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Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi Programı
1. Gün
09:00-09:45

Açılış (Konuşmalar)

09:45-10:00

ARA

10:00-10:45

Program Akışı Hakkında Bilgi

10:45-11:00

ARA

11:00-11:45

Değerlendirme Çerçevesi ve Proje Süreci Hakkında Bilgi

12:00-14:00

YEMEK ARASI

(Grup bir okul öncesi bir ilkokul olmak üzere iki gruba ayrılacak ve program iki grupla sürecektir.)
14:00-14:45

Buz Kırma Etkinliği

14:45-15:00

ARA

15:00-15:45

Yetişkin Eğitimi: Öğrenme, Yetişkin Eğitiminde Bariyerler ve Çözümler

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 İşlemleri

10:45-11:00

ARA

11:00-11:45

e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Rehberli Uygulanması-Tanımaya Yönelik Değerlendirme 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 Değerlendirme İşlemleri

09:45-10:00

ARA

10:00-10:45

e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-İzlemeye Yönelik Değerlendirme İşlemleri

10:45-11:00

ARA

11:00-11:45

e-İzleme Modülünün Katılımcılar Tarafından Bağımsız Uygulanması-İzlemeye Yönelik Değerlendirme 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 Adı

“Gizli kimlik”

Amaç

Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve birbirleriyle kaynaşmasını
sağlamak

Süre

10-15 dakika

Yöntem/Teknikler

Oyun

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların birbirlerini tanıması ve birbirleriyle 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
konuşarak, gizli kimliklerini bulmaya çalışırlar. Her katılımcının diğer bir katılımcıya tek soru sorma hakkı
vardır. Gizli kimliğini ilk bulan kişi 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 Adı

“İki doğru bir yanlış”

Amaç

Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve birbirleriyle kaynaşmasını
sağlamak

Süre

10-15 dakika

Yöntem/Teknikler

Oyun

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların birbirini tanıması ve birbirleriyle 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.

11
B

C

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

ETKİNLİK 1C

Etkinlik Adı

“Taraf seç”

Amaç

Katılımcıların birbirlerini tanımasını ve birbirleriyle kaynaşmasını
sağlamak

Süre

10-15 dakika

Yöntem/Teknikler

Oyun

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların birbirlerini tanıması ve birbirleriyle 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. Sonrasında 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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Yetişkin Eğitimine Giriş
“Engelli Olan Çocuklar için Okul Öncesi ve İlkokul Değerlendirme Çerçevesi” projesi kapsamında geliştirilen e-İzleme Modülü, bu modülün uygulayıcıları olan öğretmenlere, formatör eğiticiler tarafından öğretmen eğitimleriyle aktarılacaktır. Uygulayıcı öğretmenlere verilecek eğitimlerinin amacına ulaşması, ancak
ve ancak hâlihazırda birer yetişkin olan öğretmenlerin, eğitimlerinin yetişkin eğitimi ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, tüm öğretmen eğitimi sürecinin yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak ve yetişkin eğitimi ilkelerine göre planlanması gereklidir. Bu bağlamda, bu bölümde yetişkin
ve yetişkin eğitiminin özellikleri, yetişkinlere yönelik eğitiminin planlaması için dikkat edilmesi gerekenlerle
yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözümler ele alınmıştır.
Yetişkin Öğrenmesinin İlkeleri
Yetişkinlerin öğrenmesini; deneyimleri, öğrenmeye olan ilgileri, alışkanlıkları, değişime açık olma durumları,
yaşları, sağlık ve enerji düzeyleriyle sunulan öğrenme olanağının yeri, süresi, türü, zamanı gibi faktörler
etkiler. Bu faktörlere bağlı olarak yetişkinlerin öğrenebilmesi için pek çok durumu yetişkinlerin özelliklerine
göre dikkate almamız zorunludur. Malcolm Knowles, 1970’lerde bu faktörlere bağlı olarak yetişkinlerin öğrenmesine farklı ve sistemli bir bakış açısı getirmiştir. Bu bağlamda yetişkinlerin öğrenmelerini sırasıyla; (1)
Bilme Gereksinimi, (2) Öğrenenlerin Benlik Algısı, (3) Öğrenenlerin Yaşantılarının Rolü, (4) Öğrenmeye Hazır
Olma, (5) Öğrenmeye Yönelim ve (6) Güdülenme Koşullarına bağlayan ilkeler belirlemiştir.
1. Bilme Gereksinimi-Neden öğreniyorum?
Yetişkinler, öğrenmeleri beklenen şeyleri neden öğrenmeleri gerektiğini bilmek isterler. Bu nedenle yetişkinlere eğitim verirken; onların neyi neden bilmeleri gerektiğini açıklamamız ve ikna etmemiz gereklidir. Bu
nedenle, öğretmen eğitiminde yapmamız gereken ilk şey, öğretmenlerin öğrenme konusu olarak sunduklarımızı neden bilmeleri gerektiklerinin farkına varmalarını sağlamamız olmalıdır.
2. Öğrenenlerin Benlik Algısı-Dayatmaya Karşı Direnç
Hedef kitlemiz olan öğretmenlerin, kendi kararlarını verebilen, sorumluluklarını üstelenen birer yetişkin olarak, kendilerini yönettiklerini göz önünde bulundurmalıyız. Buna bağlı olarak öğrenme yaşantılarını düzenlerken; öğretmenlerin birer öz yönetimli yetişkin olduklarını dikkate alarak dayatmacı olmaktan kaçınmalıyız.
3. Öğrenenlerin Deneyimlerinin Rolü-Deneyim=Ben
Eğitim vereceğimiz öğretmenler, yaşamları boyunca pek çok deneyim edinmişlerdir. Bununla birlikte her
bir öğretmenin, bir birey olarak farklı yaşamlarının olması, deneyimlerinin de farklı olmasını getirir. Öğrenme yaşantılarının, organize edilmesinde öğretmenlerin bu deneyimlerinden yararlanmamız gerekir. Böylece öğretmenlerin hem öğrenme sürecine etkin olarak katılımlarını sağlamış oluruz hem de öğrenmelerini
deneyimleriyle ilişkilendirerek; öğrenmelerini kolaylaştırarak, kalıcı hâle gelmesini sağlamış oluruz. Unutmamalıyız ki yetişkin olarak öğretmenlerin bildikleri, bir çatının kiremitleri gibidir. Bir kiremit eklemek ya da
değiştirmek için diğer kiremitleri kaldırıp, yenisini onlarla bütünleştirmemiz gereklidir.
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4. Öğrenmeye Hazır Oluş-İşe Yararsa Hazırım
Yetişkinler, ihtiyaç duydukları ve öğrenmelerinin gerekliliği konusunda ikna oldukları konuları öğrenmeye
daha kolay hazır olurlar. Bu nedenle öğrenirlerse ne işlerine yaracağı, öğrendiklerini nerede kullanabilecekleri, öğrenmelerinin sağlayacağı faydalar gibi işe yararlılıkla ilgili vurgular yapmamız eğitim sürecini etkili
yapılandırmamızı sağlar.
5. Öğrenmeye Yönelim-Yaşam-Sorun-Görev
Yetişkinlerin öğrenme yönelimleri, yaşam, sorun ya da görev odaklıdır. Bu nedenle, yetişkinlerin yaşamında
görevleri yerine getirme ve/veya karşılaşacağı problemleri çözme olasılığı olan konular öğrenmelerini kolaylaştırır.
6. Güdülenme-Daha Çok İçsel
Yetişkin eğitiminde, dış güdüleyicilerin (gelir, terfi, saygı görme vb.) etkisi olabilir. Ancak yetişkin için daha
etkili olan güdüleyiciler; iş doyumu, öz güven, kendini gerçekleştirme gibi içsel olanlardır. Bu nedenle eğitimin etkisini artırabilmemiz için içsel güdüleyicilerden yararlanmamız gereklidir.
Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Olumlu İlk İzlenim Oluşturma: Eğitimin başlangıcında katılımcılar üzerinde oluşturacağımız olumlu ilk izlenim, tüm eğitim sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Eğitimin başlangıcında, oluşacak olumsuz izlenimi
değiştirmemiz ise son derece zordur. Bu nedenle, eğitimin başında olumlu bir izlenim oluşturmaya özen
göstermeliyiz. Olumlu bir izlenim oluşturabilmek için eğitimi iyi planlamış olmamız ve iyi bir giriş yapmamız
etkili olur.
Somut Gereksinimleri Karşılama: Katılımcıların, düzenlediğimiz eğitimle hangi gereksinimlerini karşılayacaklarının kendileri tarafından keşfedilmesine fırsat vermeliyiz. Yetişkinler işlerine yaracaklarını keşfettiklerinde, öğrenmeye daha açık ve motive hâle gelirler. Bu nedenle katılımcıların gereksinimlerini ortaya çıkarabilecekleri etkinlikler ve yönlendirmeler yapmalıyız.
Deneyimlerini Kullanmalarını Sağlama: Yetişkinler, kendi bildiklerine ters düşen ya da uyuşmayan şeyleri
öğrenmeyi reddederler. Bu nedenle yetişkinlerin eğitim amaçlarına yönelik olarak deneyimlerini paylaşmalarını sağlamalıyız. Öğrenmelerini deneyimlerle ilişkilendirmeliyiz ve/veya deneyimlerinden hareketle öğrenmelerine kılavuzluk etmeliyiz.
Serbest İletişim ve Saygılı Olma: Eğitim süresince iletişime sınırlama koymamalıyız. Mümkün olduğunca
iletişimi açık tutmalıyız. Kendilerini ifade etmekte sınırlandıklarını düşünürlerse, yetişkinlerin öğrenmelerinin
de sınırlanacağını unutmamalıyız. Kendilerine saygı duyulduğunu hissettirmeli, abartılı olmayan bir şekilde
onurlandırılmalıdır. Yetişkinlerin sıkı bir otoriter tavır karşısında olumsuz bir tutum takınacaklarını ve bu tavrı
saygısızlık olarak algılayacaklarını göz ününde bulundurmalıyız.
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Yetişkin Eğitiminde Engeller ve Çözümleri
Eğitime katılan yetişkinlerin, bireysel farklılıkları vardır. Bu farklılıkları bilmek ve bu farklılıklara göre katılımcıların tiplerini tanımak, karşılaşılabilecek olası sorunları daha ortaya çıkmadan önlemek ve/veya henüz sorun
hâline dönüşmeden çözmek açısından önemlidir. Bu nedenle aşağıda genel olarak yetişkin katılımcılar sınıflandırılmış ve özelliklerinden bahsedilmiştir.

