerinde, 
Mehmet’in ilgisini çeken konularda hikâye kitapları almaya karar verir; ortamda ise, sınıf içinin yanı sıra bi-
reysel bir ortamda öğretim yapmaya karar verir. Bu uyarlamaları e-İzleme Modülüne yazmak için önce “Karar 
Ver” butonuna tıklar, ardından açılan sayfada değişiklik/uyarlama yap seçeneğini işaretler ve açılan sayfaya 
uyarlama açıklamalarını yazar.

DÜZEY BELİRLEME

Derya Öğretmen, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle, BEP ve BGP geliştirdiği öğrencilerin ulaştıkları öğrenme 
ve gelişim düzeylerini, e-İzleme Modülü üzerinden belirlemek ister. Bu amaçla ilerleme ve performans 
raporlarını, e-İzleme Modülüne girmesi gerekir.

İlerleme Raporu

Derya Öğretmen, Mehmet’in ilerlemeye yönelik raporunu hazırladığı BEP’ler üzerinden kısa ve uzun 
dönemli amaçlardaki ilerlemelerini modüle girerek gerçekleştirir. Derya Öğretmen, Mehmet’in ilerleme 
raporunu, e-İzleme Modülü ile oluşturmak için modülden “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirmeyi” se-
çer. Sınıfını ve şubesini seçerek, Mehmet’in sayfasını açar. Öğrencinin sayfasını seçtikten sonra “İlerleme 
Raporu Oluştur” butonuna basar ve Mehmet’in ilerleme raporu daha önce modüle girmiş olduğu değerlen-
dirme sonuçlarına dayalı olarak ortaya çıkar.

Mehmet’in İlerleme Raporu 

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde ilerleme raporu işlemlerini yapmalarını iste-
yiniz. İlerleme raporu çıktıktan sonra sonuçları yorumlamalarını isteyiniz. Şu ana kadar örnek 
çocuk için girdikleri verilerin sonucunda aşağıdakine benzer bir rapor karşılarına çıkacaktır.

Derya Öğretmen, ilerleme raporunda Mehmet için BEP kapsamında amaç olarak aldığı fakat Mehmet’in 
ilerleme göstermediği amaçları belirler ve bu amaçların yanına neden ilerleme olmadığı üzerine açıklamasını 
ekler. 

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde ilerleme raporu işlemlerinde ilerleme olma-
yan amaçlar için bir gerekçe yazmalarını ve raporun çıktısını almalarını isteyiniz.  
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Uzun 
Dönemli 
Amaçlar

Kısa Dönemli Amaçlar
Başlangıç-
Bitiş Tarihi

Ulaşılan 
Performans

Açıklama

Basit ve kısa 
cümleleri 
okur.

1. Mehmet, iki haftanın sonunda (Şubat ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “e, l, a, k, i, n” ses grubundan “k, i, n” 
seslerini de içeren cümleleri okur. 

15.02.2020

28.02.2020
%90

2. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart ayının ilk iki 
haftasının sonunda) %90 doğrulukta “o, m, u, t, ü, y” 
seslerini ve daha önce öğrendiği ses grubunu içeren 
cümleleri okur.

01.03.2020

14.03.2020
%60

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

3. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “ö, r, ı, d, s, b” seslerini ve daha önce 
öğrendiği ses grubunu içeren cümleleri okur.

15.03.2020

30.03.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

4. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan ayının ilk iki 
haftasının sonunda) %90 doğrulukta “z, ç, g, ş, c, p” 
seslerini ve daha önce öğrendiği ses grubunu içeren 
cümleleri okur.

01.04.2020

14.04.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

5. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “h, v, ğ, f, j” seslerini ve daha önce 
öğrendiği ses grubunu içeren cümleleri okur.

15.04.2020

30.04.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

Anlamlı ve 
kurallı cüm-
leler yazar.

1. Mehmet, iki haftanın sonunda (Şubat ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “e, l, a, k, i, n” ses grubundan “kin” 
seslerini de içeren cümleler yazar. 

15.02.2020

28.02.2020
%90

2. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart ayının ilk iki 
haftasının sonunda) %90 doğrulukta “o, m, u, t, ü, y” 
seslerini ve daha önce öğrendiği ses grubunu içeren 
cümleler yazar.

01.03.2020

14.03.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

3. Mehmet, iki haftanın sonunda (Mart ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “ö, r, ı, d, s, b” seslerini ve daha önce 
öğrendiği ses grubunu içeren cümleler yazar.

15.03.2020

30.03.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

4. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan ayının ilk iki 
haftasının sonunda) %90 doğrulukta “z, ç, g, ş, c, p” 
seslerini ve daha önce öğrendiği ses grubunu içeren 
cümleler yazar.

01.04.2020

14.04.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması

5. Mehmet, iki haftanın sonunda (Nisan ayının sonunda) 
%90 doğrulukta “h, v, ğ, f, j” seslerini ve daha önce 
öğrendiği ses grubunu içeren cümleleri yazar.

15.04.2020

30.04.2020
-

Çalışma 
süresinin sınırlı 

olması
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Uzun 
Dönemli 
Amaçlar

Kısa Dönemli Amaçlar
Başlangıç-
Bitiş Tarihi

Ulaşılan 
Performans

Açıklama

Dili, iletişim 
amacıyla 
kullanır.

1. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 4’ünde (%80) 
diğer bireylerle bağlamla ilgili bir konu üzerine konuşarak 
iletişim başlatır. 

01.02.2020

30.05.2020
%20

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

2. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 4’ünde (%80) 
diğer bireylerle bağlamla ilgili bir soru sorarak iletişim 
başlatır.

01.02.2020

30.05.2020
%0

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

3. Mehmet üç ay sonunda bir konu üzerine sohbetin 
sürmesi için 5 fırsattan 4’ünde (%80) sorular sorar. 

01.02.2020-

30.05.2020
%0

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

4. Mehmet üç ay sonunda 5 fırsattan 4’ünde (%80) 5-6 
karşılıklı sıra alarak sohbet eder.

01.02.2020

30.05.2020
%20

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

Sözcük 
bilgisini 
geliştirir.

1. Mehmet bir ayın sonunda (Şubat ayının sonunda) 4/5 
oranında (%80) yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına 
uygun olarak kullanır.

01.02.2020

28.02.2020
%20

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

2. Mehmet bir ayın sonunda (Mart ayının sonunda) 4/5 
oranında (%80)yaşına uygun olan zıt anlamlı sözcükleri 
kullanır. 

01.03.2020

30.03.2020
-

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

3. Mehmet bir ayın sonunda (Nisan ayının sonunda) 4/5 
oranında (%80) yaşına uygun olan eş anlamlı sözcükleri 
kullanır.

01.04.2020

30.04.2020
-

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

4. Mehmet bir ayın sonunda (Mayıs ayının sonunda) 
4/5 oranında (%80) kendisine söylenilen yaşına uygun 
sözcüklerin anlamlarını söyler. 

01.05.2020

30.05.2020
-

Çalışma 
süresinin 
sınırlı olması

Performans Raporu

Derya Öğretmen, Mehmet’in performans raporunu akademik derslerin alt alanları ya da üniteleri üzerin-
den gerçekleştirir. Ek olarak, öğrenme özellikleri, sosyal ve kişisel gelişimleri için de performans raporu 
oluşturur. Derya Öğretmen, Mehmet’in eğitim-öğretim yılının sonundaki performansını temel alarak her bir 
dersin alanları ve üniteleri için “1=Geliştirilebilir, 2=İyi ve 3= Çok İyi” olmak üzere üç seçeneklerden birini 
seçerek belirler. Öğretmen düzey belirlerken Mehmet’in özellikle öğrenme özelliklerinin ve sosyal-kişisel 
özelliklerinin ve akademik derslerdeki sınıf düzeyi kazanımların daha fazla desteklenmesi gerektiğini fark 
eder.
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Mehmet’in Performans Raporu

Dersler Öğrenme Alanları/Üniteler
1

Geliştirilebilir
2

İyi
3

Çok İyi

TÜRKÇE

Dinleme/İzleme X

Konuşma X

Okuma X

Yazma X

MATEMATİK

Sayılar ve İşlemler X

Geometri X

Ölçme X

Veri İşleme X

HAYAT BİLGİSİ

Okumuzda Hayat X

Evimizde Hayat X

Doğada Hayat X

Ülkemizde Hayat X

Güvenli Hayat X

Sağlıklı Hayat X

ÖĞRENME 
ÖZELLİKLERİ

Öğrenmeye meraklıdır. X

Dersi dikkatli dinler. X

Bağımsız çalışır. X

Diğerleri ile iş birliği yapar. X

İş zor olsa bile bitirmeye çalışır. X

Ödevlerini zamanında tamamlar. X

Ödevlerine özen gösterir. X

SOSYAL VE 
KİŞİSEL GELİŞİM

Okulda mutludur. X 

Sınıfta iyi davranışlar sergiler. X X

Sınıf dışında iyi davranışlar sergiler. X

Diğer çocuklarla iyi anlaşır. X 

Diğerlerinin duygularına karşı hassastır. X

Duygularını kontrol eder. X 

Duygularını uygun şekilde ifade eder. X 

Bu aşamada katılımcılardan, yukarıdaki tabloyu yorumlamalarını tablodaki verileri e-İzleme 
Modülüne girmelerini isteyiniz.  
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ETKİNLİK 3.  e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 2 

REHBERLİ UYGULAMA

Etkinlik Adı
Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerinden Rehberli Uygu-
laması

Amaç 

Sınıf içi değerlendirme çerçevesini, Ek 2’de yer alan senaryo üzerinden e-İzleme 
Modülünde rehberli uygulanmasını, katılımcıların modülün tanıma, izleme ve 
düzey belirlemeye yönelik değerlendirmelerde nasıl kullanılacağını kavramalarını 
sağlamak

Süre 135 dakika 

Yöntem/Teknikler Model olma, rehberli uygulama

Öğrenme Çıktıları

• e-İzleme Modülünün kullanım amacını açıklar. 
• e-İzleme Modülünde yer alan ekranları ve işlevlerini açıklar. 
• Sınıf içi değerlendirme çerçevesine yönelik uygulamaları e-İzleme Modülüne 

nasıl kaydedeceğini açıklar.  
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme süreçlerini, 

okul BEP/BGP komisyonuyla birlikte e-İzleme Modülü üzerinde planlar.
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme süreçlerinin 

aşamalarını e-İzleme Modülünde kaydeder.
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını 

e-İzleme Modülüne kaydeder.
• Öğrencinin gereksinimine uygun BEP/BGP’yi e-İzleme Modülü üzerinden 

hazırlar.
• Öğrenciler için hazırlanmış BEP/BGP e-İzleme Modülü üzerinden izleme ve 

değerlendirmesini yapar.  
• Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme süreçlerini komisyon onayı 

ile e-İzleme Modülünde yeniden düzenler.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek 2. 
Bilgisayar, projeksiyon, gerekli durumlarda tahta veya flipchart, tahta kalemi.

Uyarı ve Öneriler 
• Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
• Etkinlik başlatılmadan önce bilgisayar ve projeksiyonun kullanılabilir olduğunun kontrolleri yapılmalıdır.
• Uygulama öncesi bilgisayarlarda internet bağlantısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Uygulama öncesinde her bir katılımcının modüle giriş yapıp yapamadığı kontrol edilmelidir.  
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İşleniş/Süreç 
• Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmelerini veya kendi başlarına kullanabilecekleri bir bilgisayarda çalışmaları-

nı sağlayınız.
• Her katılımcıya Ek 2’yi dağıtınız.
• Katılımcılardan Ek 2’de yer alan senaryoyu incelemelerini isteyiniz.
• Senaryoda yer alan işlemleri değerlendirme çerçevesinin tanıma, izleme ve düzey belirleme aşamaları için sırasıy-

la yapmalarını sağlayınız.
• Uygulama sırasında ihtiyaç duyduklarında uygulamalarına destek sağlayınız.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Eğitim mekânında yer alan bilgisayar sayısına ve eğitim mekânının yapısına göre etkinlik için belirlenen katılımcı 
sayısı değişebilir.  

EK 2. e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 2

Âdem Öğretmen, 25 öğrencinin bulunduğu 3/C Sınıfının öğretmenidir. Sınıfında “öğrenme güçlüğü” tanısı 
almış Mert isimli bir öğrencisi bulunmaktadır. Aşağıda Âdem Öğretmenin, değerlendirme çerçevesini uy-
gulamak üzere sınıf içinde değerlendirme amaçlı neler yaptığı ve e-İzleme Modülünü bu süreçte nasıl kul-
landığı yer almaktadır.   

TANIMA 

Tarama

Âdem Öğretmen, sınıfında desteğe ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmek ve ihtiyaçlarına yönelik onlara 
da akademik ek destek sunmak istemektedir. Bu nedenle, okulun ikinci haftasında sınıfında bir tarama 
çalışması gerçekleştirir. Taramaları temel akademik ve gelişim alanlarında yapar. Bu amaçla, e-İzleme Mo-
dülünde yer alan; 

 • Okuma Akıcılığını Değerlendirme Metni 

 • Dikte ile Yazmayı Değerlendirme Metni

 • Okuduğunu Anlama Değerlendirme Metni

 • Matematik Tarama Testi

 • Dil gelişimi Derecelendirme Ölçeği 

 • Sosyal-Duygusal Gelişim Derecelendirme Ölçeğinden, yararlanır. 

Bunlardan Okuma Akıcılığı ve Dikte ile Yazma Değerlendirme Metinlerini öğrencilerine bireysel olarak uy-
gularken; Okuduğunu Anlama Değerlendirme Metnini grup olarak tüm sınıfa uygular. Diğerlerini ise öğren-
cileriyle görüşme yoluyla ve farklı sınıf etkinlikleri sırasında gözlemleyerek doldurur. Her bir araçta, tüm 
öğrencileri için birer puana ulaşır. Âdem Öğretmen, Mert’i de sınıfa göre ne düzeyde performans gösterdi-
ğini öğrenmek istediği için tarama çalışmalarına dâhil etmiştir. Aşağıdaki tabloda öğrencilerinin bu tarama 
araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.  
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Tablo 3. Tarama Sonuçları

No Adı Soyadı Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik

Dil ve 
İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

1 Altun 51 110 8 54 59 106

2 Asya 82 84 6 18 69 115

3 Mert 10 8 5 6 41 51

4 Berra 80 94 7 47 72 110

5 Ege 32 65 5 15 57 90

6 Nehir 13 8 2 29 32 110

7 Saliha 51 137 10 68 51 55

8 Mustafa 56 134 9 60 52 80

9 Erdem 57 129 9 79 33 75

10 Tarık 54 137 9 65 33 87

11 Beyza 9 13 3 27 29 96

12 Fuat 14 10 4 65 56 116

13 Aycan 32 125 4 38 67 163

14 Mustafa 25 78 10 56 90 118

15 Nihan 29 86 8 48 43 142

16 Yasemin 89 120 7 64 73 92

17 Serkan 45 134 8 38 79 112

18 Nuray 65 141 10 48 58 141

19 Fadime 53 141 9 31 64 140

20 Bilal 42 130 6 32 74 105

21 Beril 90 110 10 30 65 136

22 Nihat 40 147 10 47 88 136

23 Yiğit 46 148 10 50 93 127

24 Ceylan 53 149 9 42 54 140

25 Ozan 65 141 10 48 58 141

Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme

Âdem Öğretmen, tarama sonuçlarını modüle girmek için e-İzleme Modülünde “Tanımaya Yönelik Değerlen-
dirme” sekmesindeki işlemleri kullanır. Bunu yaparken kılavuz kitaptaki “Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
İşlemleri / Tarama” başlığı altında verilen açıklamaları takip eder. 
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Tarama Sonuçlarına Göre Ayrıntılı Tanıma Aşamasına Geçecek Öğrencileri Belirleme

Âdem Öğretmen, öncelikle tarama raporunu inceleyerek; genel olarak sınıfındaki öğrencilerin taradığı alan-
larda ne düzeyde performans gösterdiğini inceler. Ardından “Öğrenci Belirle” butonuna basarak tarama yap-
tığı her alanda (tanı almış öğrenciler hariç) sınıfında en düşük puana sahip 5 öğrencinin listesini inceler. Her 
bir alanda listelenen öğrencilerinin, tüm alanlarda tutarlı olup olmadığını, sınıf ortalamasına göre ne kadar 
düşük olduğunu veya performansının düşük olmasında özel bazı durumların söz konusu olup olmadığını 
belirler. Buna göre, değerlendirdiği alanların çoğunluğunda diğerlerine göre çok daha düşük performans 
gösteren ve buna neden olabilecek geçici özel bir duruma sahip olmayan öğrencileri akademik ve gelişim 
alanlarında ayrıntılı tanıma yapmak üzere belirler. 

Bu aşamada, katılımcıların Tablo 4’te sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi öğrencileri 
yukarıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde belirleyebileceklerini düşünmelerini isteyiniz.  