Yetişkin Katılımcı Tipleri
Önemli bir engel olmadığı sürece katılımcılar eğitime gönüllü, yeterince motive, gerçekten öğrenmeye ilgi
duyan, eğitimden yararlanmak isteyen ve eğitim çıktılarını işlerine ya da yaşamlarına aktarma potansiyeli
yüksek kişilerdir. Bu tür katılımcılar, planladığımız ve uygulamaya koyduğumuz eğitimlerde en az sorun
çıkaran ve hatta eğitim sürecimizi kolaylaştıran katılımcılardır. Öğrenmek amacıyla gelen bu katılımcıların
odak noktasında, eğitim süreci vardır. Bazı yetişkinlerin temel amacı ise eğitim olmayabilir. Bu tip katılımcılar
eğitimi bahane ederek işten kaçmak, ortamlarından uzaklaşarak tatil yapmak ve dinlenme amacı güderler.
Bazı katılımcılar ise üstlerinin baskısı ya da başka zorlayıcı nedenlerle eğitime mecburi katılan kişilerdir. Bu
katılımcılar ilgisiz, isteksiz ve hatta kızgın olabilirler ve diğer katılımcıların öğrenmelerini de olumsuz yönde
etkileyebilirler. Ancak yukarıda bahsedilen yetişkin eğitimi ilkeleri, iyi bir planlama ve doğru müdahalelerle
tüm katılımcıların öğrenmeleri etkili hâle getirilebilir.
Aşağıda Tablo 1’de, farklı yetişkin katılımcılarının özellikleriyle öğretim etkinliklerine katılmalarını sağlamak,
öğrenme düzeylerini artırmak ve öğrenme sorunu oluşturmalarını engellemek için olası yapılabilecekler verilmiştir.

Yetişkin Eğitimini Engelleyici Faktörler
Kişisel Faktörler: Yetişkin bireylerin, kişisel özelliklerinden kaynaklanan ve öğrenmelerini engelleyen faktörler olabilir. Bu faktörler kişilik özellikleri, deneyimleri, yaşadıkları çevre ve kültür gibi değişkenlere bağlıdır.
Bilinmeyenden Korkma: Genel olarak ele alındığında tüm bireylerde olduğu gibi yetişkinler de bilmedikleri
şeylerden korkarlar. Bu nedenle eğitime başlamadan önce yetişkinlerin ne öğreneceklerini onlara bildirmemiz, yetişkinlerin korkularını azaltmayı sağlayacağından eğitimin verimini artıracaktır.
Gülünç Olma Kaygısı: Yetişkinler, katılacakları eğitim etkinliklerde yanlış yapma ya da gülünç duruma düşme kaygısı yaşayabilirler. Bu durum, onların iletişim kurmalarının ve etkinliklere katılmalarının önünde bir engel oluşturabilir. Yetişkinlerin bu özellikleri dikkate alınarak onlara saygın olduklarını, yapacakları her katkının
kıymetli olduğunu, bu eğitimin bir “birlikte öğrenme süreci” olduğunu ve birlikte bilgi paylaşımı yaptığımızı
belirtmemiz ve hissettirmemiz gereklidir.

15
B

C

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

Öz güven Eksikliği ve Sosyal Açıdan Yetersizlik Kaygısı: Bazı yetişkinler katıldıkları eğitim etkinliklerinde
kendilerini yetersiz, sosyal açıdan zayıf hissedebilirler. Yetişkinlerin öz güvenlerinin düşük olması, onların öğrenmeleri önünde bir engel oluşturur. Bu nedenle, yetişkin eğitiminde sürekli olarak cesaretlendirici, teşvik
edici ve destekleyici olmamız gerekir.
Okula ve Öğrenmeye Karşı Olumsuz Tutumlar: Okula ve öğrenmeye karşı oluşan olumsuz tutumlar, öğrenme önünde önemli bir engel oluşturur. Bu olumsuz tutumlar genellikle geçmiş deneyimlerden kaynaklanır. Yetişkinlerin kendi deneyimlerini paylaşmalarını sağlamayı, etkinlik temelli yaklaşımlar kullanmayı
ve olabildiğince eğitimi eğlenceli hâle getirmeyi sağlamamız, bu olumsuz tutumların yaratacağı olumsuz
etkileri azaltacaktır.
Eğitimin Sağlayacağı Yarara İnanmama: Yetişkinler, verilen eğitimle sağlanacak bir yarar olamadığını
düşündüklerinde ya da verilen eğitimin yararına inanmadıklarında, öğrenmeye ilgi duymaz ve motivasyon
sağlayamazlar. Bu nedenle; eğitimin neden gerektiği, yaşamlarında nasıl kullanılacağı ve buna bağlı sağlayacakları yararlara vurgu yapmamız gerekir.
Zihinsel ve Fiziksel Sorunlar: Katılımcılar, zihnen öğrenmeye hazır olmayabilir, bedenen ya da zihnen
yorgun olabilirler. Dahası zihinleri başka sorun ya da işlerle meşgul olabilir. Öğrenme önündeki bu türden
engelleri ortadan kaldırabilmemiz için mümkün olduğunca eğitimi ilgi çekici, eğlenceli ve katılımcı hâle getirmemiz gerekir.
Ev Yaşamıyla İlgili ve Diğer Dış Faktörler: Katılımcıların; ev işlerinden fırsat bulamamaları, aile üyelerinin
eğitime katılmalarına karşı koyması ve evdeki koşulların, öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması
gibi sorunlar, yetişkinlerin öğrenmeleri önünde engelleyici faktörler olabilir. Bu durumda, eğitim kurallarını
bozmadan anlayışlı ve destekleyici olmamız gerekir.
Katılımcıların çalışma süreleri, nöbet zorunlulukları, ulaşım zorlukları, ekonomik yetersizlikleri gibi dış faktörler de yetişkin eğitimde, engelleyici olabilir. Bu türden faktörlerin farkında olmak ve eğitimde bunları da göz
önünde bulundurmak gerekir.
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Aşağıda Tablo 1’de, yetişkin eğitiminde karşılaşılması olası bazı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları
verilmiştir.
Tablo 1 Yetişkin Eğitimi Sırasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümleri *
Zorluk

Nasıl Başa Çıkarım

Katılımcılar
kendi aralarında
konuşuyorlar.

• Durumu saygısızlık olarak görmem.

Katılımcıların biri diğer
katılımcıları bastırıyor
ve sürekli kendisi
konuşuyor.

• Bu kişinin katılıma çok istekli olduğunu düşünürüm, diğer katılımcıların da
eğitime katılmaları için teşvik ederim.

Katılımcılar elektronik
cihazları kullanıyorlar.

• Elektronik cihazların kullanımı ile ilgili kurallar konulması için katılımcıları
yönlendiririm.

• Eğitime devam ederken konuşanlara doğru yürüyüp göz temasında bulunurum.
• Olumlu bir örnek vererek konuşanların isimlerini kullanırım (Ayşe Hanım
zamanında, gözlenebilir ve tanımlayıcı dönütler verir).

• Eğitimin yapıldığı salonun değişik yerlerindeki katılımcılar ile göz teması
kurarak diğer katılımcıları cesaretlendiririm.

• Eğitim ve ara zamanlarını duyurarak; elektronik cihazlarını aralarda kullanabileceklerini hatırlatırım.
• Aradan sonra eğitime başlamadan önce kuralları hatırlatırım.
• Eğitim sırasında elektronik cihaz kullanımını gördüğüm ya da duyduğum
zaman, ara verip rahatsız olduğumu belirtirim.
Katılımcılar sıkıldılar.

• Eğitime ara veririm ya da ara vermeyi teklif ederim.
• Kısa canlandırıcı bir etkinlik yaparım (ör. Herkesi ayağa kaldırıp gözlerini
kapatmalarını ve ardından derin nefes alıp vermelerini isterim.).
• Etkileşimli bir etkinlik yaptırırım (ör. Kısa bir soru sorarım, yanlarındaki katılımcı
ile cevaplarını tartışmalarını isterim.).

Katılımcı konudan
sapıyor.

• Süreçle ilgili öneri getirerek ana konuya dönmeyi sağlarım.

Katılımcı içine kapanık
ve sorulara cevap
vermiyor.

• Katılımcı rahatsız ya da yorgun olabilir. Ayrıca kişisel ve ailevi sıkıntısı da olabilir.
Sıkıntıyı kişisel algılamam.

• Katılımcının söylediğini özetlerim ve esas konu ile ilişkilendiririm.

• Ara verdiğimde hatırını sorarım.
• Eğitime yaptığı katkıları takdir ettiğimi söylerim.
• Kendini güvende hissetmiyor olabilir, bu yüzden kendine güvenmesini ve iyi
hissetmesini sağlarım.

Katılımcı çok acemi,
• Probleme dikkat çekmem, “Bakalım söylemek istediğinizi doğru anlamış
mıyım?” deyip cevabı daha anlaşılır bir şekilde toparlarım.
fikirlerini iyi bir şekilde
sunamıyor.
* Kaynak: Güven, Gökmen, Hancı, 2008, s.118.
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Yetişkin Eğitimine Hazırlık
İyi bir hazırlık yapmalıyız. İyi bir hazırlık her şeyin yolunda gitmesi için en temel aşamadır. İyi bir hazırlık ise;
etkinlik odaklı ve yetişkin eğitimi ilkelerine dayalı detaylı bir planlama yapmamız, kullanacağımız materyallerimizi ve araç-gereçlerimizi önceden hazırlamamız ve içeriğe hâkim olmamızla mümkün olur. Aşağıda Tablo
2’de, eğitim öncesindeki hazırlıklarımızı belirlememiz için bir kontrol listesi verilmiştir.
Tablo 2. Yetişkin Eğitimi Öncesi Hazırlıklar için Kontrol Listesi
Evet

Hayır

1. Eğitimini vereceğim konuya yeterince hâkimim.
2.Eğitim için (etkinlikler, amaç süre vb.) detaylı bir plan yaptım.
3.Planımı yetişkinlere yönelik olarak hazırladım.
4.Etkinlik temelli, öğrenenlerin etkin katılacağı bir plan yaptım.
5.Materyallerim ve kullanacağım araç-gereçler hazır.
6.Uzun süreli düz anlatım ve sunulardan kaçındım.
Eğitiminizi Değerlendirin
Her eğitim oturumundan sonra o eğitime ilişkin olarak, kendimizi değerlendirmemizin pek çok faydası vardır. Böyle bir değerlendirme, eğitimimizin güçlü ve zayıf yanlarını görmemizi sağlayacaktır. Böylelikle kendi
kendimize dönüt vererek; zayıf yanlarımızı güçlendirmemiz, deneyimlerimizi pekiştirmemiz, gelişmemiz ve
bir sonraki eğitimde daha iyi bir eğitim sürdürmemiz mümkün olur. Tablo 3’te, yetişkin eğitimi sonrasında
eğitimimizi değerlendirebileceğimiz bir derecelendirme ölçeği verilmiştir.
Tablo 3. Eğitim Sonrası Kendini Değerlendirme Derecelendirme Ölçeği
Yönerge: Verilen önerme için gerçekleştirme derecenize 1=En düşük 5=En yüksek olacak şekilde puan
veriniz.
1. Eğitimin başında iyi bir giriş yaptım.

1

2

3

4

5

2.Eğitim kurallarını, yeterince açık şekilde bildirdim.

1

2

3

4

5

3.Eğitimin başında eğitim amaçlarını tam olarak açıkladım.

1

2

3

4

5

4.Katılımcıları motive edebildim.

1

2

3

4

5

5.Eğitim süresince aktif katılımı sağladım.

1

2

3

4

5

6.Eğitim süresince etkili bir iletişim kurabildim.

1

2

3

4

5

7. Katılımcıların sorularına doyurucu yanıtlar verebildim.

1

2

3

4

5

8.Eğitim süresince demokratik ve saygılı davrandım.

1

2

3

4

5

9.Katılımcılara etkili geri bildirim verebildim.

1

2

3

4

5

10.Katılımcıların deneyimlerine yeterince başvurdum.

1

2

3

4

5

11.Katılımcıların kendilerini değerlendirmelerine fırsat verdim.

1

2

3

4

5

12.Eğitim boyunca kendimi yeterli hissettim.

1

2

3

4

5

13.Eğitimin tümündeki başarıma verdiğim puanım

1

2

3

4

5
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BÖLÜM 2
e-İZLEME MODÜLÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
e-İzleme Modülü; özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan çocukların daha hızlı bir şekilde
belirlenebilmesi, BEP ve BGP daha kolay ve gereksinimlere uygun şekilde oluşturabilmesiyle öğretmenlerin çocukların gelişimlerini daha etkili bir şekilde izleyebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu
uygulamanın içeriği ve işlemlerine ilişkin bilgilerin, eğiticilere etkili bir şekilde aktarılması amacıyla eğitici
eğitimi modülü kapsamında 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 gelişim alanlarından seçilerek örneklendirilmiştir. Senaryolar çerçevenin sahada doğru ve etkin kullanımına örnek teşkil edecek ve modülün
basamak basamak kullanımını mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitici eğitimi sürecinde, ilk senaryonun e-İzleme Modülünde tüm aşamalara model olunması, 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 eğitici eğitiminde başarılı bir
şekilde yürütülebilmesi için değerlendirme çerçevesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi içeren Öğretmen Kılavuz
Kitabının ve e-İzleme Modülü Öğretmen Kılavuz Kitabının incelenerek, bilgilerin tazelenmesi önemlidir.
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ETKİNLİK 2. e-İzleme Modülü Uygulama Etkinliği – Senaryo 1
MODEL OLMA YOLUYLA UYGULAMA
Etkinlik Adı

Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerinden
Model Uygulaması

Amaç

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

Süre

135 dakika

Yöntem/Teknikler

Model olma

Öğrenme Çıktıları

• e-İzleme Modülünün kullanım amacını bilir.
• e-İzleme Modülünde yer alan ekranları ve işlevlerini bilir.
• Sınıf içi değerlendirme çerçevesine yönelik uygulamaları
e-İzleme Modülüne nasıl kaydedeceğini bilir.
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik
değerlendirme süreçlerini okul BEP/BGP komisyonuyla birlikte
e-İzleme Modülü üzerinde nasıl planlanacağını bilir.
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik
değerlendirme süreçlerinin aşamalarını, e-İzleme Modülünde
nasıl kaydedeceğini bilir.
• Tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeyeyönelik değerlendirme
sonuçlarını e-İzleme Modülüne nasıl kaydedeceğini bilir.
• Çocuğun gereksinimine uygun BEP/BGP’yi e-İzleme Modülü
üzerinden nasıl hazırlayacağını bilir.
• Çocuklar için hazırlanmış BEP/BGP’nin e-İzleme Modülü
üzerinden izleme ve değerlendirmesini nasıl yapacağını bilir.
• Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme süreçlerini
komisyon onayıyla e-İzleme Modülünde nasıl yeniden
düzenleyeceğini bilir.
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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
istenmelidir.