Tablo 4. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Öğrencilerin “Genel Tarama Öğrenci Belirle-
me” Tablosunda Görünümü

Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik Dil ve İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

Beyza 
(9 Puan)

Nehir 
(8 Puan)

Nehir 
(2 Puan)

Ege 
(15 Puan)

Beyza 
(29 Puan)

Saliha 
(55 Puan)

Nehir 
(13 Puan)

Fuat 
(10 Puan)

Beyza 
(3 Puan)

Asya (18 
Puan)

Nehir (32 
Puan)

Erdem 
(75 Puan) 

Fuat 
(14 Puan)

Beyza 
(13 Puan)

Fuat 
(4 Puan)

Beyza 
(27 Puan)

Erdem 
(33 Puan)

Mustafa (80 
Puan)

Aycan (32 
Puan)

Ege 
(65 Puan)

Aycan 
(4 Puan)

Nehir (29 
Puan)

Tarık (33 
Puan)

Tarık (87 
Puan)

Ege 
(32 Puan)

Mustafa 
(78 Puan)

Ege 
(5 Puan)

Beril 
(30 Puan)

Nihan 
(43 Puan)

Ege 
(90 Puan)

Mert 
(10 puan)

Mert 
(8 puan)

Mert
(5 puan)

Mert 
(6 puan)

Mert 
(41 puan)

Mert 
(51 puan)
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Tablo 4’te listelenen öğrenciler ve puanları incelendiğinde Âdem Öğretmen; 

 • Beyza, Nehir ve Fuat isimli öğrencilerinin özellikle okuma-yazma ile ilgili araçlarda sınıfın en düşük puan-
larını alan ve bu açıdan akranlarından önemli ölçüde farklılaşan üç öğrencisi olduğunu belirlemiştir. 

 • Bu öğrencilerden Beyza ve Nehir’in, aynı zamanda matematikte de en düşük performans gösteren öğ-
renciler arasında olduğunu belirlemiştir. 

 • Fuat ise matematikte en düşük performans gösteren öğrenciler arasında yer almamış; aksine matematikte 
sınıfın en yüksek performans gösteren öğrencilerinden biri olmuştur.  

 • Ege ve Asya’nın ise özellikle matematikte sınıfın en düşük performans gösteren öğrencileri olduğu dikkati 
çekmiştir. Bu performanslarıyla matematikte sınıf düzeyinde öğrenmiş olmaları gereken pek çok konuyu 
öğrenememiş olduklarını düşünmüştür.

 • Beyza, Nehir ve Fuat isimli öğrencilerin, özellikle okuma-yazmada göstermiş oldukları çok düşük perfor-
mans nedeniyle ayrıntılı tanıma aşamasına geçecek öğrenciler olarak belirlemiştir. 

 • Ege ve Asya’yı ise sadece matematikte düşük performans göstermeleri ve bu performansın daha kolay 
geliştirebileceğine ilişkin düşüncesi nedeniyle ayrıntılı tanıma açısından uygun görmemiştir. 

 • Öğrenme güçlüğü tanılı Mert ise hâlihazırda kaynaştırma kararı olduğu ve BEP hazırlanması gerektiği için 
zorunlu olarak ayrıntılı tanıma aşamasına dâhil olacaktır. 

 • Belirlediği öğrencilerin yanına bir tik atarak, e-İzleme Modülünde ayrıntılı tanıma ekranında olmasını 
sağlamıştır.  

Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik Dil ve İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

Beyza 
(9 Puan)

Nehir (8 
Puan)

Nehir 
(2 Puan)

Ege 
(15 Puan)

Beyza 
(29 Puan)

Saliha 
(55 Puan)

Nehir 
(13 Puan)

Fuat 
(10 Puan)

Beyza (3 
Puan)

Asya (18 
Puan)

Nehir (32 
Puan)

Erdem 
(75 Puan) 

Fuat (14 
Puan)

Beyza 
(13 Puan)

Fuat 
(4 Puan)

Beyza
(27 Puan)

Erdem 
(33 Puan)

Mustafa 
(80 Puan)

Aycan 
(32 Puan)

Ege 
(65 Puan)

Aycan (4 
Puan)

Nehir 
(29 Puan)

Tarık 
(33 Puan)

Tarık 
(87 Puan)

Ege 
(32 Puan)

Mustafa 
(78 Puan)

Ege 
(5 Puan)

Beril 
(30 Puan)

Nihan 
(43 Puan)

Ege 
(90 Puan)

x
Mert 

(10 puan)
x

Mert 
(8 puan)

x
Mert

(5 puan)
x

Mert 
(6 puan)

x
Mert 

(41 puan)
x

Mert 
(51 puan)
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Âdem Öğretmen, e-İzleme modülünde belirlediği öğrencilerin yanına bir tik atarak, bu öğrencilerin ayrıntılı 
tanıma ekranında görünür olmasını sağlar. 

Ayrıntılı Tanıma

Ayrıntılı Tanımada amaç, tarama aşamasında desteğe gereksinim duyduğunu fark ettiğiniz öğrencileri ve 
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri hem akademik hem gelişim alanlarında ayrıntılı olarak tanımaktır. Ayrıntılı 
tanıma tanısı olan (kaynaştırma kararı olan) öğrenciler için tüm akademik ve gelişim alanlarında, desteğe 
gereksinim duyduğu düşünülen öğrenciler için tarama sonucuna göre gerek görülen alanlarda yapılır. Sade-
ce desteğe gereksinim duyduğu düşünülen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri kapsar. Ayrıntılı tanıma 
yapabilmek için önce öğrencilerin, akademik ve gelişim alanlarındaki performanslarının farklı ölçme/değer-
lendirme yöntem, teknik ve kaynaklardan yararlanarak belirlenmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar, 
eğitim planlarını hazırlarken (BEP/BGP) hangi alanda ve ne şekilde destek verileceği konusunda yol gösterici 
olacaktır.  

Âdem Öğretmenin, öncelikle hangi alanlarda ve ne yolla ayrıntılı tanımaya yönelik veri toplayacağını plan-
lar. Bu planlama doğrultusunda veri toplama araçlarını hazırlar. Âdem Öğretmen, bu planlama ve hazırlık 
sürecinde Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikülünden yararlanır. Kitapta araçların nasıl geliştirileceği ve 
uygulanacağı konusunda ayrıntılı bilgiler verilmekte ve örnek araçlar sunulmaktadır. Âdem Öğretmen, bu 
açıklamaları okuyarak ve örnek araçları inceleyerek kendi sınıf düzeyine ve değerlendireceği öğrencilerin 
özelliklerine göre araçlar geliştirir veya kitapta sunulan araçları uyarlar. 

Âdem Öğretmen, öğrenme güçlüğü tanılı Mert ve taramalarda düşük performans gösterdiğini belirlediği 
Beyza, Nehir ve Fuat için ayrıntılı tanıma yapar. Hâlihazırda tanısı olduğu için Mert’i tüm akademik ve gelişim 
alanlarında ayrıntılı tanımaya çalışırken; Beyza, Nehir ve Fuat’ı problemlerinin yoğunlaştığı okuma-yazma ve 
anlama alanlarında ayrıntılı tanımaya çalışır.  

Bu aşamada, katılımcıların yukarıda sağlanan bilgilerle Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikülünde yer alan 
açıklama ve örnek araçlar çerçevesinde ne tür değerlendirmeler yapabilecekleri ve ne tür araçlardan yarar-
lanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.  

Âdem Öğretmenin, bu süreçte hazırladığı araçlarla değerlendirme sonuçları aşağıda ayrıntılı şekilde sunul-
muştur. 

Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler

 • Âdem Öğretmen anlamlı, anlamsız sözcük listesi ve metin okumayla öğrencilerinin okuma doğruluğu 
ve akıcılıklarını inceleyerek, hata analizi yapar. Hata analizi yaparak, öğrencilerinin problemlerinin nerede 
yoğunlaştığını belirlemek ve öğretiminde özellikle bu alanlarda destek vermek istemektedir. 

 • Bakarak yazma ve dikteyle yazma değerlendirmesi de yaparak öğrencilerinin hem yazma doğruluğu ve 
akıcılığını inceler hem de yazma hatalarını analiz eder.   

 • Okuduğunu anlama performanslarını da yine öyküleyici ve bilgi verici metinlerde ayrı ayrı değerlendirerek 
belirlemeye çalışır. Bu sırada, okuduğunu anlamalarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu (sözcük da-
ğarcığı yetersizliği, alıcı dilde yaşadığı sorunlar, önceki bilgilerin yetersizliği, doğru ve akıcı okuyamaması 
vb.) gözlemler. 
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Okuma-Yazma Değerlendirme

“Anlamlı Sözcük Listesi” öğrencilerin çözümleme becerilerini ve sözcük okuma hızını değerlendirmek ama-
cıyla kullanabilecek bir araçtır. Bu araç öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun ders kitaplarından seçilen söz-
cüklerle oluşturulur. Mert, bu listeden sadece 5 kelimeyi doğru şekilde okuyabilmiştir. Mert’in “b” ve “d” 
harflerini okurken karıştırdığını tespit etmiştir. Mert, özellikle bu harfleri içeren kelimeleri yanlış okumak-
tadır. Öğretmen, aynı ölçeği okuma alanında ayrıntılı tanıma için belirlemiş olduğu Beyza, Nehir, Fuat’a da 
uygulamıştır. Kullandığı araçlar ve elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Anlamlı Sözcük Listesi (3. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bir metinden seçilmiştir.)

sevgi
bulduk
kara
gelip
bakalım

gittiğim
kaç
yazma
gezeyim
iyi

kafan
balon
uçmasın
yapıştırdım
anlama

zaman
şişmiştir
soğutmaya
iyiliğini
çalışmalar

Doğru Okunan Sözcük Sayısı: 

Beyza: 7/20

Nehir: 8/20

Fuat: 12/20

Mert: 5/20

Anlamsız Sözcük Listesi (3. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bir metinden oluşturulmuştur.)

suldur
raka
pilek
mabalık
fanak

nimmiğit
çar
mazay
yegezim
imi

nobal
çunsıman
pıştıryadım
alnama
manaz

şimtirmiş
yoğumsata
iziliğini
şalımlaçar
givel

Doğru Okunan Sözcük Sayısı: 

Beyza: 5/20

Nehir: 6/20

Fuat: 10/20

Mert: 2/20
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Sınıf Düzeyinde Metinler

Sınıf düzeyinde biri öyküleyici bilgilendirici verici olmak üzere iki metinle de yine okuma doğruluğu ve akıcı-
lığını değerlendirmiş; okuma sırasında yaptıkları hataları analiz ederek, yaptıkları hataların bir örüntüsü olup 
olmadığını ve ne tür hatalar olduğunu incelemiştir.  

Metinlerde dakikada okuduğu ortalama sözcük sayısı:

Beyza: 11 - (Son uydurma ve yanlış okuma hataları yaygın)

Nehir: 10 - (Yanlış okuma ve harf ekleme/atlama hataları yaygın)

Fuat: 22 - (Harf atlama ve harf değiştirme hataları yaygın)

Mert: 7 - (Harf karıştırma ve yanlış okuma hataları yaygın)

Bu metinlerde, ayrıca öğrencilerinin okuduğunu anlama performanslarını da değerlendirmiştir. Bu amaçla 
hem bilgi hem de çıkarım soruları sorarak, çocukların hangi düzeyde ve hangi tür metinde daha çok problem 
yaşadıklarını belirlemiştir. Ayrıca çeşitli etkinliklerde ve derslerde okuduğunu anlamada yaşadıkları sorunlara 
neden olabilecek diğer faktörlerin (sözcük dağarcığı yetersizliği, alıcı dilde yaşadığı sorunlar, önceki bilgilerin 
yetersizliği, doğru ve akıcı okuyamaması vb.) var olup olmadığını da gözlemlemiş ve notlar almıştır. 

Metinlerde doğru yanıtladıkları soru sayısı:

Beyza: 2/8

Nehir: 2/8

Fuat: 5/8

Mert: 1/8

Bakarak Yazma Değerlendirme 

Âdem Öğretmen, yazma alanında da değerlendirmeler yapmıştır. Bu amaçla öncelikle bakarak yazma gö-
revini kullanmış ve öğrencilerin yazma özelliklerini, akıcılığını ve hatalarını incelemiştir. Âdem Öğretmen, 
3. Sınıf düzeyinde 6 cümleden oluşan kısa bir metin oluşturmuştur. İki dakika içinde öğrencilerinin, metnin 
ne kadarını bakarak yazabildiğini belirlemek istemiştir. Uygulamalar sırasında öğretmen “Bakarak Yazma 
Değerlendirme Kayıt Formu” ile öğrencilerinin performanslarını kaydetmiştir. Değerlendirmede doğru yaz-
dığı sözcük sayısını ve hatalarını incelemiş ve yazının okunabilirlik kalitesini “Yazı Okunabilirliği Rubriği” 
kullanarak değerlendirmiştir. 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Tarih:

Tolga, o gün çok üzgündü. Cenk, arkadaşına niçin üzgün 
olduğunu sordu. Arkadaşının sorununu dinledi. Ablası, 
başka bir ildeki okulu kazanarak, şehir dışına gittiği için 
Tolga üzgündü. Cenk, tatillerde ablasının gelebileceğini 
söyleyerek onu teselli etti. Tolga, sorununu arkadaşıyla 
paylaştığı için rahatlamıştı.

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Bakarak Yazma Değerlendirme Kayıt Formu

Öğrenci adı Süre 
Yazılan toplam 
sözcük sayısı

Yazılan doğru 
sözcük sayısı

Yazı okunabilirlik 
rubrik puanı

Beyza 120 saniye 7 4 8

Nehir 120 saniye 8 5 8

Fuat 120 saniye 9 9 10

Mert 120 saniye 6 3 5

Bakarak Yazma-Yazı Okunabilirliği Rubrik Örneği-Mert’in Puanları

Boyutlar 3 2 1 Puan

Harflerin şekilleri
Harflerin şekillerini tama-
mıyla doğru yazmıştır.

Harflerin şekillerinde 1-2 
hata yapmıştır.

Harflerin şekillerinde 3 
ya da daha fazla hata 
yapmıştır.

1

Harflerin büyüklük 
açısından birbirine 
oranı

Büyük ve küçük harfler 
birbirine uygun orantıda ve 
genişlikte yazılmıştır.

Bazı büyük ve küçük 
harfler birbirine orantısız 
yazılmıştır. 

Büyük ve küçük harflerin 
çoğunluğu birbirine orantı-
sız yazılmıştır. 

1

Sözcükler ve 
harfler arasındaki 
boşluklar

Sözcükler ve harfler 
arasında uygun boşluk 
bırakmıştır. 

Bazı sözcükler ve harfler 
arasındaki boşluklar çok 
geniş ya da çok dardır. 

Sözcükler ve harfler 
arasında çoğunlukla uygun 
boşlukları bırakmamıştır.

1

Satır takibi
Sözcükleri veya harfleri 
satır çizgisinin üzerinde ve 
aynı hizada yazmıştır.

Bazı sözcükleri veya harf-
leri satır çizgisinin altına 
ya da üstüne taşırarak 
yazmıştır. 

Sözcükleri veya harfleri 
çoğunlukla satır çizginin 
dışına yazmıştır.

1

Yazı okunabilirliği
Okuması kolay ve anlaşı-
lırdır.

Yazıyı okumak için çaba 
harcamak gerekir.

Yazıyı okumak neredeyse 
imkânsızdır.

1

Toplam Puan 5
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Dikte Değerlendirme 

Âdem Öğretmen, bakarak yazma sonuçlarını incelediğinde bu aşamadaki dört öğrencisinin de yazma ala-
nında desteklenebileceğini düşünmektedir. Fakat dikte göreviyle de ek bilgiler toplaması gerektiğini düşün-
mektedir. Dikte göreviyle öğrencilerin söylenilen sözcükleri ya da okunan kısa bir metni ne kadar doğru ve 
hızlı yazabildiklerini değerlendirmek istemektedir. Âdem Öğretmen, dikte görevi için 3. Sınıf düzeyindeki bir 
ders kitabında yer alan bir metinden sözcükler seçmiş ve bir sözcük listesi oluşturmuştur. Âdem Öğretmen, 
iki dakikada öğrencilerinin kaç sözcüğü doğru olarak yazabildiğini belirlemiştir. Değerlendirme sonuçlarını bir 
kayıt formuna kaydetmiştir. 

Dikte Görevi İçin 3. Sınıf Türkçe Kitabında Yer Alan Bir Metinden Geliştirilmiş Sözcük Listesi

değerli

eserlerin

görüp

müze

günümüze

kötü

tarihi

olsa

özgünlüğü

kitapları

öğrenebilmek

eşyaları

daha

bilgileri

varlıklarımız

çıkmak

sergilenen

ders

araştırma

insanların

önemli

kendisi

vardır

yerebatan

örnek

kültürel

katkıda 

sanat

bilim

doğa

Dikte Görevi Değerlendirme Kayıt Formu

Öğrenci 
adı

Süre Yazılan 
toplam 
sözcük 
sayısı

Yazılan 
doğru 
sözcük 
sayısı

Yazılan 
hatalı 

sözcük 
sayısı

Hata türleri (sayı giriniz)

Harf 
atma

Harf 
ekleme

Harf 
değiş-
tirme

Hece 
atma

Hece 
ekleme

Farklı 
bir 

sözcük 
yazma

Beyza 
120 
saniye

11 7 4 - - 1 - - 3

Nehir 
120 
saniye

8 6 2 1 - - - - 1

Fuat 
120 
saniye

12 11 1 1 - - - - -

Mert 
120 
saniye

7 2 5 - - 2 - - 3
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Âdem Öğretmen, tüm bu sonuçları bir araya getirmiş özellikle üç öğrencisinin yazma alanında desteklenebi-
leceğini düşünmektedir. Mert’in, farklı bir sözcük yazarak çok sayıda hata yaptığını belirlemiştir. Mert’in harf 
değiştirme hataları da devam etmekte ve “b,d” harflerini sık sık karıştırdığı görülmektedir. 