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.

Ek 1. e-İzleme Modülü Uygulama Etkinliği – Senaryo 1
Esra Öğretmen, 60-72 aylık 15 çocuktan oluşan Kelebekler Sınıfının öğretmenidir. Sınıfında “Otizm Spektrum Bozukluğu” tanısı nedeniyle kaynaştırma kararı olan Zeynep isimli bir çocuk bulunmaktadır. Aşağıda
Esra Öğretmenin değerlendirme çerçevesini uygulamak üzere sınıf içinde değerlendirme amaçlı neler yaptığı ve e-İzleme Modülünü bu süreçte nasıl kullandığı yer almaktadır.
TANIMA
Tarama
Esra Öğretmen sınıfında desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek ve gelişimlerini desteklemek için onlara
ek destek sunmak istemektedir. Bu nedenle Esra Öğretmen, eğitim-öğretim yılının ikinci (bahar) döneminin
başlamasının ardından, iki hafta içinde sınıfında bir tarama çalışması gerçekleştirir. Tarama amaçlı değerlendirmeleri, temel gelişim alanlarında yapar. Bu amaçla e-İzleme Modülünde yer alan;
21
B

C

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

• Okul Öncesi Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeği,
• Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeğinden, yararlanır.
Okul Öncesi Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeklerini, farklı zamanlarda çocuklar üzerine yaptığı sistemli (sistematik) gözlemlere dayalı olarak doldurur. Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeğini ise sistematik
gözlemlerinin yanı sıra bireysel uygulamalarla doldurur. Esra Öğretmen, tarama araçlarıyla tüm sınıfı değerlendirdikten sonra çocukların performanslarını e-İzleme Modülüne işlemek istemektedir. Aşağıdaki tabloda
Kelebekler sınıfındaki çocukların tarama araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo 4. Kelebekler Sınıfındaki Çocukların Tarama Sonuçları
Sıra

Çocuklar

Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

1.

Ali

73

61

2.

Suna

63

65

3.

Kaya

61

60

4.

Can

64

59

5.

Ayşe

61

58

6.

Eda

62

60

7.

Zeynep

23

21

8.

Cem

68

63

9.

Salih

63

65

10.

Emir

63

57

11.

Sude

66

75

12.

Ela

67

68

13.

Ada

56

56

14.

Ece

45

55

15.

Mete

32

53

Bu aşamada katılımcıların tarama sonuçlarını, e-İzleme Modülünde Tanımaya Yönelik Değerlendirme ekranında Tarama sayfasına girmelerini isteyiniz.
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Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme
Esra Öğretmen, tarama sonuçlarını modüle girmek içine e-İzleme Modülünde yer alan “Tanımaya Yönelik
Değerlendirme” sekmesini kullanır. Bu sekmede yer alan “Tarama” butonuna basarak; çocukların tarama
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 Çocukları Belirleme
Esra Öğretmen, öncelikle tarama verilerine bakarak, sınıfındaki çocukların performanslarını inceler. Ardından “Öğrenci Belirle” butonuna basarak; sınıfında tarama yaptığı gelişim alanlarında sınıf ortalamasına göre
en düşük performans gösteren beş çocuğun (kaynaştırma eğitim kararı olan çocuklar hariç) listesini inceler.
Bu süreçte, çocukların tarama yapılan gelişim alanlarındaki performansının diğer gelişim alanlarıyla tutarlı
olup olmadığını, çocukların düşük performans gösterdikleri alanlardaki puanlarının sınıf ortalamasına göre
durumunu, çocukların yapılan değerlendirmelerde düşük puan almasına neden olabilecek geçici nedensel
bir durumun (değerlendirme dönemindeki sağlık problemleri gibi) olup olmadığını inceler. Bu incelemelere göre (1) değerlendirdiği alanlarda akranlarından çok daha düşük performans gösteren, (2) bu düşük
performansa neden olabilecek geçici nedensel bir durumu olmayan çocukları, gelişim alanlarında ayrıntılı
değerlendirme yapmak için belirler.

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

Tablo 5. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Çocukların “Genel Tarama Çocuk Belirleme”
Tablosundaki Görünümü
Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

Mete
(32 Puan)

Mete
(53 Puan)

Ece
(45 Puan)

Ece
(55 Puan)

Ada
(56 Puan)

Ada
(56 Puan)

Ayşe
(61 Puan)

Emir
(57 Puan)

Kaya
(61 Puan)

Ayşe
(58 Puan)

Zeynep
(23 puan)

Zeynep
(21 puan)
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Tablo 5’te listelenen öğrenciler ve puanları incelendiğinde Esra Öğretmen;
• Mete ve Ece’nin; dil gelişimi ve bilişsel gelişim alanlarında sınıfta en düşük puanları aldıklarını,
• Ada’nın; dil gelişimi ve bilişsel gelişimde sınıfa göre daha düşük performans gösterdiğini,
• Ayşe ve Kaya’nın; dil ve bilişsel gelişim puanlarının düşük olmakla birlikte, ölçeklerden aldıkları
puanların sınıf ortalamasına yakın olduğunu belirler.
Bu aşamada, katılımcıların Tablo 5’te sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi çocukları yukarıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde ayrıntılı tanıma yapılacak çocuklar olarak belirleyebileceklerini düşünmelerini isteyiniz.

Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

Mete
(32 Puan)

Mete
(53 Puan)

Ece
(45 Puan)

Ece
(55 Puan)

Ada
(56 Puan)

Ada
(56 Puan)

Ayşe
(61 Puan)

Emir
(57 Puan)

Kaya
(61 Puan)

Ayşe
(58 Puan)

Zeynep
(23 puan)

Zeynep
(21 puan)

Esra Öğretmen, e-İzleme Modülünde belirlediği çocukların yanına bir tik atarak, bu çocukların ayrıntılı tanıma ekranında görünür olmasını sağlar.
Ayrıntılı Tanıma
Esra Öğretmen, tarama sonuçlarına göre sınıf düzeyinden geride performansa sahip olduğunu tespit ettiği
ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukları, gelişim alanlarında ayrıntılı olarak tanımak için bir değerlendirme yapmaya karar verir. Bu süreçte öncelikle hangi alanlarda ve hangi araçlarla ayrıntılı tanımaya yönelik veri toplayacağını planlar. Bu planlama doğrultusunda, çocukların gelişimlerini değerlendirmede kullanacağı araçları
kendisi hazırlar. Esra Öğretmen bu planlama ve hazırlık sürecinde Öğretmen Kılavuz Kitabının 5. fasikülünden yararlanır. Esra Öğretmen, bu açıklamaları okuyarak ve örnek araçları inceleyerek kendi yaş grubuna ve
değerlendireceği çocukların özelliklerine göre araçlar geliştirir veya kitapta sunulan araçları uyarlar.
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Esra Öğretmen, kaynaştırma eğitimi kararı bulunan Zeynep ve taramalarda düşük performans gösterdiğini
belirlediği Mete, Ece ve Ada için ayrıntılı tanıma yapar. Bu süreçte hâlihazırda kaynaştırma kararı olduğu için
Zeynep’i, tüm gelişim 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 yararlanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.

Esra Öğretmenin bu süreçte ayrıntılı tanıma için hazırladığı araçlarla değerlendirme sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler
• Esra Öğretmen, Zeynep’in tarama değerlendirmelerinde dil gelişimi alanında düşük puan aldığını, dil
ve iletişim becerilerinde sınırlılıkları olduğunu düşünerek; bu alanda ayrıntılı değerlendirme yapmaya
karar verir. Bu amaçla, dil gelişimini değerlendirebilmek için birden fazla ölçme aracı kullanarak, genel
dil gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ister.
• Esra Öğretmen, Zeynep’in bir sene sonra ilkokula başlayacak olmasından dolayı Zeynep’in erken
okuryazarlık becerilerini de değerlendirmeyi amaçlar. Okuma-yazma becerilerini öğrenirken, ihtiyaç
duyacağını düşündüğü ses bilgisel farkındalık becerilerini, Ses Bilgisel Farkındalık Kontrol Listesi ile
değerlendirir.

Dil Gelişimi Değerlendirme
“Sohbet Bağlamında Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeği” çocukların, sohbet bağlamlarında dili kullanma becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanabilecek bir araçtır. Bu araç, karşılıklı sohbet bağlamında
çocuğun; sözel dili kullanma biçimi, kullandığı sözcüklerin çeşitliliğini ve uygunluğu, oluşturduğu cümlelerin karmaşıklığı, ekleri doğru kullanıp kullanmadığı ve sohbeti sürdürme becerileri değerlendirilebilir. Esra
Öğretmen, dil gelişimi değerlendirmesinden sonra Zeynep’in özellikle karşılıklı sohbet becerilerinde ve
sıralı olayları anlatmakta zorlandığını, sözcük bilgisinin sınırlı olduğunu ve sözcükleri bazen bağlama uygun
kullanmadığını belirler.
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Sohbet Bağlamında Dil Gelişimini Derecelendirme Ölçeği

Çocuğun Adı-Soyadı: _____________________________

Davranışlar

Tarih: _ _/_ _/20_ _

Sık sık

Bazen

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

x

2. Sohbet sırasında sözcükleri anlamlarına uygun biçimde kullanır.

x

3. Sohbet sırasında zaman eklerini doğru kullanır (-di, -miş, -ecek, -iyor vb.).
4. Sohbet sırasında özne-yüklem uyumu olan cümleler kullanır.
5. Sohbet sırasında iyelik ve yönelim eklerini doğru kullanır.
6. Sohbet sırasında bileşik cümleler (ve, fakat, ama gibi bağlaçlar kullanarak
oluşturulmuş cümleler) kullanır.

x
x
x
x

Hiç

x

7. Sohbet sırasında olayları anlatırken zaman sıralaması yapar (“önce… sonra
… oldu” gibi).
8. 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

9. Sohbet sırasında göz teması kurar.

x
x

10. Konuşmalarında vurgu ve tonlamalarını uygun kullanır.

x

11. Sohbet konusunu sürdürür.
12. Bir konu tamamlanınca yeni bir konuda sohbet başlatır.
13. Soru sorarak yeni bir sohbet konusu başlatır.
14. Sohbet sırasında yanlış anlaşılmaları düzeltir.
15. Anlaşılmayan konular hakkında daha açık bilgi verir.

26
B

C

x
x
x
x

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

Alıcı ve İfade Edici Sözcük Bilgisi Kontrol Listesi
Esra Öğretmen, Zeynep’in sohbet bağlamında dili kullanma becerilerinin yanı sıra, alıcı ve ifade edici
sözcük bilgisini de değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ilk haftalarda yaptığı etkinliklerden ve
çocuklara okuduğu kitaplardan bir sözcük listesi hazırlar. Esra Öğretmen, Zeynep’in bu sözcükleri anlama
ve ifade etme becerilerini değerlendirir. Anlamada, farklı nesne ve eylem resimlerinin olduğu 4 resimli
kartları çocuğun önüne koyup; Zeynep’in söylediği sözcüğün resmini göstermesini beklerken, ifade etmede
doğrudan resmini gösterdiği nesne ya da eylemi Zeynep’in isimlendirmesini ister. Sözcük listesinde,
Zeynep’in akranlarının rahatlıkla anladığı birçok sözcüğü anlamakta zorlandığını, ifade etme becerilerinde
ise sözcük anlama becerilerinden daha düşük bir performans gösterdiğini belirler.
Çocuğun Adı-Soyadı: _____________________________

Tarih: _ _/_ _/20_ _

Anlama
Sözcükler

Evet

1. Ahtapot

İfade etme
Hayır

Evet

X

Hayır
X

2. Mektup

X

X

3. Ördek

X

X

4. Tamir etmek

X

X

5. Avlanmak

X

X

6. Okyanus

X

X

7. Utangaç

X

X

8. Dalga

X

9. Beslenmek

X

10. Lezzetli

X

X
X
X

11. Sarkmak

X

X

12. Derin

X

X

13. Öfke

X

X

14. Papatya

X

X

15. Koşturmak

X

X
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Ses Bilgisel Farkındalık Kontrol Listesi
Esra Öğretmen, Zeynep’in sözcük bilgisi ve sohbet becerilerinin yanı sıra, erken okuryazarlık becerilerini de
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle ses bilgisel farkındalık becerilerini değerlendirmeye
karar verir, çünkü bu becerilerin bir sonraki yıl okuma-yazma becerilerini öğrenmesi için önemli olduğunu
düşünmektedir.
Esra Öğretmen, ses bilgisel farkındalık becerileri üzerine yaptığı değerlendirmelerin sonucunda Zeynep’in
kendisine söylenilen cümleleri doğru bir biçimde sözcüklerine ayırabildiğini ancak sözcükleri hecelerine
ayırmada, uyaklarına göre ve ilk seslerine göre eşleştirmede güçlükler yaşadığını belirler.

Çocuğun adı: _____________________________
Kazanımlar

Evet

Tarih: _ _/_ _/20_ _
Hayır

Cümleyi Sözcüklerine Ayırma
Örnek 1. Kuş havada uçar.
Örnek 2. Kedi süt içer.
1. Aslanlar et yer.

X

2. Bir yıl dört mevsimdir.

X

3. Balık suda yüzer.

X

4. Kışın kar yağar.

X

5. Fil burnuyla su içer.

X

Sözcüğü Hecelerine Ayırma
Örnek 1. Üzüm
Örnek 2. Domates
1. Elma

X

2. Pasta

X

3. Portakal

X

4. Kedi

X

5. Araba

X

Uyaklı Sözcükleri Eşleştirme
Örnek 1. Kaş (Taş, Gül, Nar)
Örnek 2. Çöl (Top, Cep, Göl)
1. Tel (Kel, Diş, Süt)

X

2. Fil (Gök, Dil, Tüy)

X
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3. Tuz (Baş, Buz, Cam)
4. Saç (Bot, Muz, Taç)
5. Nar (Kar, Ray, Zil)
Aynı Sesle Başlayan Sözcükleri Eşleştirme
Örnek 1. Göz (Gül, Tüy, Sal)
Örnek 2. Baş (Yün, Kış, Bez)
1. Cam (Sap, Cep, Diz)
2. Tuz (Top, Kül, Nar)
3. Kol (Bir, Raf, Kum)
4. Fil (Sap, Fan, Beş)
5. Diş (Dal, Zil, Mor)

Bu aşamada katılımcıların, çocuğun dil gelişimi ve erken okuryazarlık becerilerindeki düzeyi
hakkında yorumlarını sorunuz.

Bilişsel Gelişim Değerlendirme
Esra Öğretmen, tarama sonuçlarına göre Zeynep’in bilişsel gelişimde de sınıftaki akranlarının daha gerisinde performans gösterdiğini belirler. Zeynep’in bilişsel gelişim düzeyini, daha ayrıntılı tanımak için Okul Öncesi Programının 60-72 ay bilişsel gelişim kazanım ve göstergelerini içeren “Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeğini” kullanır. Bu ölçekle değerlendirme yaparken Esra Öğretmen, bazı maddeler için (ör. uzunluk,
kısalık, konum) ölçeğin maddelerinin gerektirdiği materyalleri kullanarak, doğrudan değerlendirme yapar.
Bazı maddelerde ise (oyunu içeren maddeler) uygun bağlamlarda gözlemler yapar. Esra Öğretmen, yaptığı
değerlendirmelerin sonunda Zeynep’in zıt kavramları ve konumla ilgili kavramları ayırt etmede güçlük yaşadığını, oyuncakları amacına uygun kullanarak oynamada, hayali ve kurallı oyunlarda zorlandığını belirler.
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Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeği
Çocuğun Adı-Soyadı: _____________________________
Kazanımlar

Tarih: _ _/_ _/20_ _
Sıklıkla

1. Sağ-sol elini ayırt eder.

X

2. Bir elinde kaç parmağı olduğunu söyler.

X

3. 1’den 20’ye kadar sayar.

X

4. 1-10 arası rakamları isimlendirir.

X

5. Sekiz temel rengi isimlendirir (kırmızı, mavi, sarı, yeşil,
turuncu, siyah, beyaz, mor).

X

6. Beşe kadar olan nesneleri teker teker sayar.

X

7. Parça-bütün kavramını ayırt eder ve ifade eder.

X

8.6-12 parçalı yapbozu tamamlar.

X

9.Nesneleri miktar, renk, boyut ve şekillerine göre sıralar,
gruplandırır, karşılaştırır.

X

10.İki farklı gruptaki nesneleri bire bir eşleştirir.

X

Kısmen

Hiçbir
zaman

11.Uzun-kısa, ağır-hafif, büyük-küçük, sert-yumuşak, gibi zıt
kavramları ayırt eder.

X

12.Alçak-yüksek, üzerinde, altında, yanında gibi konumla ilgili
kavramları ayırt eder.

X

13.Üç farklı durumu oluş sırasına göre sıralar (önce uyandı,
sonra kahvaltı etti, okula gitti).

X

14.Altı veya daha fazla kısımlı insan resmi çizer.