Nehir ve Beyza’nın “yazı okunabilirlik rubrik puan” ları ise sadece 8 puandır. İki dakika içinde yazdıkları 
toplam doğru sözcük sayısı, 7 ve 6 olan Nehir ve Beyza’nın da bu alanda desteğe gereksinimi olduğu gö-
rülmektedir.

Matematik Dersi Değerlendirme 

Âdem Öğretmen, tarama sonuçlarına göre Mert’in sınıf ortalamasına göre matematikte de sınıfın oldukça 
gerisinde olduğunu belirlemiş, ayrıntılı tanıma için Mert’e 1. Sınıf matematik kazanımlarını içeren matema-
tik kontrol listesini uygulamıştır. Mert, 3. Sınıf öğrencisi olmasına rağmen 1. Sınıf düzeyinde bile hâlen bazı 
kazanımları yerine getirememiştir. Gruplama, sıralama, örüntü ve çıkarma maddelerinde başarısız olmuştur. 
Âdem Öğretmen, bu konulara ilişkin daha çok maddelerle yaşadığı problemlerin düzeyini ve türünü daha 
ayrıntılı belirlemek istemektedir. Ardından Mert’in performansını, ikinci ve üçüncü sınıf kazanımlarıyla da 
ayrıntılı tanımaya devam etmek istemektedir. Âdem Öğretmen Nehir, Beyza ve Fuat isimli öğrencilerini ise 
3. Sınıf düzeyinde hazırlamış olduğu “Matematik Dersi Kontrol Listesi” ile değerlendirmiştir. Her üçü de 
ritmik sayma, sayıları doğru okuma ve yazma, iki basamaklı sayıları toplama ve çıkarma işlemini yapma, 
verilen iki boyutlu geometrik şekillerin isimlerini yazma konusunda başarılı olmuşlardır. Nehir ve Beyza tam, 
yarım, çeyrek saatleri ayırt etme ve verilen üç boyutlu geometrik şekilleri ayırt etme sorunları yaşarken, Fuat 
sadece çeyrek saatleri ayırt etmede sorun yaşamaktadır. Fuat tarama sonuçlarında da matematik alanında 
sınıf ortalamasının oldukça üstünde bir puan almıştır. Nehir ve Beyza ise matematik alanında sadece bu 
konuların öğretiminde destek alabilirler. 

Matematik Dersi Kontrol Listesi (1. Sınıfa yönelik) *

*Öğretmen yanıt formudur. Değerlendirme sırasında öğrenciye sunulacak değerlendirme kâğıdı sadece 
soruların görsellerini içermektedir.
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SORULAR
Doğru/yanlış 

(+/-)
AÇIKLAMALAR

SAYMA
Öğrenci birerli 20’ye kadar 
sayar.

Birer birer sayabildiğin yere kadar say. Doğru

SAYMA
Öğrenci nesneleri sayar.

Çiçekleri say, kaç tane çiçek var? 

     

    

Doğru

EŞLEME 
Öğrenci nesne ve varlıkları 
sayılarına göre eşler. 

Aynı sayıda olanları çizgiyle birleştir.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru

SIRALAMA
Öğrenci nesne veya varlık-
ları miktarına göre sıralar.

(Her bir resmi ayrı kartlar hâlinde verin.) Önün-
deki kartları en az olandan en çok olana doğru 
sırala.

    

 

Yanlış



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

58

GRUPLAMA 
Öğrenci nesne ve varlıkları 
miktarına göre gruplar. 

Yıldızları ikişer ikişer yuvarlak içine al.      

    

    

  

Yanlış

ÖLÇME 
Öğrenci nesneleri karşılaş-
tırarak uzun olanı işaretler. 

Hangi kızın boyu daha uzun? X ile işaretle.

 

 

Doğru

GEOMETRİK ŞEKİLLER  
Öğrenci geometrik şekilleri 
ayırt eder.  

Kareyi göster/işaretle.

Doğru

PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ 
Öğrenci parça bütün ilişki-
sini kavrar. 

Yarım olan meyveyi göster/işaretle.

 

 

 

                 Doğru

ÖRÜNTÜ
Örüntüyü inceleyip, hangi 
resim geleceğini gösterir/
söyler. 

Resimleri incele, hangi resim gelecek (öğretmen 
ikinci sütunu gösterir) göster/söyle.

 

Yanlış

TOPLAMA İŞLEMİ
Öğrenci nesneleri toplar.

Resimlere bak bir şeker daha eklersek kaç olur,
 söyle.  

     

+ =
Doğru

ÇIKARMA İŞLEMİ
Öğrenci nesneleri çıkarır.

Resimlere bak, 2 dondurma çıkarırsak kaç don-
durma kalır söyle.

     

– = Yanlış
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Hayat Bilgisi Dersi Değerlendirme 

Âdem Öğretmen, öğrencilerinin ayrıntılı değerlendirmesine Hayat Bilgisi dersiyle devam eder. Bu amaçla, 
öğrencilerine “Hayat Bilgisi Gözlem Formunu”uygulamak istemektedir. Bu formla öğrencilerinin önceki yıl 
boyunca hedeflenen kazanımları ne düzeyde kazandığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Onları farklı ortamlar-
da ve durumlarda gözlemleyerek ve sorular sorarak bu değerlendirmesini yapar. 

Âdem Öğretmen, değerlendirmeler sonunda Mert’in özellikle mevsimler ve özellikleri, kişisel bakım ve 
temizliğine dikkat etme, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma, Atatürk’ün hayatı ve ülkemizin genel 
özelliklerini tanıma konusunda bilgi, beceri ve değer sahibi olabilmesi konularında yetersiz olduğunu belirle-
miş ve bu başlıklarda desteklenmesi gerektiğini düşünmüştür. Beyza ve Nehir, ülkemizin genel özelliklerini 
ve Atatürk’ün doğum yerini, anne ve babasının adını ve ölüm yerini ifade etmekte sorun yaşarken, Fuat bu 
alanda sorun yaşamamıştır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretmen Gözlem Formu 

Evet Kısmen Hayır Açıklama

1. Sınıf için belirlenmiş kurallara uyar. x

2. Okul kurallarına uyar. x

3.
Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına 
uyar. x

4.
Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliş-
miştir. x

5. Aile bireylerini tanıtır. x

6. Kişisel bakımını yapar. x

7. Okulda güvenlik kurallarına uyar. x

8.
Ülkemizin genel özelliklerini söyler (adı, 
başkenti, İstiklal Marşı, Türk Bayrağı vb.). x

9. Mevsimleri ve özelliklerini söyler/yazar. x

10.
Atatürk’ün doğum yerini, anne/babasının adını, 
ölüm yerini söyler/yazar. x

Dil Gelişimi Değerlendirme

Dil gelişimi hem akademik başarının hem de sosyal-duygusal gelişimin ön koşullarından biridir. Dil gelişimi iyi 
olan öğrenciler, okuma-yazmayı öğrenmede, okuduğunu anlamada ve dolayısıyla diğer akademik alanlarda 
düşük dil gelişimi gösteren akranlarına göre daha yüksek performans gösterirler. Buna karşın, özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin büyük bir bölümünde dil gelişiminde gecikmeler, bir bölümünde ise dil gelişiminde 
bozukluklar görülebilmektedir. Bu nedenle, Âdem Öğretmen Mert’i ve diğer üç öğrencisini dil alanında da 
değerlendirmek istemiştir. Bunun için dil becerilerinin karşılıklı sohbet bağlamında ne düzeyde olduğunu 
incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla sohbet sırasında çocukların; 
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 • Sözel dili nasıl kullandığını, 

 • Cümlelerinde sözcükleri nasıl sıraladığını, 

 • Kullandığı sözcüklerin çeşitliliğini ve uygunluğunu,

 • Sözcükleri bağlama uygun kullanıp kullanmadığını, 

 • Oluşturduğu cümlelerin karmaşıklığını, 

 • Ekleri doğru kullanıp kullanmadığını 

 • Sohbeti sürdürüp sürdüremediğini değerlendirir. 

Öğrencileriyle karşılıklı 10-15 dakika sohbet ederek dil becerilerine ilişkin bir derecelendirme ölçeğiyle de-
ğerlendirmeyi yapar ve sonuçlarını aşağıdaki gibi kaydeder. 

Sohbet Bağlamında Dil Becerileri Derecelendirme Ölçeği 

Öğrenci adı: Mert Tarih: 29/01/2020

Kazanımlar
Sık sık

(2 puan)
Bazen

(1 puan)

Hiçbir 
zaman

(0 puan)

1. Sohbet sırasında, hep aynı sözcükler yerine farklı sözcükler kullanarak konuşur. 1

2. Sohbet sırasında, sözcükleri anlamlarına uygun biçimde kullanır. 1

3. Sohbet sırasında, cümlelerinde sözcükleri söz dizimi kurallarına uygun sıralar. 1

4. Sohbet sırasında, “sonra, daha sonra” gibi geçiş terimleri kullanır. 1

5. Sohbet sırasında, özne-yüklem uyumu olan cümleler kullanır. 1

6. Sohbet sırasında, zaman eklerini doğru kullanır. 1

7. Sohbet sırasında, iyelik ve yönelim eklerini doğru kullanır. 1

8. Sohbet sırasında, göz teması kurar. 2

9. Konuşmalarında, vurgu ve tonlamalarını uygun kullanır. 2

10. Sohbet konusunu soru sorarak veya yorum yaparak sürdürür. 1

11. Bir konu tamamlanınca yen bir konuda sohbet başlatır. 1

12 Sohbet sırasında, yanlış anlaşılmaları düzeltir. 1

13. Anlaşılmayan konular hakkında daha açık bilgi verir. 1

Toplam Puan 15
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Buna göre Mert’in, sohbet sırasında genellikle dili kullanma becerilerinde sınırlılıkları olduğunu belirlemiş ve 
Mert’in bu konularda desteklenebileceğini düşünmektedir. Mert, sohbet sırasında bazen sözcükleri doğru 
kullanamamakta, yanlış sözcükler kullanabilmekte ve sözcükleri yanlış sıralayabilmektedir. 

Âdem Öğretmen, Beyza’nın bu konuşmanın ardından uzun ve karmaşık cümle yapılarını kurmakta zor-
landığını tespit etmiştir. Nehir ise sohbet sırasında daha çekingen tavırlar sergilemiş, öğretmenlerle göz 
kontağı kurmaktan çekinmiş, konuşmalarını alçak bir ses tonuyla soru sormadan ve yorum yapmadan sür-
dürmüştür. Bu nedenle, öğretmen Nehir’in sosyal-duygusal gelişimi açısından daha geride olabileceğini 
düşünmektedir. Tıpkı Mert gibi duygularını ifade etmede sorunlar yaşamaktadır. 

Fuat ise sohbet sırasında uzun ve karmaşık cümle yapılarını iyelik, yönelim ve zaman eklerini doğru şekilde 
ifade ederek kullanmaktadır. Sohbet sırasında, yanlış anlaşılma olan konuları düzeltmekte, yeni bir konu 
hakkında da kendi başına sohbet başlatabilmektedir. Bazen tonlamayı ayarlayamasa da kendi yorumlarını 
yaparak, sohbeti sürdürebilmektedir. Bu nedenle, bu alanda Nehir, Beyza ve Mert kadar desteğe gereksi-
nim duymamaktadır.

Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme

Gelişimin en temel ögelerinden biri de sosyal-duygusal gelişimdir. Öğrencilerin diğerleriyle geliştirdikleri 
ilişki, etkileşimler ve duygusal yeterlikleri hem akademik hem de yaşam başarısı için son derece önemli-
dir. Bu nedenle, tanımaya yönelik değerlendirmede öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimleri ve yeterlikle-
ri açısından değerlendirilmesi ve gerekli ise sonraki süreçte desteklenmesi önemlidir. Âdem Öğretmen, 
öğrencilerinin sosyal-duygusal gelişimini tarama aşamasında sınıf içinde gözlemlediğinden, ayrıntılı tanıma 
için aileyle görüşmeler yaparak; öğrencileri hakkında ek bilgiler almasının uygun olduğunu düşünmüştür. 
Bu amaçla, “Sosyal Duygusal Gelişim Aile Görüşme Formunu“ oluşturmuş ve ailelerle ayrı ayrı görüşmeler 
gerçekleştirmiştir. Elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Öğretmen, Mert ve Nehir’in sonuçlarının benzer olduğunu arkadaş edinmede ve arkadaşlıklarını devam 
ettirmede sorun yaşadıklarını, özellikle Mert’in takımdaki arkadaşlarıyla iş birliği yapmak istemediğini, ge-
nellikle her ikisinin de oyun kurallarına uymadıkları için oyunlardan dışlandığını, kendilerinden küçük çocuk-
larla arkadaşlık etmek istediklerini, özellikle Nehir’in göz kontağı kurmada çekindiğini, korkularının olduğunu 
belirtmişlerdir. Fuat ve Beyza’nın aileleri ise çocuklarının birden fazla arkadaşı olduğunu, bu arkadaşları ve 
çevresiyle anlaşabildiğini, duygularını ailelerine anlatabildiklerini, kardeşleriyle arasında da problemleri çö-
zebildiklerini ifade etmişlerdir. Âdem Öğretmen, aile görüşmelerine sınıf içi ve dışında yaptığı gözlemlere 
dayanarak Mert ve Nehir’in, sosyal duygusal alanda desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
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Sorular

E
ve

t

B
az

en

H
ay

ır Açıklama

1. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla olan ilişkileri nasıldır?

a. Kolay arkadaş edinebilir mi? x

b. Arkadaşlıklarını devam ettirir mi? x

c. Yakın arkadaşları var mı? x

d. Yakın arkadaşları akranları mıdır? x

e.
Yoksa kendinden büyük veya küçük çocuklarla mı oynamayı tercih 
eder?

x

2. Çocuğunuz diğer çocuklarla nasıl oyunlar oynar?

a. Diğer çocukların oynadığı oyunlara kendiliğinden katılır mı? x

b. Diğerlerinin onu oyuna katmasını bekler mi? x

c. Oyunun kurallarına uyar mı? x

d. Oyundan dışlandığı olur mu? Hangi nedenlerle dışlanır? x

e. Takımındaki arkadaşlarıyla iş birliği yapar mı? x

3. Çocuğunuzun çevresiyle olan ilişkileri nasıldır?

a. Çevresindeki kişilerle kolaylıkla ilişki başlatabilir mi? x

b.
İlişkilerinde karşıdaki kişinin yaşına ve ortama uygun davranışlar göste-
rir mi?

x

c.
Sorulara cevap vererek ve kendisi sorular sorarak sohbeti devam 
ettirebilir mi?

x

d. Konuşmalar sırasında göz teması kurar ve sürdürür mü? x

e.
Üzüldüğünde, korktuğunda, öfkelendiğinde vb. duygularını ifade edebi-
lir mi? Nasıl ifade eder?

x

f. Üzüntü, korku ve öfkesiyle başa çıkabilir mi? Nasıl başa çıkar? x

g. İstemediği bir durum olduğunda istemediğini ifade eder mi? x

4. Sizinle ve aile içindeki ilişkileri nasıldır?

a. En çok zaman geçirdiği kişiler kimlerdir?

b.
Birlikte ne tür etkinlikler yaparsınız? En çok hangi etkinlikleri yapmaktan 
hoşlanır?

Sosyal-Duygusal Gelişim Aile Görüşme Formu (Mert Örneği)
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Günlük Yaşam Becerileri Değerlendirme 

Öğrencilerinin, günlük yaşam becerileri hakkında bilgi sahibi olmak için öğrencileri farklı ortamlarda ve 
durumlarda gözlemlemek, öğretmene öğrencinin performans düzeyi hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
Bu bağlamda Âdem Öğretmen, öğrencilerini “Gözlem Formu” ile değerlendirmiştir. Elde ettiği sonuçlar 
aşağıdaki gibidir.  

Âdem Öğretmenin Mert, Nehir, Beyza ve Fuat isimli dört öğrencisi de günlük yaşam becerilerini bağımsız 
olarak gerçekleştirebilmektedir. Sadece Mert alışverişini yaparken para üstünü doğru saymada bazen 
sorunlar yaşamaktadır. 

Günlük Yaşam Becerileri Gözlem Formu

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

Yapar Yapamaz

Açıklama
Bağımsız Hatırlatıldığında

• Basit işleri yapar.

• Eşyalarını toplar. x

• Çöplerini çöp kutusuna atar. x

• Okuldaki dolabını düzenler. x

• Çantasını düzenler. x

• Sırasını düzenler. x

• Aletleri/araçları kullanır.

• Bilgisayar/cep telefonu kullanır. x

• Asansörü kullanır. x

• Alışveriş yapar.

• Kantinden alışveriş yapar. x

Ayrıntılı Tanıma Aşamasında Elde Edilen Verilerin e-İzleme Modülüne Girişi

Âdem Öğretmen, “Tanımaya Yönelik Değerlendirme” başlığında “Ayrıntılı Tanıma” butonuna basar. Bastı-
ğında bir önceki aşamada belirlediği öğrenciler ve tanı almış öğrenciler açılır pencere hâlinde belirir. Burada 
her bir öğrenci için “Değerlendirme Yolu”, “Ölçme Aracı”, “Değerlendirme Sonucu” sütunları ve veri giriş 
alanları belirir. Her bir öğrencisi için bu bilgileri sırasıyla tamamlar. Ek olarak her bir öğrenci için “Karar” sü-
tununda bir değerlendirme yaparak, öğrencinin o alanda bir BEP/BGP’ye gereksinim duyup duymayacağına 
karar verir.  
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Bu aşamada, katılımcıların tüm verileri incelemelerini ve hangi öğrencileri hangi alanlarda 
izleme için belirleyebileceklerini düşünmelerini ve bir karara varmalarını isteyiniz.  

Ayrıntılı Değerlendirme Sonucu: Âdem Öğretmen, dört öğrenci için yaptığı ayrıntılı değerlendirme 
sonucunda öğrencileri için şu kararları almıştır:

Mert: Hâlihazırda öğrenme güçlüğüyle tanılıdır ve BEP’i vardır. Pek çok alandaki performansı sınıf orta-
lamasından farklılaşmaktadır. Özellikle okuma, yazma, okuduğunu anlama alanlarında, düşük performans 
göstermektedir. Bazı harfleri (b ve d) birbirine karıştırmakta ve dikte çalışmalarında harf karıştırma daha 
belirgin hâle gelmektedir. Bu hâliyle okuma-yazma alanında, 1. Sınıf düzeyinde bir performans göstermek-
te, yavaş ve hatalı okumaktadır. Mert, 3. Sınıf öğrencisi olmasına rağmen matematik alanında da 1. Sınıf 
düzeyindeki bazı kazanımları yerine getirememiştir. Gruplama, sıralama, örüntü ve çıkarma maddelerinde 
başarısız olmuştur. Dil gelişiminde ise genellikle cümlelerinde sözcüklerin sıralanmasında, eklerin kullanıl-
masında ve sözcük seçiminde zorlandığını gözlemiştir. Mert, oyun oynarken kurallara uymakta ve takımdaki 
arkadaşlarıyla iş birliği yaparken zorlanmakta, bu nedenle oyunlardan dışlanmaktadır. 

Nehir: Özellikle okuma-yazma alanındaki performansı düşüktür. Nehir’in, anlamlı sözcük listesinde yer alan 
20 sözcükten sadece 8 tanesini okuduğu, anlamsız sözcük listesinde yer alan 20 sözcükten sadece 6 ta-
nesini doğru şekilde okuduğu, yazı okunabilirlik rubriğinden ise sadece 8 puan aldığı görülmektedir. Nehir, 
sözcükleri yazarken bazı harfleri atmakta ya da harf eklemektedir. Dil gelişimi alanında, öğretmen Nehir ile 
gerçekleştirmiş olduğu sohbetlerde Nehir’in, sosyal-duygusal alanda sorunları olabileceğini de düşünmüş-
tür. Nehir, sohbet sırasında çok çekingen tavırlar sergilemiş, öğretmenle göz kontağı kurmaktan çekinmiş, 
konuşmalarını alçak bir ses tonuyla soru sormadan ve yorum yapmadan sürdürmüştür. Sosyal-duygusal 
gelişimi değerlendirmek için yaptığı aile görüşmelerinde de aileden benzer dönütler almıştır. Sonuç olarak, 
Nehir’in okuma-yazma ve sosyal-duygusal gelişim alanına yönelik BGP ile desteklenmesinin uygun olacağı-
nı düşünmüş ve bunu BGP Geliştirme Birimine sunmayı planlamıştır. 

Beyza: Bazı alanlardaki performansı sınıf ortalamasından farklılaşmamakla birlikte okuma-yazmada çok dü-
şük performans göstermiştir. Bu nedenle, okuma-yazma alanında BGP ile desteklenmesinin uygun olacağı-
nı düşünmüş ve bunu BGP Geliştirme Birimine sunmayı planlamıştır.

Fuat: Tarama sonuçlarına göre okuma-yazma ve okuduğunu anlama alanlarında düşük performans göste-
ren Fuat, ayrıntılı tanımada diğer tüm alanlarda başarılı olmuş hatta matematik alanında sınıf ortalamasının 
üzerinde performans göstermiştir. Ayrıntılı tanıma sonuçlarına göre okuma-yazma ve okuduğunu anlamada 
diğer 3 öğrenciden farklılaşarak, daha yüksek puanlar elde etmiştir. Bu nedenle, öğrencinin sınıf içinde 
izlenmesinin ve normal sürecin sürdürülmesinin uygun olacağını düşünmüştür. 

Öğretmenin bu kararları öneri niteliğindedir ve ancak BEP/BGP Birimi tarafından onaylandıktan sonra 
izlemeye yönelik değerlendirme, (BGP hazırlanarak) yapılabilir.

BEP GELİŞTİRME VE İZLEME

Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerin sonunda Âdem Öğretmen, Mert için BEP hazırlama sürecine 
geçer. Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerinin sonucuna bakarak Âdem Öğretmen, Mert için Türkçe 
(okuma-yazma), Matematik, Hayat Bilgisi akademik , Dil ve İletişim ve Sosyal-Duygusal Gelişim alanlarında 
amaçlar alması gerektiğine karar verir (Bu bölümde sadece Türkçe ve Sosyal-Duygusal alanlarından alınan 
amaç örnekleri verilecektir.). 
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Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde BEP hazırlamak için ilk olarak ne yapılması 
gerektiğini sorunuz. 

Âdem Öğretmenin, uzun ve kısa dönemli amaçları belirlemeden önce hem akademik derslerin hem de 
gelişim alanlarının tümünde Mert’in mevcut performans düzeyini, belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
Âdem Öğretmen e-İzleme Modülünde izleme sekmesini açar ve öğrenci listesinde Mert’i seçtikten sonra 
derslere göre mevcut performans düzeyine ilişkin verileri girer. 

Mevcut Düzeyi Belirleme

1. Sınıf Türkçe Dersi Alanları Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme 

Âdem Öğretmen, Türkçe dersinin tüm alanları için Mert’in mevcut performans düzeyine ilişkin değerlendir-
melerini; sınıf içi ayrıntılı gözlemlerini ve genel değerlendirmelerini temel alarak doldurur. Mevcut perfor-
mans düzeyini belirlerken Mert’in, Türkçe’nin tüm alanlarında sınıf düzeyinin gerisinde performans göster-
diğini belirler. Âdem Öğretmen, diğer akademik dersler için benzer biçimde mevcut performans düzeyini 
belirledikten sonra gelişim alanları için değerlendirmelerini tamamlar. 

Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

DİNLEME VE İZLEME

1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. X

2. Duyduğu sesleri taklit eder. X

3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. X

4.
Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında 
tahminde bulunur. 

X

5.
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde 
bulunur. 

X

6. Dinlediği/izlediği metni anlatır. X

7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. X

8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. X

9. Sözlü yönergeleri uygular. X

10. Dinleme stratejilerini uygular. X

11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. X

KONUŞMA

1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. X

2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. X

3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. X

4. Konuşma stratejilerini uygular. X



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

66

OKUMA

1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. X

2. Harfi tanır ve seslendirir. X

3. Hece ve kelimeleri okur. X

4. Basit ve kısa cümleleri okur. X

5. Kısa metinleri okur. X

6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. X

7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. X

8. Şiir okur. X

9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. X

10. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış yazıları okur. X

11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. X

12. Okuma stratejilerini uygular. X

13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. X

14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. X

15. Metinle ilgili soruları cevaplar. X

16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. X

17. Metnin konusunu belirler. X

18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. X

19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. X

YAZMA

1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. X

2. Harfleri tekniğine uygun yazar. X

3. Hece ve kelimeler yazar. X

4. Rakamları tekniğine uygun yazar. X

5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. X

6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. X

7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. X

8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. X

9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. X

10. Yazdıklarını gözden geçirir. X

11. Yazdıklarını paylaşır. X

12. Yazma çalışmaları yapar. X

13. Yazma stratejilerini uygular. X
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Bu aşamada katılımcıların, Türkçe Dersi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut 
performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Okul Öncesi Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme

Âdem Öğretmen, okul öncesi dil gelişimi kazanımlarında da Mert’in mevcut düzeyini belirler. Gelişim alan-
larında Mert’in mevcut performans düzeyini belirlerken, kazanımların davranışsal göstergelerini temel alır. 
Âdem Öğretmen, Mert’in mevcut düzeyi belirlerken ayrıntılı tanıma sonuçlarına benzer biçimde Mert’in 
dil bilgisel açıdan kurallı ve uygun cümleler kullanamadığını, sözcükleri yanlış sıraladığını, eklerde sorunlar 
yaşadığını ve yanlış sözcükler kullanabildiğini belirler.

Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

1. Sesleri ayırt eder. X

2. Sesini, uygun kullanır. X

3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. X

4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. X

5. Dili iletişim amacıyla kullanır. X

6. Sözcük dağarcığını geliştirir. X

7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. X

8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. X

9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. X

10. Görsel materyalleri okur.  X

11. Okuma farkındalığı gösterir. X

12. Yazı farkındalığı gösterir. X

Bu aşamada katılımcıların, Dil Gelişimi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut 
performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme

Âdem Öğretmen, okul öncesi sosyal-duygusal gelişim kazanımlarına göre de Mert’in mevcut düzeyini belirler. 
Gelişim alanlarında Mert’in mevcut performans düzeyini belirlerken, kazanımların davranışsal göstergelerini 
temel alır. Âdem Öğretmen, Mert’in mevcut düzeyi belirlerken, ayrıntılı tanıma sonuçlarını temel alır.  
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Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. X

2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. X

3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. X

4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. X

5.
Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla 
gösterir.

X

6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. X

7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. X

8. Farklılıklara saygı gösterir. X

9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. X

10. Sorumluluklarını yerine getirir.  X

11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. X

12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. X

13. Estetik değerleri korur. X

14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. X

15. Kendine güvenir. X

16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. X

17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. X

Bu aşamada katılımcıların, Sosyal-Duygusal Gelişimi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve 
mevcut performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma

Âdem Öğretmenin, Mert’in mevcut düzeyini belirledikten sonra Mert’in yardımla yapabildiği ya da yapama-
dığı kazanımların arasından amaç belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamada, Âdem Öğretmen e-İzleme Mo-
dülünde dersler ve gelişim alanları için uzun dönemli amaçlarını belirler (Not: Örnek durum sadece Türkçe 
ve Sosyal-Duygusal Gelişim alanlarının uzun dönemli amaç örneklerini içermektedir.).

Bu aşamada katılımcılardan, Türkçe dersi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülünden 
belirlemelerini isteyiniz.
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1. Sınıf Türkçe Dersi Alanları Kazanımlarına Göre Amaç Belirleme 

Âdem Öğretmen, Mert için öğretim yapacağı amaçları, e-İzleme Modülünde “İzleme” sekmesinde “Amaç 
Belirle” butonu üzerinden belirler. Âdem Öğretmen, amaçları belirlerken Mert için öncelikli alanın okuma 
olduğuna karar verir. 3. Sınıf olmasına rağmen okumada hâlâ bu düzeyde problemler yaşaması Mert’in, diğer 
akademik alanlardaki başarısını da olumsuz etkilemektedir. Mert “b” ve “d” harflerini sık sık karıştırdığı için 
Âdem Öğretmen, bu harflerle ilgili bir uzun dönemli amaç; çok yavaş okuduğu için de okumada akıcılığının 
geliştirilmesine yönelik bir uzun dönemli amaç belirlemenin uygun olduğunu düşünmektedir. 

Kazanımlar
Yardımla

yapar
Yapamaz

Amaç 
Belirle

DİNLEME VE İZLEME

1. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. X

2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde 
bulunur. 

X

3. Dinlediği/izlediği metni anlatır. X

4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. X

5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. X

6. Dinleme stratejilerini uygular. X

7. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. X

KONUŞMA

1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. X

2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. X

3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. X

4. Konuşma stratejilerini uygular. X

OKUMA

1. Harfi tanır ve seslendirir. X ✅

2. Hece ve kelimeleri okur. X ✅

3. Basit ve kısa cümleleri okur. X ✅

4. Kısa metinleri okur. X ✅

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. X

6. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. X

7. Şiir okur. X
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8. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. X

9. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış yazıları okur. X

10. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. X

11. Okuma stratejilerini uygular. X

12. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. X

13. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. X

14. Metinle ilgili soruları cevaplar. X

15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. X

16. Metnin konusunu belirler. X

17. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. X

18. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. X

YAZMA

1.  Harfleri tekniğine uygun yazar. X

2.  Hece ve kelimeler yazar. X ✅

3.  Rakamları tekniğine uygun yazar. X

4.  Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. X

5.  Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. X

6.  Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. X

7  Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. X

8.  Yazılarını görsel unsurlarla destekler. X

9.  Yazdıklarını gözden geçirir. X

10.  Yazdıklarını paylaşır. X

11.  Yazma çalışmaları yapar. X

12.  Yazma stratejilerini uygular. X

Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülünden be-
lirlemesini isteyiniz.



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

71

Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Amaç Belirleme

Âdem Öğretmen, dil gelişimi alanında uzun dönemli amaçlarını, Mert’in dil gelişimi mevcut performans 
düzeyini temel alarak belirlemiştir. Mert’in; konuşurken söz diziliminde, doğru sözcüklerle cümleler oluştur-
mada ve eklerin kullanımında sık sık hatalar yaptığını belirlediğinden dolayı Âdem Öğretmen, dili kullanmaya 
ilişkin kazanımları uzun dönemli amaç olarak belirlemiştir. 

Kazanımlar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

Amaç 
Belirle

1. Sesleri ayırt eder. X

3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. X ✅

4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. X ✅

5. Dili, iletişim amacıyla kullanır. X

6. Sözcük dağarcığını geliştirir. X

7. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar. X

8. Dinlediklerini/İzlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. X

9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. X

Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi ve Türkçe dersi için belirledikleri uzun dönemli amaç-
lar için kısa dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.

Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Kazanımlarına Göre Amaç Belirleme 

Âdem Öğretmen, okul öncesi sosyal-duygusal gelişim kazanımlarında da Mert’in mevcut düzeyi ve öncelikli 
gereksinimleri temelinde amacını belirler. Bu kapsamda, özellikle oyun sırasında uygun davranışları göster-
mesine yönelik amaç belirlemeyi uygun bulur.  
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Kazanımlar
Yardımla 
yapar

Yapamaz
Amaç 
Belirle

1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. X

2. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. X

3. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. X

4. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. X ✅

5. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. X

6. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. X

7. Farklılıklara saygı gösterir. X

8. Farklı kültürel özellikleri açıklar. X

9.  Sorumluluklarını yerine getirir.  X

10. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. X

11. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. X ✅

12. Estetik değerleri korur. X

13. Sanat eserlerinin değerini fark eder. X

14. Kendine güvenir. X

15. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. X

16. Başkalarıyla sorunlarını çözer. X

Âdem Öğretmen, diğer dersler ve gelişim alanları için de benzer bir süreçle uzun dönemli amaç alıp 
almayacağını belirlemiştir. Aşağıda örnek olarak Türkçe ve sosyal-duygusal gelişim alanında alınmış uzun ve 
kısa dönemli amaçlar örneklendirilmiştir. 
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Türkçe Dersi İçin Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar

Akademik Alan: Türkçe

Uzun Dönemli Amaç 1: Hece ve kelimeleri okur.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 

Yöntem ve 
Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı
Ölçme Aracı

1. Mart ayının ikinci 
haftası itibarıyla, Mert 
“b” sesini diğer ses-
lerden %90 doğrulukta 
ayırt eder. 

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları, 

Harf Kartları

15.02.2020-
15.03.2020

Haftalık
* Modülden 

bakılarak, 
yazılacak.

2. Mart ayının son 
haftası itibarıyla, Mert 
içinde “b” sesi geçen 
sözcükleri %90 doğru-
lukta okur ve yazar. 

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Sözcük 
Kartları

16.03.2020-
30.03.2020

Haftalık

3. Nisan ayının ikinci 
haftası itibarıyla, Mert 
“d” sesini diğer ses-
lerden %90 doğrulukta 
ayırt eder.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları, 

Harf Kartları

01.04.2020-
15.04.2020

Haftalık

4. Nisan ayının son 
haftası itibarıyla, Mert 
içinde “d” sesi geçen 
sözcükleri %90 doğru-
lukta okur ve yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Sözcük 
Kartları

16.04.2020-
30.04.2020

Haftalık

5. Mayıs ayının son 
haftası itibarıyla, Mert 
“b ve “d” seslerini içe-
ren sözcüklerin olduğu 
bir metni %90 doğruluk-
ta okur ve yazar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.05.2020-
30.05.2020

Haftalık
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Türkçe Dersi İçin Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar

Akademik Alan: Türkçe

Uzun Dönemli Amaç 2: Kısa metinleri okur.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 

Yöntem ve 
Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı
Ölçme Aracı

1.Şubat son haftası iti-
barıyla, Mert ikinci sınıf 
düzeyindeki bir metinde 
1-3 hata ile dakikada 20-
25 sözcük okur. 