X

15.Eksik bırakılan örüntüyü tamamlar.

X

16.Mevsimleri sayar ve temel özelliklerini söyler.

X

17.Haftanın günlerini sayar.

X

18.Hava durumu ile ilgili basit yorumlar yapar (hava sıcak,
yağmurlu, soğuk gibi).

X

19.Bitki ve hayvanları gözlemler, temel özelliklerini söyler.

X

20.Anlatılan/Görseli gösterilen olay hakkında neden-sonuç
ilişkisi kurar.

X

21.Oyunun amacına yönelik davranır.

X

22.Hayali oyunlar oynar.

X

23.Yapı-inşa oyunları oynar.

X

24.Kurallı oyun oynar.

X
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Bu aşamada, katılımcıların çocuğun bilişsel gelişim düzeyi hakkında yorumlarını sorunuz.

Sosyal Duygusal Gelişim Değerlendirme
Esra Öğretmen, Zeynep’in sosyal duygusal gelişimini de değerlendirir. Zeynep’in sosyal-duygusal gelişimini
değerlendirmek amacıyla, akranlarıyla sınıf içi etkinliklerde ve oyun saatlerinde etkileşim ve iletişimini gözlemler ve bu gözlemlere dayalı olarak “Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formunu” doldurur. Gözlemlerinin
sonucunda, Zeynep’in sohbet becerilerinin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri kurmada, akranlarıyla oyun oynamada, grup çalışmaları yapmada, sohbet başlatma ve sürdürmede sınırlılıkları olduğunu, üzüntü ve öfke
durumlarında kendini kontrol etmede güçlükler yaşadığını belirler.

Çocuğun Adı-Soyadı: _____________________________

Tarih: _ _/_ _/20_ _
Evet

Kısmen

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.

Hayır

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
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Öz bakım Becerileri Değerlendirme
Esra Öğretmen, Zeynep’in bağımsız yaşam becerileri için öz bakım becerilerinin önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle bu becerileri de değerlendirir. Esra Öğretmen, Zeynep’in öz bakım becerilerini değerlendirmek amacıyla “Öz bakım Becerileri Görüşme Formunu” kullanır. Bu formu Zeynep’in ebeveynleriyle
görüşerek doldurur. Görüşmelerin sonucunda Zeynep’in bağımsız olarak yemeklerini yediğini, tuvaleti kullanabildiğini, kişisel bakım ve temizliğini yapabildiğini tespit eder. Bununla birlikte eşyalarını temiz kullanma
ve düzenleme, temizlik araç-gereçlerini kullanma, kendini tehlikelerden ve kazalardan koruyarak sağlığını
koruma becerilerinde güçlük yaşadığını belirler.

Öz Bakım Becerileri Görüşme Formu
Çocuğun Adı-Soyadı: _______________________
Sorular

Evet

1. Kişisel bakım ve temizliğini yapabilir
mi?

X

2. Giysilerini kendisi çıkarıp giyinebilir
mi?

X

3. Yemeğini kendisi yiyebilir mi?

X

4. Tuvaleti bağımsız olarak kullanabilir
mi?

X

5. Eşyalarını kendisi temiz kullanıp,
düzenleyebilir mi?
6. Süt, et, sebze gibi yiyecekleri yer mi?
7. Temizlik (vücut, eşya, oda vb.) için
gerekli araç-gereçleri kullanabilir mi?

Tarih: _ _/_ _/20__
Kısmen

Hayır

X
X
X

8. Kendini tehlikelerden ve kazalardan
koruyabilir mi?

X

9. Sağlığını kendisi koruyabilir mi?

X

32
B

C

Açıklama

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

Bu aşamada katılımcıların, çocuğun öz bakım becerileri hakkındaki yorumlarını sorunuz.
Esra Öğretmen, ayrıntılı değerlendirmenin son aşamasında Zeynep’in motor becerilerini değerlendirir ve
bu amaçla “Motor Gelişim Görüşme Formunu” kullanır. Bu formu, Zeynep’in ebeveynleriyle görüşerek
doldurur. Görüşmelerin sonucunda Esra Öğretmen, Zeynep’in ayakkabı bağlama, düğme ilikleme,
kıyafetlerini giyinme ve çıkarma becerilerinde zorlandığını belirler.
Çocuğun Adı-Soyadı: _______________________
Sorular

Evet

Tarih: _ _/_ _/20__
Kısmen

Hayır

Açıklama

Kaba motor-Büyük kas motor
Dengeli bir şekilde yürüyebilir mi?

X

Dengeli bir şekilde koşabilir mi?

X

Üç tekerlekli bisiklete binebilir mi?

X

Dengeli bir şekilde merdiven inip
çıkabilir mi?

X

Olduğu yerde tek ve çift ayak zıplayabilir
mi?

X

Tek ayak üzerinde durabilir mi?

X

Karşılıklı top atma-yakalama oyunu
oynayabilir mi?

X

İnce motor-Küçük kas motor
Düğme ilikleyebilir mi?

X

Ayakkabılarını bağlayabilir mi?

X

Kıyafetlerini giyip çıkarabilir mi?

X

Kendi başına yemek yiyebilir mi?

X

Pastel boya/Boya kalemi kullanarak sınırlı boyama yapabilir mi?

X

Makas kullanabilir mi?

X

Kalemi uygun şekilde tutup çizim
yapabilir mi?

X
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Tırmanma merdivenine tırmanabilir mi?

X

Bunlar dışında gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?

Bu aşamada katılımcıların, çocuğun motor becerileri hakkındaki yorumlarını sorunuz.
BEP/BGP GELİŞTİRME VE İZLEME
Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerin sonunda Esra Öğretmen, Zeynep için BEP hazırlama sürecine
geçer. Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerinin sonucuna bakarak; Esra Öğretmen, Zeynep için tüm
gelişim alanlarında amaçlar alması gerektiğine karar verir (Bu bölümde sadece Dil ve Bilişsel Gelişim alanlarından alınan amaç örnekleri verilecektir.).

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

Esra Öğretmenin, uzun ve kısa dönemli amaçları belirlemeden önce gelişim alanlarının tümünde Zeynep’in
mevcut performans düzeyini belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla Esra Öğretmen, e-İzleme Modülünde
“İzlemeye Yönelik Değerlendirme” ekranını açar ve listeden Zeynep’i seçtikten sonra gelişim alanlarına
göre mevcut performans düzeyine ilişkin verileri girer.

Mevcut Düzeyi Belirleme
Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme
Esra Öğretmen, okul öncesi programlarındaki bilişsel gelişim alanı kazanımları için Zeynep’in mevcut performans düzeyine ilişkin değerlendirme verilerini, e-İzleme Modülüne girer. Her bir kazanım için Zeynep’in
mevcut performansını modüle girerken; kazanımların göstergelerine ilişkin gözlemlerinden, sınıf içi değerlendirmelerden ve yaptığı ayrıntılı değerlendirme verilerinden yararlanır. Esra Öğretmen, mevcut performans düzeyi verilerine göre Zeynep’in konumla ilgili kavramları ayırt etmede, nesneleri ölçmede, örüntü
oluşturmada, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma gibi becerilerde güçlük yaşadığını belirler.
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Kazanımlar

Yapar

1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

X

2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

X

3. Algıladıklarını hatırlar.

X

4. Nesneleri sayar.

X

5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

X

6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

X

7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

X

8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

X

9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

X

Yardımla
yapar

10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

X

11. Nesneleri ölçer.

X

12. Geometrik şekilleri tanır.

X

13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

X

14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Yapamaz

X
X

16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.

X

17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

X

18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

X

19. Problem durumlarına çözüm üretir.

X

20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

X

21. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.

X

Bu aşamada katılımcıların, bilişsel gelişim alanı için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve
mevcut performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Okul Öncesi Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme
Esra Öğretmen, okul öncesi dil gelişimi kazanımlarında da Zeynep’in mevcut düzeyini belirler. Gelişim alanlarında Zeynep’in mevcut performans düzeyini belirlerken kazanımların davranışsal göstergelerini temel
alır. Esra öğretmen, Zeynep’in mevcut düzeyini belirlerken ayrıntılı tanıma sonuçlarına benzer biçimde dil
bilgisel açıdan kurallı ve uygun cümleler kullandığını ama sohbet becerilerinde zorlandığını ve ses bilgisel
farkındalık ve yazı farkındalığı gibi erken okuryazarlık becerilerinde düşük performans gösterdiğini belirler.
Kazanımlar

Yapar

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

Yardımla
yapar

5. Dili, iletişim amacıyla kullanır.

X

6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

X

7. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar.