Tekrarlı 
Okuma
Birlikte 
Okuma

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

14.02.2020-
28.02.2020

Haftalık
*Modülden 
bakılarak, 
yazılacak.

2. Mart son haftası iti-
barıyla, Mert ikinci sınıf 
düzeyindeki bir metinde 
1-3 hata ile dakikada 30-
35 sözcük okur.  

Tekrarlı 
Okuma
Birlikte 
Okuma

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.03.2020-
30.03.2020

Haftalık

3. Nisan ayının son 
haftası itibarıyla, Mert 
üçüncü sınıf düzeyindeki 
bir metinde sadece 1-3 
hata ile dakikada 30-35 
sözcük okur.  

Tekrarlı 
Okuma
Birlikte 
Okuma

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.04.2020-
30.04.2020

Haftalık

4. Mayıs ayının son 
haftası itibarıyla, Mert 
üçüncü sınıf düzeyindeki 
bir metinde sadece 1-3 
hata ile dakikada 40-45 
sözcük okur.  

Tekrarlı 
Okuma
Birlikte 
Okuma

Sınıf içi

Çalışma 
kâğıtları, 
Okuma 

metinleri

01.05.2020-
30.05.2020

Haftalık
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Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı İçin Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar

Gelişim Alanı: Sosyal-Duygusal Gelişim

Uzun Dönemli Amaç 2.  Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 

Yöntem ve 
Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı
Ölçme Aracı

1. Şubat ayının sonu 
itibarıyla, Mert katıldığı 
oyunlarda en az 1 oyun 
davranışını arka arkaya 
3 oyunda en az “3= 
Çoğunlukla” düzeyinde 
bağımsız olarak gösterir.  

Açık anlatım
Sözel ve 

görsel hatır-
latıcılar

Sınıf içi
Bahçe, 

teneffüs be-
den eğitimi 

dersi vb.

Resimli hikâ-
ye kitapları
(Çocuğun 

bilmediği he-
def sözcük-
leri içeren 
kitaplar)

01.02.2020-
28.02.2020

Haftalık

*e-İzleme 
Modülüne 
bakılarak, 
yazılacak. 

2. Mart ayının sonu 
itibarıyla, Mert katıldığı 
oyunlarda en az 2 oyun 
davranışını arka arkaya 
3 oyunda en az “3= 
Çoğunlukla” düzeyinde 
bağımsız olarak gösterir.  

Açık anlatım
Sözel ve 

görsel hatır-
latıcılar

Sınıf içi

Resimli 
hikâye kitap-
ları, resimli 

kartlar

01.03.2020- 
30.03.2020

Haftalık

3. Nisan ayının sonu 
itibarıyla, Mert katıldığı 
oyunlarda en az 3 oyun 
davranışını arka arkaya 
3 oyunda en az “3= 
Çoğunlukla” düzeyinde 
bağımsız olarak gösterir.  

Açık anlatım
Sözel ve 

görsel hatır-
latıcılar

Sınıf içi

Resimli 
hikâye kitap-
ları, resimli 

kartlar

01.04.2020-
30.04.2020

Haftalık

4. Mayıs ayının sonu 
itibarıyla, Mert katıldığı 
oyunlarda en az 4 oyun 
davranışını arka arkaya 
3 oyunda en az “3=Ço-
ğunlukla” düzeyinde 
bağımsız olarak gösterir.  

Açık anlatım
Sözel ve 

görsel hatır-
latıcılar

Sınıf içi

Resimli 
hikâye kitap-
ları, resimli 

kartlar

01.05.2020-
30.05.2020

Haftalık

Âdem Öğretmenin, Mert için uzun ve kısa dönemli amaçları, öğretim yöntemlerini, öğretim ortamını, 
öğretim materyallerini, değerlendirme sıklığını ve araçlarını belirlemesinin ardından, Mert için BEP hazırlama 
sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Âdem Öğretmenin, bu aşamada öğretim planı yazması gerekmekte-
dir. Bu amaçla e-İzleme Modülünde “Öğretim Planı” butonuna basarak, her bir uzun ve kısa dönemli amaç 
için öğretim ve değerlendirme sürecini nasıl gerçekleştireceğini uygun bölümlere yazar. 
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Öğretim Planı Ekranı

ÖĞRETİM PLANI

Uzun Dönemli Amaçlar
UDA Seçiniz



Kısa Dönemli Amaçlar
Seçim yapınız

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Değerlendirme Sıklığı

Öğretim Yöntemi ve 
Tekniği

Öğretim Materyali Ölçme Aracı Öngörülen Süre

Öğretim Süreci

Değerlendirme Süreci

Açıklamalar

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme

YAPAR  YAPAR  YAPAR  YAPAR 

Bu aşamada katılımcılardan, yukarıda verilen ekran üzerinden öğretim süreci ve değerlendirme 
süreci bölümlerine açıklamalarını yazmalarını isteyiniz. 

Gelişimi İzleme

Âdem Öğretmen, bu aşamadan sonra Mert’e kısa dönemli amaçların öğretimini, belirlediği öğretim yönte-
miyle yapar. Benzer bir biçimde çocuğun gelişimini kısa dönemli amaç için belirlediği değerlendirme sıklığı-
na uygun olarak gerçekleştirir. Türkçe için değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Karıştırılan Sesleri Ayırt Etme ve İçinde Geçtiği 
Sözcükleri Okuma Kontrol Listesindeki” değerlendirme sonuçlarını, e-İzleme Modülüne gir-
melerini isteyiniz.
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“B” Sesini Ayırt Etme ve İçinde Geçtiği Sözcükleri Okuma Kontrol Listesi

1. KDA 2. KDA

“b” Sesini Ayırt Etme 1. Değ. 2. Değ. 3. Değ. 4. Değ. 1. Değ. 2. Değ.

1. Fırsat + + +

2. Fırsat + + + + + +

3. Fırsat

4. Fırsat + + + + +

5. Fırsat + + + +

6. Fırsat + + +

7. Fırsat + + + +

8. Fırsat + +

9. Fırsat + + +

10. Fırsat + + + + +

Oran 4/10 5/10 7/10 9/10 5/10 6/10

Yüzde %40 %50 %70 %90 %50 %60

*Haftada bir kere değerlendirme yapılmıştır. 

Bu aşamada katılımcılardan, “Karıştırılan Sesleri Ayırt Etme ve İçinde Geçtiği Sözcükleri Oku-
ma Kontrol Listesindeki” değerlendirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara 
göre karar alma süreçlerinde neler yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda 
neler yapılacağına e-İzleme modülü üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.

Âdem Öğretmen, öğretim yapılan ilk haftadan itibaren Mert’in gelişim gösterdiğini, 4. değerlendirmenin 
sonunda ise Mert’in kısa dönemli amaç için belirlediği ölçüte ulaştığını belirler. Bu nedenle e-İzleme 
Modülünden “Gelişim/İlerleme Var” butonuna basar ve öğrencinin amacı kazanmasından dolayı bir sonraki 
kısa dönemli amacın öğretimine geçer. 

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Okuma Akıcılığı İzleme Formundaki” değerlen-
dirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Tarih
Dakikada Okuduğu 

Sözcük Sayısı 
Dakikada Okuduğu 

Doğru Sözcük Sayısı
Dakikada Okuduğu Hatalı 

Sözcük Sayısı

14 Şubat (2. Sınıf metin) 18 10 8

21 Şubat (2. Sınıf metin) 19 12 7

28 Şubat (2. Sınıf metin) 23 15 8

6 Mart (2. Sınıf metin) 22 15 7

13 Mart (2. Sınıf metin) 25 18 7

20 Mart (2. Sınıf metin) 28 22 6

27 Mart (2. Sınıf metin) 28 20 8

3 Nisan (2. Sınıf metin) 25 20 5

10 Nisan (2. Sınıf metin) 29 26 3

………

………

………

*Not: Haftalık değerlendirme yapılmıştır. 

Bu aşamada katılımcılardan, “Okuma Akıcılığı İzleme Formundaki” değerlendirme sonuçlarını 
yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler yapılabileceklerini 
sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme modülü üzerinden karar 
vermelerini söyleyiniz.

Âdem Öğretmen, 3. değerlendirme oturumunun sonunda Mert’in, kısa dönemli amaç için belirlediği ölçüte 
kısmen ulaştığını ancak dakikada okuduğu sözcük sayısını artırmakla birlikte hatalı okuduğu sözcük sayısın-
da istenen düzeyde azalma olmadığını belirler. Bu nedenle e-İzleme Modülünden bu kısa dönemli amaç için 
“Gelişim/İlerleme Yok” seçeneğini işaretler. Ardından “Karar Ver” butonuna basar ve bu kısa dönemli amaç 
için “Değişiklik ve Uyarlama Yap” seçeneğini seçerek öğretimde sözcük kartları kullanarak; yanlış okuduğu 
sözcüklerle ilgili daha fazla çalışmaya yapmaya karar verir. Sonrasında her değerlendirmenin ardından bu 
süreci tekrarlar. 

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Oyun Davranışları İzleme Formu” değerlendirme 
sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz
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Oyun Davranışları İzleme Formu

Oyun Davranışları
14 

Şubat
21 

Şubat
28 

Şubat
6 

Mart
13 

Mart
20 

Mart
27 

Mart
3

Nisan
10 

Nisan

1. Oyunun kurallarına uyar. 1 2 2 2 2 2

2.Oyunda sırasını bekler. 2 2 3 1 3 3

3. Oyun esnasında uygun ses tonunu 
kullanır.

2 2 2 2 2 3

4. Oyunda kaybeden taraf olduğunda 
şikâyet etmeden ve olumsuz bir tepki 
göstermeden karşı tarafı tebrik eder.

1 1 1 2 1 2

5. Oyunda kazanan taraf olduğunda 
küçümsemeden ve dalga geçmeden 
vb.hareketlerle karşı tarafı teselli eder.

1 1 1 1 2 1

TOPLAM 0/5 0/5 1/5 0/5 1/5 2/5

NOTLAR:

1= Nadiren          2= Bazen          3= Çoğunlukla          4= Her zaman

Bu aşamada katılımcılardan, “Oyun Davranışları İzleme Formundaki”değerlendirme sonuçları-
nı yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler yapılabilecekleri-
ni sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme Modülü üzerinden karar 
vermelerini söyleyiniz.

Âdem Öğretmen, oyun davranışları için belirlediği kısa dönemli amaçların tümünü birlikte çalışmasından 
dolayı, kısa dönemli amaçların tümünü değerlendirme oturumlarında değerlendirir. Üçüncü haftada yaptığı 
değerlendirmede hedeflediği gibi Mert, bir oyun davranışını arka arkaya 3 oyunda en az “3=Çoğunlukla” 
düzeyinde bağımsız olarak gösterir. Diğerlerinde ise bazı ufak ilerlemeler vardır. Dördüncü haftada yaptığı 
değerlendirmede de sıklıkla Mert’in, önceki hafta çoğunlukla düzeyinde gerçekleştirdiği davranışı nadiren 
olarak gerçekleştirdiğini belirlemiştir. Bu nedenle e-İzleme Modülünden bu kısa dönemli amaç için “Perfor-
mans Sonuçları Tutarsız” seçeneğini işaretler. Âdem Öğretmen, öğrencinin tutarsız gelişimi için öğretimde 
değişiklik/uyarlama yapması gerektiğine karar verir. Öğrenciyi ve öğretim oturumlarını gözden geçirerek; 
öğretim yöntemi ve ortamında öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim yönteminde, 
doğrudan anlatıma ek olarak dramadan da yararlanmanın uygun olduğuna karar verir. Bu uyarlamaları e-İzle-
me Modülüne yazmak için önce “Karar Ver” butonuna tıklar, ardından açılan sayfada değişiklik/uyarlama yap 
seçeneğini işaretler ve açılan sayfaya uyarlama açıklamalarını yazar.



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

80

DÜZEY BELİRLEME

Âdem Öğretmen, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle, BEP ve BGP geliştirdiği öğrencilerin ulaştıkları öğrenme 
ve gelişim düzeylerini e-İzleme Modülü üzerinden belirlemek ister. Bu amaçla ilerleme ve performans 
raporlarını e-İzleme Modülüne girmesi gerekir.

İlerleme Raporu

Âdem Öğretmen, Mert’in ilerlemeye yönelik raporunu hazırladığı BEP’ler üzerinden kısa ve uzun dönemli 
amaçlardaki ilerlemelerini modüle girerek gerçekleştirir. Âdem Öğretmen, Mert’in ilerleme raporunu 
e-İzleme Modülü ile oluşturmak için modülden “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirmeyi“ seçer. Sı-
nıfını ve şubesini seçerek, Mert’in sayfasını açar. Öğrencinin sayfasını seçtikten sonra “İlerleme Raporu 
Oluştur” butonuna basar ve Mert’in ilerleme raporu daha önce modüle girmiş olduğu değerlendirme so-
nuçlarına dayalı olarak ortaya çıkar.

Mert’in İlerleme Raporu 

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde ilerleme raporu işlemlerini yapmalarını iste-
yiniz. İlerleme raporu çıktıktan sonra sonuçları yorumlamalarını isteyiniz. Şu ana kadar örnek 
çocuk için girdikleri verilerin sonucunda aşağıdakine benzer bir rapor karşılarına çıkacaktır.

Âdem Öğretmen, ilerleme raporunda Mert için BEP kapsamında amaç olarak aldığı fakat Mert’in ilerleme 
göstermediği amaçları belirler ve bu amaçların yanına neden ilerleme olmadığı üzerine açıklamasını ekler. 

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde ilerleme raporu işlemlerinde ilerleme olma-
yan amaçlar için bir gerekçe yazmalarını ve raporun çıktısını almalarını isteyiniz. 
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Tablo 5. İlerleme Raporu Örneği-Mert’in Türkçe Dersi İlerleme Raporu

UDA KDA
Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Ulaşılan 
Perfor-
mans

Açıklama 

Hece ve 
kelime-
leri okur.

1. Mart ayının ikinci haftası itiba-
rıyla, Mert “b” sesini diğer seslerden 
%90 doğrulukta ayırt eder. 

15.02.2020-
15.03.2020

%90

2. Mart ayının son haftası itibarıyla, 
Mert içinde “b” sesi geçen sözcükleri 
%90 doğrulukta okur ve yazar. 

16.03.2020-
30.03.2020

%90
Mart ayının son haftası ulaşması 
beklenen bu hedefe nisan ayının 
ikinci haftasında ulaşılmıştır.

3. Nisan ayının ikinci haftası itiba-
rıyla, Mert “d” sesini diğer seslerden 
%90 doğrulukta ayırt eder.

01.04.2020-
15.04.2020

%90

Nisan ayının ikinci haftasında 
ulaşması beklenen bu hedefe ikinci 
KDA’daki gecikme nedeniyle nisan 
ayının son haftası ulaşılmıştır.

4. Nisan ayının son haftası itibarıy-
la, Mert içinde “d” sesi geçen sözcük-
leri %90 doğrulukta okur ve yazar.

16.04.2020-
30.04.2020

%90

Nisan ayının son haftası itibarıys-
la ulaşması beklenen bu hedefe 
üçüncü KDA’daki gecikme nedeniyle 
mayıs ayının ikinci haftası ulaşıl-
mıştır.

5. Mayıs ayının son haftası itibarıy-
la Mert, “b” ve “d” seslerini içeren 
sözcüklerin olduğu bir metni %90 
doğrulukta okur ve yazar.

01.05.2020-
30.05.2020

%60

Gecikmeler nedeniyle oluşan za-
man sınırlılığı sonucunda bu amaca 
hedeflenen düzeyde ulaşılamamış-
tır. 

Kısa 
metinle-
ri okur.

1. Şubat son haftası itibarıyla, Mert 
ikinci sınıf düzeyindeki bir metinde 1-3 
hata ile dakikada 20-25 sözcük okur. 

14.02.2020-
28.02.2020

%80

Uygulanan öğretim ve yapılan deği-
şiklikler hatalı okunan sözcük sayı-
sının azaltılmasında yeterli düzeyde 
etkili olmamıştır. KDA nisan ayının 
ikinci haftasında gerçekleştirilmiştir.

2. Mart son haftası itibarıyla, Mert 
ikinci sınıf düzeyindeki bir metinde 1-3 
hata ile dakikada 30-35 sözcük okur.  

01.03.2020-
30.03.2020

%80

Öğretimde yapılan değişiklikler
hatalı okunan sözcük sayısının 
azaltılmasında yeterli düzeyde etkili 
olmamıştır.

3. Nisan ayının son haftası itibarıy-
la, Mert üçüncü sınıf düzeyindeki bir 
metinde sadece 1-3 hata ile dakikada 
30-35 sözcük okur.  

01.04.2020-
30.04.2020

%80
Uygulanan öğretim hatalı okunan 
sözcük sayısının azaltılmasında 
yeterli düzeyde etkili olmamıştır.

4. Mayıs ayının son haftası itibarıy-
la, Mert üçüncü sınıf düzeyindeki bir 
metinde sadece 1-3 hata ile dakikada 
40-45 sözcük okur.  

01.05.2020-
30.05.2020

%60
Çalışma süresi hedefin gerçekleşti-
rilmesi açısından yeterli olmamıştır. 
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Tablo 6. İlerleme Raporu Örneği-Mert’in Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı İlerleme Raporu

UDA KDA
Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Ulaşılan 
Perfor-
mans

Açıklama 
Açılır Pencereden Seçiniz

Değişik 
ortam-
lardaki 
kurallara 
uyar.