X

8. Dinlediklerini/İzlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Yapamaz

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.

Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma
Esra Öğretmen, Zeynep’in mevcut düzeyini belirledikten sonra onun yardımla yapabildiği ya da yapamadığı
kazanımların arasından amaçlar belirler. Bu aşamada Esra Öğretmen, e-İzleme Modülünde gelişim alanları
için uzun dönemli amaçlarını belirler (Not: Örnek durum sadece bilişsel ve dil gelişimi alanlarının uzun dönemli amaç örneklerini içermektedir.).
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Bu aşamada, katılımcılardan bilişsel gelişim alanı için uzun dönemli amaçları e-İzleme
Modülünden belirlemelerini isteyiniz.

Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme
Esra Öğretmen, Zeynep için öğretim yapacağı amaçları e-İzleme Modülünde “İzleme” sekmesinde “Amaç
Belirle” butonu üzerinden belirler. Esra Öğretmen, amaçları belirlerken amaçların gelişimsel açıdan öncelikli
olmasına, çocuğun kazanımlar için gerekli ön koşul becerilere sahip olmasına ve eğitim-öğretim yılının kalan
süresine dikkat eder. Esra Öğretmen, Zeynep için güçlük yaşadığı beceriler olmasından dolayı, mekânda
konum kavramları, nesne ölçme ve nesnelerle örüntü oluşturma becerilerini uzun dönemli amaçlar olarak
belirler.
Kazanımlar

Yardımla
yapar

1. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

X

2. Nesneleri ölçer.

X

3. Nesnelerle örüntü oluşturur.

X

Yapamaz

4. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
5. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Amaç Belirle

X
X

6. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

X

7. Problem durumlarına çözüm üretir.

X

8. Nesne/Sembollerle grafik hazırlar.

X

9. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.

X

Bu aşamada, katılımcılardan dil gelişimi için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülünden
belirlemesini isteyiniz.
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Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme
Esra Öğretmen, dil gelişimi alanında uzun dönemli amaçlarını Zeynep’in dil gelişimi mevcut performans düzeyini temel alarak belirlemiştir. Zeynep’in akranlarıyla sohbet ederken zorlanmasından dolayı Esra Öğretmen, dili iletişim amacıyla kullanma kazanımını uzun dönemli amaç olarak belirler. Bunun yanı sıra, sözcük
dağarcığının geliştirilmesini ve Zeynep’in bir sonraki yıl birinci sınıfa geçince, okuma yazmayı öğrenmeye
hazır olması için sesbilgisel farkındalıkla ilgili becerileri uzun dönemli amaçlar olarak belirler.
Esra Öğretmen, diğer gelişim alanları için de benzer bir süreçle uzun dönemli amaçları belirlemiştir. Esra
Öğretmenin uzun dönemli amaçları belirlemesinin ardından, her bir uzun dönemli amaç için kısa dönemli
amaçları belirlemesi gerekmektedir.
Kazanımlar

Yardımla
yapar

1. Dili iletişim amacıyla kullanır.

X

2. Sözcük dağarcığını geliştirir.

X

3. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar.

X

4. Dinlediklerini/İzlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
5. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

Yapamaz

Amaç Belirle

X
X

6. Görsel materyalleri okur.

X

7. Yazı farkındalığı gösterir.

X

Bu aşamada katılımcılardan, bilişsel gelişim ve dil gelişimi için belirledikleri uzun dönemli
amaçlar için kısa dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.
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Gelişim Alanı: Bilişsel Gelişim
Uzun Dönemli Amaç 1: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

1. Zeynep, iki hafta sonunda Açık anlatım
(şubat ayının sonunda) başka bir
nesnenin altındaki varlığın konumu
sorulduğunda
5
denemenin
4’ünde (%80) “altında” olduğunu
söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.02.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

2. Zeynep, iki hafta sonunda Açık anlatım
(mart ayının ilk iki haftasının
sonunda) başka bir nesnenin
üstündeki
varlığın
konumu
sorulduğunda
5
denemenin
4’ünde
(%80)
“üstünde”
olduğunu söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

01.03.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

3. Zeynep, iki hafta sonunda Açık anlatım
(mart ayının sonunda) başka
bir nesnenin önündeki varlığın
konumu
sorulduğunda
5
denemenin
4’ünde
(%80)
“önünde” olduğunu söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.03.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

4. Zeynep, iki hafta sonunda Açık anlatım
(nisan ayının ilk iki haftasının
sonunda) başka bir nesnenin
arkasındaki
varlığın
konumu
sorulduğunda
5
denemenin
4’ünde
(%80)
“arkasında”
olduğunu söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

01.04.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

5. Zeynep, iki hafta sonunda Açık anlatım
(nisan ayının sonunda) başka
bir nesnenin yanındaki varlığın
konumu
sorulduğunda
5
denemenin
4’ünde
(%80)
“yanında” olduğunu söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.04.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

Sıklığı

28.02.2020

14.03.2020

30.03.2020

14.04.2020

30.04.2020

Ölçme
Aracı
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Akademik Alan: Bilişsel Gelişim
Uzun Dönemli Amaç 2: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

1. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(şubat ayının sonunda) %80 yaptırma
doğrulukta modele bakarak iki
nesneden oluşan bir örüntüyü
tekrar yapar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.02.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

2. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(mart ayının ilk iki haftasının yaptırma
sonunda) %80 doğrulukta iki
nesneden oluşan bir örüntüyü
sonuna nesne ekleyerek devam
ettirir.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

01.03.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

3. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(mart ayının sonunda) %80 yaptırma
doğrulukta iki nesneden oluşan bir
örüntünün içinde eksik bırakılan
kısmı tamamlar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.03.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

4. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(nisan ayının ilk iki haftasının yaptırma
sonunda) %80 doğrulukta modele
bakarak üç nesneden oluşan bir
örüntü tekrar yapar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

01.04.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

5. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(nisan ayının sonunda) %80 yaptırma
doğrulukta üç nesneden oluşan
bir örüntüyü sonuna nesne
ekleyerek devam ettirir.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

15.04.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

6. Zeynep, iki hafta sonunda Gösterip(mayıs ayının ilk iki haftasının yaptırma
sonunda) %80 doğrulukta üç
nesneden oluşan bir örüntünün
içinde eksik bırakılan kısmı
tamamlar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Legolar,
oyuncaklar,
etkinlik
sayfaları

01.05.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi
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28.02.2020

14.03.2020

30.03.2020

14.04.2020

30.04.2020

15.05.2020

Ölçme
Aracı
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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

Değerlendirme

1. Zeynep, üç ay sonunda 5 Akran
fırsattan 4’ünde (%80) diğer öğretimi
bireylerle göz teması kurarak
konuşur.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

2. Zeynep, üç ay sonunda 5 Akran
fırsattan 4’ünde (%80) diğer öğretimi
bireylerle bağlamla ilgili bir konu
üzerine konuşarak iletişim başlatır.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

3. Zeynep, üç ay sonunda 5 Akran
fırsattan 4’ünde (%80) diğer öğretimi
bireylerle bağlamla ilgili bir soru
sorarak iletişim başlatır.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

4. Zeynep, üç ay sonunda 5 Akran
fırsattan 4’ünde (%80) sohbet öğretimi
sırasında başından geçen bir olayı
ya da dinlediği bir öyküyü sıralı
olarak anlatır.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

5. Zeynep, üç ay sonunda bir Akran
konu üzerine sohbetin sürmesi öğretimi
için 5 fırsattan 4’ünde (%80)
sorular sorar.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

6. Zeynep, üç ay sonunda 5 Akran
fırsattan 4’ünde (%80) karşılıklı öğretimi
sıra alarak sohbet eder.

Okul bahçesi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

01.02.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

Sıklığı

Ölçme
Aracı
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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

Değerlendirme

1. Zeynep, bir ayın sonunda Hikâyeleştirme
(şubat ayının sonunda) 4/5
oranında (%80) yeni öğrendiği
sözcükleri anlamlarına uygun
olarak kullanır.

Sınıf içi

Resimli
kartlar ve
resimli öykü
kitapları

01.02.202028.02.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

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

Hikâyeleştirme

Sınıf içi

Resimli
kartlar ve
resimli öykü
kitapları

01.03.202030.03.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

3. Zeynep, bir ayın sonunda Hikâyeleştirme
(nisan ayının sonunda) 4/5 oranına
(%80) yaşına uygun olan eş
anlamlı sözcükleri kullanır.