1. Şubat ayının sonu itibarıyla, 
Mert katıldığı oyunlarda en az 1 oyun 
davranışını arka arkaya 3 oyunda en az 
“3= Çoğunlukla” düzeyinde bağımsız 
olarak gösterir.  

01.02.2020-
28.02.2020

1/5

2. Mart ayının sonu itibarıyla, 
Mert katıldığı oyunlarda en az 2 oyun 
davranışını arka arkaya 3 oyunda en az 
“3= Çoğunlukla” düzeyinde bağımsız 
olarak gösterir.  

01.03.2020- 
30.03.2020

2/5

3. Nisan ayının sonu itibarıyla, 
Mert katıldığı oyunlarda en az 3 oyun 
davranışını arka arkaya 3 oyunda en az 
“3= Çoğunlukla” düzeyinde bağımsız 
olarak gösterir.  

01.04.2020-
30.04.2020

3/5

4. Mayıs ayının sonu itibarıyla, 
Mert katıldığı oyunlarda en az 4 oyun 
davranışını arka arkaya 3 oyunda en az 
“3=Çoğunlukla” düzeyinde bağımsız 
olarak gösterir.  

01.05.2020-
30.05.2020

4/5

Performans Raporu

Âdem Öğretmen, Mert’in performans raporunu akademik derslerin alt alanları ya da üniteleri üzerinden ger-
çekleştirir. Ek olarak, öğrenme özellikleri ve sosyal ve kişisel gelişim için de performans raporu oluşturur. 
Âdem Öğretmen, Mert’in eğitim-öğretim yılının sonundaki performansını temel alarak; her bir dersin alanla-
rı ve üniteleri için “1=Geliştirilebilir, 2=İyi ve 3= Çok İyi” olmak üzere üç seçenekten birini seçerek belirler. 
Öğretmen düzey belirlerken Mert’in, özellikle öğrenme ve sosyal–kişisel özelliklerinin ve akademik dersler-
deki sınıf düzeyi kazanımların daha fazla desteklenmesi gerektiğini fark eder.
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Tablo 7. Mert’in Performans Raporu

Alan Üniteler
Ulaşılan Performans

1
Geliştirilebilir

2
İyi

3
Çok İyi

Türkçe 

Dinleme/İzleme   

Konuşma   

Akıcı Okuma   

Söz Varlığı   

Anlama   

Yazma   

Matematik 

Sayılar ve İşlemler   

Geometri   

Ölçme   

Veri İşleme   

Hayat Bilgisi

Okulumuzda Hayat   

Evimizde Hayat   

Sağlıklı Hayat   

Güvenli Hayat   

Ülkemizde Hayat   

Doğada Hayat   

Fen Bilgisi

Gezegenimizi Tanıyalım   

Beş Duyumuz   

Kuvveti Tanıyalım   

Maddeyi Tanıyalım   

Çevremizdeki Işık ve Sesler   

Canlılar Dünyasına Yolculuk   

Elektrikli Araçlar   

Öğrenme 
Özellikleri

Öğrenmeye meraklıdır.   

Dersi dikkatli dinler.   O
Bağımsız çalışır.   O
Diğerleri ile iş birliği yapar.   O
İş zor olsa bile bitirmeye çalışır.   O
Ödevlerini zamanında tamamlar.   O
Ödevlerine özen gösterir.   

Sosyal ve Kişi-
sel Gelişim

Okulda mutludur.   

Sınıfta iyi davranışlar sergiler.   O
Sınıf dışında iyi davranışlar sergiler.   

Diğer çocuklarla iyi anlaşır.   

Diğerlerinin duygularına karşı hassastır.   

Duygularını kontrol eder.   

Duygularını uygun şekilde ifade eder.   
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ETKİNLİK 4.  e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 3 

BAĞIMSIZ UYGULAMA

Etkinlik Adı
Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerinden Rehberli Uygu-
laması

Amaç 
Katılımcıların sınıf içi değerlendirme çerçevesini ve tanıma, izleme ve 
düzey belirlemeye yönelik değerlendirmelerini Ek 3’te yer alan senaryo 
üzerinden e-İzleme Modülünde bağımsız uygulamalarını sağlamak

Süre 135 dakika 

Yöntem/Teknikler Bağımsız uygulama

Öğrenme Çıktıları

• Sınıf içi değerlendirme çerçevesine yönelik uygulamaları e-İzleme Modülünde 
bağımsız uygular.  

• Değerlendirme planı çerçevesinde gelişimi tanımaya, izlemeye ve düzey belir-
lemeye yönelik ölçme araçları geliştirir.  

• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme süreçlerinin 
aşamalarını e-İzleme Modülüne bağımsız kaydeder.

• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını 
e-İzleme Modülüne bağımsız kaydeder.

• Öğrencinin gereksinimine uygun BEP/BGP’yi e-İzleme Modülü üzerinden 
bağımsız hazırlar.

• Ölçme ve değerlendirme uygulamalarını objektif ve adil olarak yapar.

• Öğrenciler için hazırlanmış BEP/BGP E-İzleme Modülü üzerinden izleme ve 
değerlendirmesini bağımsız yapar.  

• Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme süreçlerini komisyon ona-
yıyla e-İzleme Modülünde yeniden düzenler.

• Özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyduğu belirlenen çocukla-
rın eğitim süreçlerinde paydaşlarla iş birliği yapar. 

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek 3. 
Bilgisayar, projeksiyon.

Uyarı ve Öneriler 
 • Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Etkinlik başlatılmadan önce bilgisayar ve projeksiyonun kullanılabilir olduğunun kontrolleri yapılmalıdır.
 • Uygulama öncesi bilgisayarlarda internet bağlantısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Uygulama öncesinde her bir katılımcının modüle giriş yapıp yapamadığı kontrol edilmelidir.  
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İşleniş/Süreç 
• Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmelerini veya kendi başlarına kullanabilecekleri bir bilgisayarda 

çalışmalarını sağlayınız.
• Her katılımcıya Ek 3’ü dağıtınız.
• Katılımcılardan Ek 3’te yer alan senaryoyu incelemelerini isteyiniz.
• Senaryoda yer alan işlemleri değerlendirme çerçevesinin tanıma, izleme ve düzey belirleme aşamaları 

için sırasıyla yapmalarını sağlayınız.
• Uygulama sırasında ihtiyaç duyduklarında uygulamalarına destek sağlayınız.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
• Eğitim mekânında yer alan bilgisayar sayısına ve eğitim mekânının yapısına göre etkinlik için belirlenen 

katılımcı sayısı değişebilir.  

EK 3. e-İZLEME MODÜLÜ UYGULAMA ETKİNLİĞİ – SENARYO 3

Ali Öğretmen, 22 öğrencinin bulunduğu 2/D Sınıfının öğretmenidir. Sınıfında tanı almış öğrencisi bulunma-
maktadır. Aşağıda Ali Öğretmenin, değerlendirme çerçevesini uygulamak üzere sınıf içinde izlediği basa-
maklar ve elde ettiği sonuçlar yer almaktadır.

TANIMA

Öğrencinin Adı: Melek Şeker

Öğretmenin Adı: Ali Cengiz

Sınıfı: 2-D

Sınıf Mevcudu: 22

Gereksinim Alanı: ?

1. Tarama

Tarama araçları:

 • Okuma Akıcılığını Değerlendirme Metni

 • Dikte ile Yazmayı Değerlendirme Metni

 • Okuduğunu Anlama Değerlendirme Metni

 • Matematik Tarama Testi

 • Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeği

 • Sosyal-Duygusal Gelişim Derecelendirme Ölçeği

Aşağıdaki tabloda 1/A Sınıfındaki çocukların tarama araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.
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Tablo 8. 2-D Sınıfı Öğrencilerinin Tarama Sonuçları

No Adı Soyadı Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik

Dil ve 
İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

1 Raiffullah Halil 55 90 7 54 59 95

2 Ecrin Çınar 48 96 6 38 67 45

3 Salih Çakari 90 85 10 40 65 86

4 Alya Şen 84 84 6 66 69 96

5 Alaattin Yavaş 70 94 7 47 72 85

6 Ayşe Çelik 50 65 5 38 57 80

7 İbrahim Rakabi 65 80 9 39 42 99

8 Elçin Tuncay 55 88 9 68 51 55

9 Berra Gürlek 56 92 9 60 52 80

10 Ela Bulut 66 98 10 57 88 88

11 Melek Şeker 35 45 5 18 41 75

12 Tuba Akman 57 90 9 88 43 75

13 Veli Şahan 59 78 9 55 43 87

14 Muhammet Şimşek 95 65 5 42 45 82

15 Samed Rahatli 43 10 6 65 56 86

16 Dağhan Göl 63 99 10 57 82 88

17 Alper Keskin 35 78 10 56 90 92

18 İlhami İstek 39 86 8 48 43 99

19 Zeynep Akış 45 95 7 64 73 92

20 Serkan Ertürk 45 99 8 49 79 99

21 Berna Akyüz 65 99 9 48 58 99

22 Rüştü Öğrenen 78 99 9 42 64 100

20 Bulut Coşkun 88 92 6 42 74 87

21 Pınar Erkan 90 85 10 40 65 86

22 Abdurrahman Sevinç 66 98 10 57 88 88

Bu aşamada katılımcılardan, tarama sonuçlarını e-İzleme Sistemine girmelerini isteyiniz.
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Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme

Tablo 9. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Öğrencilerin “Genel Tarama Öğrenci Belirle-
me” Tablosundaki Görünümü

Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik Dil ve İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

Alper Keskin
(35 Puan) 

Samed Rahatli
(10 Puan)

Melek Şeker 
(5 Puan)

Melek Şeker 
(18 Puan)

Melek Şeker 
(41 Puan)

Ecrin Çınar
(45 Puan)

Melek Şeker
(35 Puan)

Melek Şeker 
(45 Puan)

Ayşe Çelik
(5 Puan)

Ayşe Çelik 
(38 Puan)

İbrahim 
Rakabi 

(41 Puan)

Elçin Tuncay
(55 Puan)

İlhami İstek
(39 Puan)

Ayşe Çelik 
(65 Puan)

Muhammet 
Şimşek
(5 Puan)

Ecrin Çınar
(38 Puan)

Tuba Akman 
(43 Puan)

Melek Şeker
(75 Puan)

Samed Ra-
hatli

(43 Puan)

Muhammet 
Şimşek 

(65 Puan)

Ecrin Çınar 
(6 Puan)

İbrahim 
Rakabi

(39 Puan)

Veli Şahan
(43 Puan)

Tuba Akman
(75 Puan)

Zeynep Akış
(45 Puan)

Alper Keskin 
(78 Puan)

Ayla Şen
(6 Puan)

Pınar Erkan
(40 Puan)

İlhami İstek
(43 Puan)

Ayşe Çelik
(80 Puan)

Bu aşamada katılımcılardan, Tablo 2’de sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi öğrencileri 
yukarıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde BGP hazırlanacak öğrenciler olarak belirleyebile-
ceklerini düşünmelerini isteyiniz.

Tarama Sonuçlarına Göre Ayrıntılı Tanıma Aşamasına Geçecek Öğrencileri Belirleme

Tablo 10. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Öğrencilerim “Genel Tarama Öğrenci Belir-
leme” Tablosundaki Görünümü

Okuma Yazma
Okuduğunu 

Anlama
Matematik Dil ve İletişim

Sosyal ve 
Duygusal

✅
Alper Keskin

(35 Puan) 

Samed 
Rahatli

(10 Puan)
✅

Melek 
Şeker 

(5 Puan)
✅

Melek 
Şeker 

(18 Puan)
✅

Melek 
Şeker 

(41 Puan)
✅

Ecrin Çınar
(45 Puan)

✅
Melek Şeker

(35 Puan) ✅
Melek Şeker 

(45 Puan)
Ayşe Çelik
(5 Puan)

Ayşe Çelik 
(38 Puan)

İbrahim 
Rakabi 

(41 Puan)

Elçin Tuncay
(55 Puan)

İlhami İstek
(39 Puan)

Ayşe Çelik 
(65 Puan)

Muhammet 
Şimşek
(5 Puan)

Ecrin Çınar
(38 Puan)

Tuba Akman 
(43 Puan)

Melek Şeker
(75 Puan)

Samed 
Rahatli

(43 Puan)

Muhammet 
Şimşek 

(65 Puan)

Ecrin Çınar 
(6 Puan)

İbrahim 
Rakabi

(39 Puan)

Veli Şahan
(43 Puan)

Tuba Akman
(75 Puan)

Zeynep Akış
(45 Puan)

Alper Keskin 
(78 Puan)

Ayla Şen
(6 Puan)

Pınar Erkan
(40 Puan)

İlhami İstek
(43 Puan)

Ayşe Çelik
(80 Puan)



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

88

2. Ayrıntılı Tanıma

Bu aşamada katılımcılardan, yukarıda sağlanan bilgilerle Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikü-
lünde yer alan açıklama ve örnek araçlar çerçevesinde, ne tür değerlendirmeler yapabilecekleri 
ve ne tür araçlardan yararlanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.

Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler

Değerlendirilen Alan Değerlendirme Aracı

Okuma Okuma Kayıt Formu-Prozodik Okuma Rubriği

Yazma Geliştirilmiş Sözcük Listesi/Dikte Görevi Değerlendirme Kayıt Formu-Metin Yazma

Okuduğunu Anlama Öğretmen Derecelendirme Ölçeği

Matematik Aile Görüşme-Matematik Becerileri Kontrol Listesi

Dil ve İletişim Dil ve İletişim Becerileri Değerlendirme Formu

Sosyal ve Duygusal Sosyal ve Duygusal Gelişim Gözlem Formu

Okuma: Okuma Kayıt Formu

Okuma Performansı 
1.

Metin
2. Metin 3. Metin

Puan
(Alper)

Okunan metindeki toplam sözcük sayısı 60 50 50 53

Öğrencinin tüm metinde okuduğu doğru sözcük sayısı 40 40 35 38

Öğrencinin tüm metinde okuduğu yanlış sözcük sayısı 10 8 12 10

Öğrencinin tüm metinde sesletmeden atlattığı sözcük sayısı 10 6 5 7

Tüm metinde araştırmacının öğrencinin yerine okuduğu sözcük sayısı 10 10 10 10

Öğrencinin metni okurken eklediği sözcük sayısı 8 7 6 7

Öğrencinin heceleyerek okuduğu sözcük sayısı 15 10 15 15



A
B C

e-İzleme Modülü Öğretmen Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, İlkokul

89

Prozodik Okuma Rubriği

BOYUTLAR 1 2 3 4 Puan

İfade ve Ses 
Yüksekliği

İfadesiz bir şekilde 
alçak bir ses tonuyla 
okur. Kelimeleri sa-
dece onları çıkarmak 
için okur.

Okumanın bazı 
bölümlerinde ifade 
uygun (konuşuyor-
muş gibi) olmakla 
birlikte çoğunluğun-
da ifadesizdir. Hâlen 
alçak bir sesle okur.

Okumanın bazı 
bölümlerinde ifade 
uygun olmamakla 
birlikte çoğunluğun-
da uygun bir ifade 
(konuşuyormuş gibi) 
ile okuma yapmak-
tadır. Ses yüksekliği 
genel olarak uygun-
dur.

Tüm metni konu-
şuyormuş gibi bir 
doğallıkla okur ve 
içeriğe uygun bir ses 
yüksekliği vardır.

3

Kelime 
Grupları 
ve Vurgu/
Tonlama

Monoton, tekdüze 
bir sesle kelime 
okur.

İki-üç kelimelik 
gruplar hâlinde okur, 
cümle bitişlerine 
dikkat etmez. Bu 
nedenle okuması 
anlaşılır değildir. 
Vurgu ve tonlama 
uygun değildir.

Zaman zaman cümle 
aralarında nefes 
almak için dursa ve 
bazen kopukluk olsa 
da genel olarak an-
lama uygun şekilde 
kelime gruplarına 
dikkat ederek okur. 
Uygun bir vurgu ve 
tonlama kullanır.

Tüm metinde anla-
ma uygun şekilde 
kelime gruplarına 
dikkat ederek okur. 
Uygun bir vurgu ve 
tonlama kullanır.

3

Pürüzsüzlük Okurken sık sık 
duraksar, tereddüt 
eder, sesi kesilir ve 
sözcük ve sözcük 
öbeklerini tekrarlar. 
Aynı bölümü oku-
mak için birden fazla 
deneme yapar.

Zaman zaman kesin-
tisiz okuyabilse dahi 
genel olarak uzun 
süreli duraksama, 
kesinti ve tekrarlar 
yaygındır.

Genel olarak 
kesintisiz okuma-
sına rağmen zor 
kelime veya kelime 
gruplarını okurken 
hâlen duraksama ve 
tekrarlar yaşar.

Tüm metinde 
kesintisiz bir okuma 
yapar. Zor kelime 
veya kelime grupla-
rında zaman zaman 
duraksamalar yaşasa 
da kendini hemen 
düzeltir.

3

Hız Yavaş ve güç okur. Çoğunlukla yavaş 
okur.

Çoğunlukla hızlı 
okur.

Okuma boyunca 
konuşma hızında 
okur.

3

Yazma: Metin Yazma (Dikte Görevi için)

2. Sınıf Türkçe Kitabında Yer Alan Bir Metinden Geliştirilmiş Sözcük Listesi

armağan
arkadaşım
odamda
öğrendi
değişik

tüyleri
kafesini
allı
gittiği
uzak

yeşilli
papağanımın
sonra
ders
yeterince

olmaz
gittiğimde
yanına
konuşmayı
sözcükleri

sevdiği
yemlerden
yalnızca
verdim
yeterince

kaptan
yolculuk
getirir
çığlık
karşılık

Doğru sözcük sayısı 20
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Dikte Görevi Değerlendirme Kayıt Formu

Öğrenci 
adı

Ne 
kadar 
sürede 
tamam-
ladığı

Yazılan 
toplam 
sözcük 
sayısı

Yazılan 
doğru 
sözcük 
sayısı

Yazılan 
hatalı 
sözcük 
sayısı

Hata türleri (sayı giriniz)

Harf ata
Harf 
ekleme

Harfi 
yanlış 
yazma

Hece 
atma

Hece 
ekleme

Farklı 
bir 
sözcük 
yazma

Melek 20 dakika 30 18 12 10 8 12 8 5 3

Metin Yazma: Öyküleyici Metin Değerlendirme Rubrik Örneği 

Alanlar 4 3 2 1 Puan

Öyküye 
başlama

“Bir zamanlar…”, 
“Bir varmış, bir 
yokmuş…” gibi öykü 
ifadeleri ve gelişmiş 
bir ortam/ kahraman 
bilgisiyle öyküye 
başlamıştır.

Kahramanın ya da 
ortamın bilgisini 
betimleyerek öyküye 
başlamıştır (Çocuk 
yolda gidiyordu vb.). 

Kahraman ya da 
ortamı etiketleyerek 
öyküye başlamıştır 
(Çocuk var vb.).

Giriş cümlesi kul-
lanmadan öyküye 
başlamıştır.

4

Öyküyü 
bitirme

Gelişmiş bilişsel 
ya da duygusal bir 
tepkiyle öyküyü bitir-
miştir (Çocuk evine 
döndüğü için çok 
mutluydu vb.).

Öyküdeki son 
olayı betimleyerek 
bitirmiştir (Çocuk 
evine ulaştı vb.).

Öyküdeki son 
olayı etiketleyerek 
bitirmiştir (Çocuk 
yürüyor vb.).

Sonuç ifadesi kullan-
mamıştır.

3

Öykünün 
bölümleri 

Öykü; problemi 
başlatan olay, 
problemin 
çözümüne ilişkin 
eylem ve problemin 
çözümü bölümlerini 
içermektedir. 

Öykü, bölümlerden 
ikisini içermektedir.

Öykü, bölümlerden 
yalnızca birini içer-
mektedir.

Öykü, bölümlerden 
hiçbirini içermemek-
tedir.

2

Kahraman 
ve ortama 
ilişkin bilgi

Kahraman ve orta-
mın her birine ilişkin 
betimleyici ifadeler 
kullanmıştır.

Kahraman ve orta-
mın yalnızca birine 
ilişkin betimleyici 
veya ikisine ilişkin 
etiketleyici ifadeler 
kullanmıştır.

Kahraman ve ortam 
ögelerinin birine 
ilişkin etiketleyici 
ifadeler kullanmıştır.

Kahraman, ortam 
ve zaman ögelerinin 
hiçbirine ilişkin ifade 
kullanmamıştır.

3
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Olayların 
sıralanması

Dörtten daha fazla 
sıralanmış olay içer-
mektedir. 

Üç-dört sıralanmış 
olay içermektedir.

İki sıralanmış olay 
içermektedir. 

Hiç sıralanmış olay 
içermemektedir. 

4

Geçiş 
sözcükleri

Üçten daha fazla an-
lamlı farklı geçiş söz-
cüğü (daha sonra, 
ardından, bu yüzden 
vb.) kullanmıştır.

İki-üç anlamlı farklı 
geçiş sözcüğü (daha 
sonra, ardından, bu 
yüzden vb.) kullan-
mıştır.

Bir-iki anlamlı geçiş 
sözcüğü (daha 
sonra, ardından, bu 
yüzden vb.) kullan-
mıştır.

Hiç geçiş sözcüğü 
(daha sonra, ardın-
dan, bu yüzden vb.) 
kullanmamış ya da 
anlamsız geçiş söz-
cükleri kullanmıştır.

3

Toplam Puan 19

Okuduğunu Anlama: Öğretmen Derecelendirme Ölçeği

Öyküleyici Metinler İçin Öğretmen Derecelendirme Ölçeği

Hiçbir 
zaman

Nadiren Bazen Genellikle
Her 

zaman

Okuduğu öyküde; 1 2 3 4 5

1. Konuyu söyler. X

2. Ana fikrini söyler. X

3. Olayların nerede geçtiğini söyler. X

4. Karakterleri söyler. X

5. Olayların geçtiği zamanı söyler. X

6.
Konuya ilişkin ''Ne, Nerede, Nasıl, Ne zaman, 
Neden ve Kim'' sorularına cevap verir.

X

7.
Olayları akış sırasına göre doğru şekilde ifade 
eder.

X

8.
Anlamını bilmediği sözcüklerin, anlamını 
metinden çıkartabilir.

X

9. Konuya ilişkin çıkarım sorularına cevap verir. X

10. Konuyla ilgili sorular oluşturur. X

Toplam Puan 39

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin okuma-yazma performansı hakkında yorumlarını 
sorunuz.
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Matematik

Aile Görüşme (2. Sınıf öğrencileri için)

Öğrenci: _________________________________           Tarih: _ _/_ _/20_ _

Görüşme Yapılan Kişi: _______________________

Sorular* Evet Kısmen Hayır Açıklama

Genel soru: Çocuğunuz matematiği sever mi? Mate-
matikle ilgili neleri yapabilir?

Alt sorular:

a) Çocuğunuz sayabilir mi? Saymayla ilgili neler yapabilir 
(Örneğin, birer birer sayma / ikişerli sayma/ üçerli 
sayma)

+
Birer birer sayıyor, ikişerli 
olarak bir kısmını sayıyor.

b) İki basamaklı sayıları okuyabilir mi? +

c) Eşyaların/Nesnelerin (küp, küre vb.) şeklinin ne oldu-
ğunu söyleyebilir mi?   

–

d) Toplama yapabilir mi? –

e) Çıkarma yapabilir mi? –

f) Çarpma yapabilir mi? –

g) Bölme yapabilir mi? –

h) Kartlarda/nesnelerde bütün-yarım-çeyrek olanları 
gösterebilir mi? 

+

ı) Eşyaları ölçebilir mi? +
Adımla, karışla, parmakla 
ölçer.

i) Tam/Yarım/Çeyrek saati gösterebilir mi? + Tam saati gösterir.

j) Paraları tanır mı? –

k) Örüntüleri bulur mu? –
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Matematik Becerileri Kontrol Listesi (Geometri için) - 1

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________                                                              Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar Sorular Evet Hayır Açıklama 

Geometrik şekiller Gösterdiklerimin ne şekilde olduğunu söyle.

Küp

a) +

b) +

c) +

Küre

a) +

b) +

c) +

Silindir

a) +

b) +

c) +

Kare Prizma

a) +

b) +

c) +

Dikdörtgenler Prizma

a) +

b) +

c) +

Üçgen Prizma

a) +

b) +

c) +
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Matematik Becerileri Kontrol Listesi- 2

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________                                                                   Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar Evet Kısmen Hayır Açıklama 

RİTMİK SAYMA

1. Onarlı 100’e kadar ileriye sayar. X

2. Onarlı 100’den geriye sayar. X 30’a kadar sayıyor.

3. İkişerli 100’e kadar ileriye sayar. X 8’e kadar sayıyor.

4. İkişerli 100’den geriye sayar. X

5. Beşerli 100’e kadar ileriye sayar. X 20’ye kadar sayıyor.

6. Beşerli 100’den geriye sayar. X

7. Üçerli 30’a kadar ileriye sayar. X 6’ya kadar sayıyor.

8. Üçerli 30’dan geriye sayar. X

9. Dörderli 40’a kadar ileriye sayar. X 8’e kadar sayıyor.

10. Dörderli 40’tan geriye sayar. X
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Matematik Becerileri Kontrol Listesi – 3

Öğrencinin Adı-Soyadı: ___________________                                                                              Tarih: _ _/_ _/20_ _

TOPLAMA
S

o
ru

la
r

E
ve

t

K
ıs

m
en

H
ay

ır

İŞLEM HATALARI

İşlemi 
değiştirme

Yakın değer 
bulma

Eldeyi taşı-
yamama

Eldeleri 
başka 
sütuna 
alma

İşleme 
soldan 

başlama

Tek basamaklı 
sayı ile tek basa-
maklı sayıyı sonu-
cu, tek basamaklı 
olacak şekilde 
toplar.

3+3= +

4+5= +

6+2= +

Kayıp toplananı 
bulur.

4+...=7 +

5+...= 8 +

7+...=9 +

İki basamaklı sayı 
ile iki basamaklı 
sayıyı eldesiz 
toplar.

22+12= + + +

44+23= + +

35+31= + +

İki basamaklı sayı 
ile tek basamaklı 
sayıyı eldesiz 
toplar.

31+4= + +

54+5= + +

60+8= + +

İki basamaklı sayı 
ile tek basamaklı 
sayıyı eldeli toplar.

42+9= + +

33+8= +

45+7= +

İki basamaklı sayı 
ile iki basamaklı 
sayıyı eldeli toplar.

35+26= +

48+25= +

52+38= +
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Dil ve İletişim Becerileri Değerlendirme

Öğretmen, yaptığı taramada Melek’in cümledeki eklerin kullanımında problemi olduğunu tahmin etmektedir. 
Bunun için ayrıntılı tanıma sürecine yer vermeye karar vermiştir.   

Dil ve İletişim Becerileri Değerlendirme Formu

Öğrenci Adı-Soyadı: _________________________                  Tarih: _ _/_ _/20_ _
Yönerge: Öğrenciye söylediğiniz cümlelerin doğru/yanlış olduğunu ve yanlışsa cümlelerin doğrusunu söylemesini 
isteyin. 

D/Y
Doğrusunu 

söyler

Ali eve doğru koştu. D

Ayşe evi girdi. D +

Yasemin çiçeği masaya koydum. D +

Saat ikiye beş geçiyor. Y

Öğretmen tahtayı sildi. Y

Ahmet şişeyi eline aldım. D

Ece kumandayı sehpanın altında koydu. D +

Arkadaşıma hediye aldım. D

Murat resmi duvara astılar. D +

Ceketimi askıya astım. Y

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin dil ve iletişim performansı hakkında yorumlarını sorunuz.
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Sosyal ve Duygusal Gelişim Değerlendirme

Aile Görüşmesi

Öğrenci: _________________________________           Tarih: _ _/_ _/20_ _

Görüşme Yapılan Kişi: _______________________

Sorular* Evet Kısmen Hayır Açıklama

Genel soru: Çevresindeki kişilerle uyumlu mudur? + İnsanlarla sohbet eder.

Alt sorular:

a) Çevresindeki kişilerle sohbet eder mi? +
Sohbeti başlatır ve ama ba-
zen kısa sürer.

b) Duygularını ifade eder mi? +

c) İstek ve ihtiyaçlarını söyler mi?   + –

d) Yakın arkadaşı var mı?

e) Arkadaşlarıyla oyun oynar mı? +

f) Arkadaşlarıyla iş birliği yapar mı?
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Sosyal-Duygusal Gelişim Gözlem Formu

Öğrenci Adı-Soyadı: _________________________                                                                  Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar
Sık sık

(2 Puan)
Bazen

(1 Puan)
Hiçbir zaman

(0 Puan)
Açıklama

1. Duygularını kelimelerle ifade eder. X

2. Üzüntü ve öfkesini kontrol eder. X

3. İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder. X

4.
İstemediği bir durum olduğunda istemediği-
ni ifade eder.

X

5. Kolay arkadaş edinir. X

6. Yakın arkadaşları vardır. X

7. Oyunlara kendiliğinden katılır. X

8. Oyunun kurallarına uyar. X

9. Grup çalışmalarında, iş birliği yapar. X

10.
Arkadaşlarıyla olan sorunlarını uygun yollarla 
çözer.

X

11. Sohbet başlatır. X

12. Sohbet ederken kişilerle göz teması kurar. X

13.
Sorulara cevap vererek ve kendisi sorular 
sorarak sohbeti devam ettirir.

X

Bu aşamada katılımcıların, öğrencinin sosyal-duygusal gelişimi hakkındaki yorumlarını sorunuz.

Ayrıntılı tanıma sürecinde, değerlendirilen üç öğrenci bulunmaktadır. Bunlar; Alper, Melek ve Ecrin isimli 
öğrencilerdir. Bunlardan Alper’in, okuma alanda yapılan ayrıntılı değerlendirilmesi ve gözlemleri sonucunda 
akranlarından önemli bir farklılık göstermediği görülmüştür. Ecrin’in tarama sonucunda, sosyal ve duygusal 
gelişim alanında görece düşük performans gösterdiği belirlenmiş ancak ayrıntılı tanıma ve gözlemler doğ-
rultusunda bu alanda önemli bir problemi olmadığı fikrine varılmıştır. Melek’in, yapılan tarama sonucunda 
yazma, okuduğunu anlama, matematik, dil ve iletişim alanlarında akranlarından düşük performans sergiledi-
ği belirlenmiştir. Bu alanlarda Melek’e ayrıntılı tanıma yapıldığında, sadece matematik alanında oldukça dü-
şük performans sergilediği belirlenmiştir. Öğretmenin, süreç içinde yaptığı gözlemler de ölçme araçlarının 
sonuçlarıyla tutarlıdır. Bu nedenle öğretmeni, Melek için matematik alanında BGP hazırlanarak izlenmesini 
uygun görmüştür. 
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BGP GELİŞTİRME VE İZLEME

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülünde BGP hazırlamak için ilk olarak ne yapılması 
gerektiğini sorunuz.

Mevcut Düzeyi Belirleme

2. Sınıf Matematik Dersi Alanları Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________                                                                   Tarih: _ _/_ _/20_ _

Kazanımlar Yapar
Yardımla 

yapar
Yapamaz

Doğal Sayılar

1.
Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin 
sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.

X

2.
Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve 
birlik gruplara ayırır, sayıyla ifade eder.

X

3.
Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak 
kontrol eder.

X

4.
100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandı-
rır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

X

5.
100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye 
ve geriye doğru sayar.

X

6.
Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını 
bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.

X

7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. X

8.
100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belir-
ler.

X

Doğal Sayılarla Toplama

1.
Toplamları 100’e kadar olan sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi 
yapar.

X

2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur. X

3.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla 
karşılaştırır.

X

4. Zihinden toplama işlemi yapar. X

5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. X
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Çıkarma

1.
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektir-
meyen çıkarma işlemini yapar.

X

2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. X

3.
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve 
tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

X

4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder. X

5.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri 
çözer.

X

Çarpma

1. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. X

2. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer. X

Bölme

1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. X

2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. X

Kesirler

1.
Bütün, yarım ve çeyreği uygun modellerle gösterir; bütün, yarım ve 
çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

X

Geometri

1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. X

2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. X

3.
Geometrik cisim ve şekillerin; yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinm-
de biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

X

4.
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi 
modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

X

Uzamsal İlişkiler

1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. X

2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder. X

Geometrik Örüntüler

1.
Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek 
tamamlar.

X
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2.
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı 
ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

X

Ölçme

1.
Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak; 
bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş 
parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

X

2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar. X

3.
Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsin-
den ölçer.

X

4.
Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve 
tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

X

5.
Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk model-
leri oluşturur.

X

6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer. X

Paralarımız

1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder. X

2.
Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları 
karşılaştırır. 

X

3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer. X

Bu aşamada katılımcılardan Matematik dersi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut 
performans düzeyi olarak e-İzleme Sistemine girmelerini isteyiniz.

Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma

2. Sınıf Matematik Dersi Alanları Kazanımlarına Göre Amaç Belirleme 

Bu aşamada katılımcılardan, Matematik dersi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Sisteminden 
belirlemesini isteyiniz.
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Kazanımlar
Yardımla 
yapar

Yapamaz
Amaç 
Belirle

Doğal Sayılar

1.
100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye 
ve geriye doğru sayar.

X ✅

2.
Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını 
bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.

X

3. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. X

4.
100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belir-
ler.

X

Doğal Sayılarla Toplama

1.
Toplamları 100’e kadar olan sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi 
yapar.

X ✅

2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur. X

3.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla 
karşılaştırır.

X

4. Zihinden toplama işlemi yapar. X

5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. X

Çıkarma

1.
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektir-
meyen çıkarma işlemini yapar.

X

2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. X

3.
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve 
tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

X

4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder. X

5.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri 
çözer.

X

Çarpma

1. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. X

2. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer. X

Bölme

1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. X

2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. X
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Geometri

1.
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi 
modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

X ✅

Uzamsal İlişkiler

1. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder. X

Geometrik Örüntüler

1.
Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek 
tamamlar.

X

2.
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı 
ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

X

Ölçme

1. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar. X

2.
Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsin-
den ölçer.

X

3.
Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve 
tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

X

4.
Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk model-
leri oluşturur.

X

5. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer. X

Paralarımız

1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder. X ✅

2.
Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları 
karşılaştırır. 

X

3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer. X

Bu aşamada katılımcılardan, Matematik dersi için belirledikleri uzun dönemli amaçlar için kısa 
dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.
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Akademik Alan: Matematik

Uzun Dönemli Amaç 1: Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde 
tanır ve ayırt eder.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 
Yöntem 
ve Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 
Sıklığı

Ölçme 
Aracı

1. Melek, Şubat ayının 
ikinci haftasına kadar %90 
doğrulukla küpü isimlendirir 
ve farklı durum/ortam ve ma-
teryallere genellenen soruları 
cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma kâğıtları, 
gerçek üç boyutlu 
nesneler, bilgisayar 
destekli oyunlar

01.02.2020-

16.02.2020

Haftada iki 
kere

* Sis-
temden 
bakılarak, 
yazılacak.

2. Melek, Şubat ayının 
son haftasına kadar %90 
doğrulukla küreyi isimlendirir 
ve farklı durum/ortam ve ma-
teryallere genellenen soruları 
cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf ve 
okul içi
Ev

Çalışma kâğıtları, 
farklı gerçek üç 
boyutlu nesneler, 
bilgisayar destekli 
oyunlar

17.02. 2020-

28.02. 2020

Haftada iki 
kere

3. Melek, Mart ayının ikinci 
haftasına kadar %90 doğru-
lukla silindiri isimlendirir ve 
farklı durum/ortam ve mater-
yallere genellenen soruları 
cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma kâğıtları, 
gerçek üç boyutlu 
nesneler, bilgisayar 
destekli oyunlar

01.03. 2020-

15.03. 2020

Haftada iki 
kere

4. Melek, Mart ayının son 
haftasına kadar %90 doğru-
lukla kare prizmayı isimlen-
dirir ve farklı durum/ortam 
ve materyallere genellenen 
soruları cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Ev

Çalışma kâğıtları, 
gerçek üç boyutlu 
nesneler, bilgisayar 
destekli oyunlar

16.03. 2020-

30.03. 2020

Haftada iki 
kere

5. Melek, Nisan ayının ikinci 
haftasına kadar %90 doğru-
lukla dikdörtgenler prizmasını 
isimlendirir ve farklı durum/
ortam ve materyallere genel-
lenen soruları cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma kâğıtları, 
gerçek üç boyutlu 
nesneler, bilgisayar 
destekli oyunlar

01.04. 2020-

14.04. 2020

Haftada iki 
kere

6. Melek, Nisan ayının son 
haftasına kadar %90 doğru-
lukla üçgen prizmayı isimlen-
dirir ve farklı durum/ortam 
ve materyallere genellenen 
soruları cevaplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi

Çalışma kâğıtları, 
gerçek üç boyutlu 
nesneler, bilgisayar 
destekli oyunlar

15.04. 2020-

28.04. 2020

Haftada iki 
kere
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ÖĞRETİM PLANI

Uzun ve kısa dönemli amaçlar e-İzleme Modülüne girildikten sonra öğretim planı şablonu, modül tarafından 
otomatik olarak oluşturulur. Öğretim ve değerlendirme süreçlerine yönelik içerik öğretmen tarafından oluş-
turulduktan sonra plan kaydedilir. Hazırlanan plan doğrultusunda uygulamalar yürütülür, ihtiyaç duyulduğun-
da öğretim planında değişiklik veya uyarlama yapılabilir.

Senaryolara uygun olarak 1000 karakteri aşmamak koşuluyla öğretim ve değerlendirme süreci öznel 
ifadeler içermeyecek şekilde buraya eklenmelidir.

ÖĞRETİM PLANI

Uzun Dönemli Amaçlar
UDA Seçiniz



Kısa Dönemli Amaçlar
Seçim yapınız

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Değerlendirme Sıklığı

Öğretim Yöntemi ve 
Tekniği

Öğretim Materyali Ölçme Aracı Öngörülen Süre

Öğretim Süreci

Değerlendirme Süreci

Açıklamalar

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme

YAPAR  YAPAR  YAPAR  YAPAR 

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt For-
mu” değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Sistemine girmelerini isteyiniz.
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Matematik (Üç Boyutlu Geometrik Şekiller) Kontrol Listesi (1. KDA)

İsimlendirme

Notlar

Genelleme

Notlar

Değerlendirme haftada iki kere yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın salı gününde; 2. 
değerlendirme, aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, 1. KDA için öğretim yapılan ikinci 
haftanın salı gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.

Geometrik Şekiller Kayıt Formu 

Geometrik 

şekiller
1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme K

1. KDA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Oran 4/10 6/10 8/10 9/10

Yüzde %40 %60 %80 %90

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Matematik (Üç Boyutlu Geometrik Şekiller) Kayıt Formu 

Geometrik 

şekiller
1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme K

1. KDA + + + + + + + + + + + + + + + +

Oran 4/10 5/10 3/10 4/10

Yüzde %40 %50 %30 %40

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

Matematik (Üç Boyutlu Geometrik Şekiller) Kayıt Formu

Geometrik 

şekiller
1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme K

1. KDA + + + + + + + +

Oran 2/10 2/10 3/10 1/10

Yüzde %20 %20 %30 %10

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

Bu aşamada katılımcılardan, “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt Formu” 
değerlendirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde 
neler yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme 
Modülü üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Akademik Alan: Matematik

Uzun Dönemli Amaç 2: Toplamları 100’e kadar olan sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi yapar.

Kısa Dönemli Amaçlar
Öğretim 

Yöntem ve 
Tekniği

Öğretim 
Ortamı

Öğretim 
Materyali

Başlangıç 
ve Bitiş 
Tarihi

Değer-
lendirme 

Sıklığı
Ölçme Aracı

1. Melek, Şubat ayının 
son haftasına kadar 
%100 doğrulukla iki 
basamaklı sayı ile iki 
basamaklı sayıyı eldesiz 
toplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları

03.02.2020-
25.02.2020

Haftada iki 
kere

* Sistemden 
bakılarak, 
yazılacak.

2.  Melek, Mart ayının 
ikinci haftasına kadar 
%100 doğrulukla iki 
basamaklı sayı ile tek 
basamaklı sayıyı eldesiz 
toplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları

01.03. 2020-
16.03. 2020

Haftada iki 
kere

3. Melek, Mart ayının 
son haftasına kadar 
%100 doğrulukla iki 
basamaklı sayı ile tek 
basamaklı sayıyı eldeli 
toplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları

17.03. 2020-
29.03. 2020

Haftada iki 
kere

4. Melek, Nisan ayının 
ikinci haftasına kadar 
%100 doğrulukla iki 
basamaklı sayı ile iki 
basamaklı sayıyı eldeli 
toplar.

Doğrudan 
öğretim

Sınıf içi
Çalışma 
kâğıtları

02.04. 2020-
18.04. 2020

Haftada iki 
kere
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ÖĞRETİM PLANI
Uzun ve kısa dönemli amaçlar e-İzleme Modülüne girildikten sonra öğretim planı şablonu, modül tarafın-
dan otomatik olarak oluşturulur. Öğretim ve değerlendirme süreçlerine yönelik içerik öğretmen tarafından 
oluşturulduktan sonra plan kaydedilir. Hazırlanan plan doğrultusunda uygulamalar yürütülerek; ihtiyaç duyul-
duğunda öğretim planında değişiklik veya uyarlama yapılabilir.

Senaryolara uygun olarak 1000 karakteri aşmamak koşuluyla öğretim  ve değerlendirme süreci, 
öznel ifadeler içermeyecek şekilde buraya eklenmelidir.

ÖĞRETİM PLANI

Uzun Dönemli Amaçlar
UDA Seçiniz



Kısa Dönemli Amaçlar
Seçim yapınız

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Değerlendirme Sıklığı

Öğretim Yöntemi ve 
Tekniği

Öğretim Materyali Ölçme Aracı Öngörülen Süre

Öğretim Süreci

Değerlendirme Süreci

Açıklamalar

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme 4. Değerlendirme

YAPAR  YAPAR  YAPAR  YAPAR 

Bu aşamada katılımcılardan, aşağıda verilen “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt 
Formu”na işaretlenen değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Sistemine girmelerini isteyiniz.
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Matematik (Toplama) Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________

Yönerge: Öğrencinin doğru tamamladığı işlemleri yuvarlak içine alınız. Yanlış tamamladığı işlemlerde ise 
işlemin altına yaptığı hataya ilişkin kısa bir not yazınız. 

Tarih/Deneme İşlemler _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _

1. İşlem + + +

2. İşlem + + +

3. İşlem + + +

4. İşlem – + +

5. İşlem + + +

6. İşlem – – +

7. İşlem + + +

8. İşlem – + +

9. İşlem – – +

10. İşlem – – –

Doğruluk Oranı %50 %70 %90

Süre

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

Bu aşamada katılımcılardan, “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt Formu” değerlen-
dirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler 
yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme Modülü 
üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Matematik (Toplama) Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________

Yönerge: Öğrencinin doğru tamamladığı işlemleri yuvarlak içine alınız. Yanlış tamamladığı işlemlerde ise 
işlemin altına yaptığı hataya ilişkin kısa bir not yazınız.       

Tarih/Deneme İşlemler _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _

1. İşlem + + +

2. İşlem – + +

3. İşlem + – +

4. İşlem – + –

5. İşlem – + –

6. İşlem – – –

7. İşlem + – +

8. İşlem – – –

9. İşlem – – –

10. İşlem – – –

Doğruluk Oranı %30 %40 %40

Süre

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

Bu aşamada katılımcılardan, “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt Formu” değerlen-
dirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler 
yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme Modülü 
üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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Matematik (Toplama) Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________

Yönerge: Öğrencinin doğru tamamladığı işlemleri yuvarlak içine alınız. Yanlış tamamladığı işlemlerde ise 
işlemin altına yaptığı hataya ilişkin kısa bir not yazınız.       

Tarih/Deneme İşlemler _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _

1. İşlem + + –

2. İşlem – – +

3. İşlem + – +

4. İşlem – – –

5. İşlem – – –

6. İşlem – – –

7. İşlem – – –

8. İşlem – – –

9. İşlem – – –

10. İşlem – – –

Doğruluk Oranı %20 %10 %20

Süre

Yukarıdaki değerlendirme sonucunda kararınız ne olur? ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

Bu aşamada katılımcılardan, “Matematik Kontrol Listesi/Matematik Kayıt Formu” değerlen-
dirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler 
yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda neler yapılacağına e-İzleme Modülü 
üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.
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DÜZEY BELİRLEME

Değerlendirme çerçevesinin son basamağı olan düzey belirlemeye yönelik değerlendirme, dönem ve yıl 
sonunda öğrencilerin, ulaştıkları öğrenme ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Bu değerlendir-
melerle öğrencilerin, tüm akademik/gelişim alanlarındaki performansı ve BEP/BGP’sinde belirlenen uzun 
ve kısa dönemli amaçlara ne düzeyde ulaştığı belirlenir. İlerleme raporu ve performans raporu (sadece 
ilkokul öğrencileri için) hazırlanır. İlerleme raporu e-İzleme Modülü tarafından otomatik olarak, izlemeye 
yönelik değerlendirme verileri üzerinden oluşturulur. Performans raporu ise sınıf düzeyi dikkate alınarak, her 
bir öğrenci için öğretmen tarafından modül üzerinden hazırlanır.

Tablo 11. Melek Şeker Matematik Dersi İlerleme Raporu

UDA 1 KDA
Başlangıç ve 
Bitiş Tarihi

Ulaşılan 
Perfor-
mans

Açıklama 
Açılır Pencereden 
Seçiniz

Küp, kare prizma, dik-
dörtgen prizma, üçgen 
prizma, silindir ve kü-
reyi modeller üstünde 
tanır ve ayırt eder.

1. Melek, Şubat ayının ikinci haftasına 
kadar %90 doğrulukla küpü isimlendirir 
ve farklı durum/ortam ve materyallere 
genellenen soruları cevaplar.

01.02.2020-
16.02.2020

%100

2. Melek, Şubat ayının son haftasına kadar 
%90 doğrulukla küreyi isimlendirir ve farklı 
durum/ortam ve materyallere genellenen 
soruları cevaplar.

17.02. 2020-
28.02. 2020

%60
Çalışma süresinin 
sınırlı olması.

3. Melek, Mart ayının ikinci haftasına 
kadar %90 doğrulukla silindiri isimlendirir 
ve farklı durum/ortam ve materyallere 
genellenensoruları cevaplar.

01.03. 2020-
15.03. 2020

%80

4. Melek, Mart ayının son haftasına kadar 
%90 doğrulukla kare prizmayı isimlendirir 
ve farklı durum/ortam ve materyallere 
genellenen soruları cevaplar.

16.03. 2020-
30.03. 2020

%80

5. Melek, Nisan ayının ikinci haftasına 
kadar %90 doğrulukla dikdörtgenler 
prizmasını isimlendirir ve farklı durum/
ortam ve materyallere genellenen soruları 
cevaplar.

01.04. 2020-
14.04. 2020

%80

6. Melek, Nisan ayının son haftasına kadar 
%90 doğrulukla üçgen prizmayı isimlendi-
rir ve farklı durum/ortam ve materyallere 
genellenen soruları cevaplar.

15.04. 2020-
28.04. 2020

%100
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UDA 2 KDA
Başlangıç ve 
Bitiş Tarihi

Ulaşılan 
Perfor-
mans

Açıklama 
Açılır Pencereden 
Seçiniz

Toplamları 100’e kadar 
olan sayılarla eldeli ve 
eldesiz toplama işlemi 
yapar.

1. Şubat ayının son haftasına kadar %100 
doğrulukla iki basamaklı sayı ile iki basa-
maklı sayıyı eldesiz toplar.

03.02.2020-
25.02.2020

%80

2.  Mart ayının ikinci haftasına kadar %100 
doğrulukla iki basamaklı sayı ile tek basa-
maklı sayıyı eldesiz toplar.

01.03. 2020-
16.03. 2020

%80

3. Mart ayının son haftasına kadar %100 
doğrulukla iki basamaklı sayı ile tek basa-
maklı sayıyı eldeli toplar.

17.03. 2020-
29.03. 2020

%80

4. Nisan ayının ikinci haftasına kadar 
%100 doğrulukla iki basamaklı sayı ile iki 
basamaklı sayıyı eldeli toplar.

02.04. 2020-
18.04. 2020

%60

Tablo 12. Performans Raporu – Melek Şeker

Alan Üniteler

Ulaşılan Performans

1
Geliştirilebilir

2
İyi

3
Çok İyi

Türkçe 

Dinleme/İzleme   

Konuşma   

Akıcı Okuma   

Söz Varlığı   

Anlama   

Yazma   

Matematik 

Sayılar ve İşlemler   

Geometri   

Ölçme   

Veri İşleme   
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Hayat Bilgisi

Okulumuzda Hayat   

Evimizde Hayat   

Sağlıklı Hayat   

Güvenli Hayat   

Ülkemizde Hayat   

Doğada Hayat   

Fen Bilgisi

Gezegenimizi Tanıyalım   

Beş Duyumuz   

Kuvveti Tanıyalım   

Maddeyi Tanıyalım   

Çevremizdeki Işık ve Sesler   

Canlılar Dünyasına Yolculuk   

Elektrikli Araçlar   

Öğrenme Özellikleri

Öğrenmeye meraklıdır.   

Dersi dikkatli dinler.   

Bağımsız çalışır.   

Diğerleriyle iş birliği yapar.   

İş zor olsa bile bitirmeye çalışır.   

Ödevlerini zamanında tamamlar.   

Ödevlerine özen gösterir.   

Sosyal ve Kişisel 
Gelişim

Okulda mutludur.   

Sınıfta iyi davranışlar sergiler.   

Sınıf dışında iyi davranışlar sergiler.   

Diğer çocuklarla iyi anlaşır.   

Diğerlerinin duygularına karşı hassastır.   

Duygularını kontrol eder.   

Duygularını uygun şekilde ifade eder.   
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BİTİRİRKEN

Sayın eğitimci,

Verdiğiniz eğitimin sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Eğitimi bitirmeden önce lütfen aşağıdakileri yapınız:

 • Son kez bir özetleme yapınız. Bu özetlemede, sınıf içi değerlendirme çerçevesinin tanımaya, izlemeye ve 
düzey belirlemeye yönelik değerlendirme aşamalarını içerdiğini ve bu aşamaların e-İzleme Modülünde 
birebir temsil edildiğinin altını çiziniz.

 • Öğrenci bilgilerini, e-İzleme Sistemine eksiksiz ve zamanında girmenin hem öğrenciler hem eğitim sistemi 
için ne kadar önemli olduğunu vurgulayınız.

 • Sistemin yerleşmesi sürecinde bazı sorunlar yaşanabileceğine, bunun doğal olduğuna, sorunların üste-
sinden ancak hep birlikte gelinebileceğine dikkat çekiniz.

 • Katılımcıların, e-İzleme Modülünün kullanılması sırasında yaşadıkları tüm sorunlarda ilgili kişilerle bağlantı 
kurmalarını teşvik ediniz. 
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