Sınıf içi

Resimli
kartlar ve
resimli öykü
kitapları

01.04.202030.04.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

4. Zeynep, bir ayın sonunda Hikâyeleştirme
(mayıs ayının sonunda) 4/5
oranında
(%80)
kendisine
söylenilen
yaşına
uygun
sözcüklerin anlamlarını söyler.

Sınıf içi

Resimli
kartlar ve
resimli öykü
kitapları

01.05.202030.05.2020

Haftalık

Kontrol
listesi

Sıklığı

Ölçme
Aracı

(Çocuğun
bilmediği
hedef
sözcükleri
içeren
kitaplar)

Esra Öğretmenin, Zeynep için uzun ve kısa dönemli amaçları, öğretim yöntemlerini, öğretim ortamını, öğretim materyallerini, değerlendirme sıklığını ve araçlarını belirlemesinin ardından, Zeynep için amaç oluşturma
sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Esra Öğretmenin, bu aşamadan sonra öğretim planı yazması gerekmektedir. 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

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

Gelişimi İzleme
Esra Öğretmen, Zeynep’e kısa dönemli amaçların öğretimini, belirlediği öğretim yöntemiyle yapar. Benzer
bir biçimde çocuğun gelişimini kısa dönemli amaç için belirlediği değerlendirme sıklığına uygun olarak gerçekleştirir. Bilişsel gelişim için değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bu aşamada, katılımcılardan aşağıda verilen “Konum Kavramları Değerlendirme Kayıt
Formundaki” değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Konum Kavramları Değerlendirme Kayıt Formu
1. Zeynep, iki hafta sonunda (şubat ayının ilk iki haftasının sonunda) başka bir nesnenin altındaki varlığın konumu sorulduğunda 5 demenin 4’ünde (%80) “altında”
olduğunu söyler.
Altında Kavramı
1. Deneme

1. Değ.

2. Değ.

X

X

2. Deneme
3. Deneme

3. Değ.
X

X
X

4. Deneme

X

4. Değ.
X
X

X

X

X

X

5. Deneme

X

Oran

2/5

3/5

3/5

5/5

Yüzde

%40

%60

%60

%100

*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın çarşamba gününde, 2. değerlendirme aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, öğretim yapılan ikinci
haftanın çarşamba gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.
Bu aşamada, katılımcılardan “Konum Kavramları Değerlendirme Kayıt 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.

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

Bu aşamada, katılımcılardan aşağıda verilen “Örüntü Oluşturma Değerlendirme Kayıt Formu”
ilişkin değerlendirme sonuçlarını, e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Örüntü Oluşturma Değerlendirme Kayıt Formu
KDA 1. Zeynep, iki hafta sonunda (şubat ayının ilk iki haftasının sonunda) %80 doğrulukta modele bakarak
iki nesneden oluşan bir örüntüyü tekrar yapar.

Altında Kavramı
1. Deneme

1. Değ.
X

2. Deneme
3. Deneme

2. Değ.
X

3. Değ.
X

X
X

4. Deneme

X
X

5. Değ.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

7. Deneme
8. Deneme

X

X

9. Deneme

6. Değ.

X

X

5. Deneme
6. Deneme

4. Değ.

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Deneme

X

Oran

4/10

5/10

6/10

7/10

7/10

8/10

Yüzde

%40

%50

%60

%60

%70

%80

*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın çarşamba gününde, 2. değerlendirme aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, öğretim yapılan ikinci
haftanın çarşamba gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.
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Bu aşamada katılımcılardan, “Örüntü Oluşturma Değerlendirme Kayıt Formundaki” değerlendirme sonuçlarını yorumlamalarını isteyiniz. Bu sonuçlara göre karar alma süreçlerinde neler
yapılabileceklerini sorunuz ve bu performansın sonucunda katılımcılara, neler yapabileceklerine e-İzleme Modülü üzerinden karar vermelerini söyleyiniz.

Esra Öğretmen, 3. değerlendirme oturumunun sonunda Zeynep’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. Ardından
“Karar Ver” butonuna basar ve bu kısa dönemli amaç için “Öğretime Devam Et” seçeneğini seçerek 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.
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Dili İletişim Amacıyla Kullanma Gözlem Kayıt Formu
Değerlendirme Oturumları
Amaçlar

1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

4. Değ.

5. Değ.

6. Değ

Notlar

Oran

Notlar

Oran

Notlar

Oran

++

2/5

+++

3/5

2. Diğer bireylerle, bağlamla ilgili bir konu
üzerine konuşarak iletişim başlatır.

0/5

++

2/5

0/5

3. Diğer bireylerle, bağlamla ilgili bir soru
sorarak iletişim başlatır.

0/5

0/5

0/5

4. Sohbet sırasında, başından geçen bir
olayı/ dinlediği bir öyküyü sıralı olarak
anlatır.

0/5

0/5

+

1/5

+

1/5

1. Diğer bireylerle göz teması kurarak
konuşur.

5. Bir konu üzerine sohbetin sürmesi için
sorular sorar.
6. Karşılıklı 5-6 sıra alarak sohbet eder.

+

1/5

++

2/5

0/5

++

2/5

+

1/5

0/5

Bu aşamada katılımcılardan, “Dili İletişim Amacıyla Kullanma Gözlem Kayıt Formundaki” 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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Esra Öğretmen, iletişim becerileri için belirlediği kısa dönemli amaçları birlikte çalışmasından dolayı, kısa
dönemli amaçların tümünü değerlendirme oturumlarında değerlendirir. Değerlendirmelerden sonra kısa
dönemli amaçlarda, kararsız bir performans olduğunu belirler. Bu nedenle, e-İzleme Modülünden bu kısa
dönemli amaç için “Performans Sonuçları Tutarsız” seçeneğini işaretler. Esra Öğretmen, Zeynep’in 3 değerlendirme oturumunda ilerlememesi nedeniyle öğretimde değişiklik/uyarlama yapması gerektiğine karar
verir. Zeynep’i ve öğretim oturumlarını gözden geçirerek; öğretim yöntemi ve öğretim yapılan ortamda Zeynep’in, gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim yönteminde, akran öğretimi kullanmakla beraber
Zeynep’e de doğrudan iletişim becerilerinin öğretimini yapmaya karar verir. Ortamda ise, okul bahçesinin
yanı sıra sınıf içinde de sohbet becerilerini desteklemeye 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. Zeynep, bir ayın sonunda yeni öğrendiği sözcükleri 4/5 oranında (%80)
anlamlarına uygun olarak kullanır.
Sözcükler

1. Değ.

1. Sözcük

X

2. Değ.

3. Değ.

X

2. Sözcük

X

3. Sözcük
4. Sözcük
5. Sözcük
Oran

1/5

1/5

1/5

Yüzde

%20

%20

%20

*Not: Listedeki sözcükler aynı sözcüklerden oluşmamaktadır.
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Bu aşamada katılımcılardan, “Sözcük Bilgisi Gözlem Kayıt Formundaki” 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 isteyiniz.

Esra Öğretmen, sözcüklerin anlamlarını söyleme kısa dönemli amacını öğretime başladıktan sonra 3 hafta
boyunca 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. Esra Öğretmen, Zeynep’in 3 değerlendirme oturumunda ilerlememesi nedeniyle öğretimde
değişiklik/uyarlama yapması gerektiğine karar verir. Çocuğu ve öğretim oturumlarını gözden geçirir. Öğretim ortamında ve materyallerde Zeynep’in gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim materyallerinde Zeynep’in ilgisini çeken konularda hikâye kitapları almaya karar vererek; ortamda ise, sınıf içinin yanı
sıra bireysel 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
Esra Öğretmen, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle, BEP ve BGP geliştirdiği öğrencilerin, ulaştıkları öğrenme
ve gelişim düzeylerini e-İzleme Modülü üzerinden belirlemek ister. Bu amaçla, e-İzleme Modülü üzerinden
BEP ve BGP geliştirdiği tüm çocuklar için bir ilerleme raporu oluşturması gerekir.
İlerleme Raporu
Esra Öğretmen, Zeynep’in ilerlemeye yönelik raporunu hazırladığı BEP’ler üzerinden kısa ve uzun dönemli
amaçlardaki ilerlemelerini sisteme girerek gerçekleştirir. Esra Öğretmen, bu ilerleme raporunu e-İzleme
Modülü ile oluşturmak için modülden “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirmeyi” seçer. Sınıfını ve şubesini seçerek, Zeynep’in sayfasını açar. Çocuğun sayfasını seçtikten sonra “İlerleme Raporu Oluştur”
butonuna basar ve Zeynep’in ilerleme raporu daha önce sisteme girmiş olduğu değerlendirme sonuçlarına
dayalı olarak ortaya çıkar.
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Tablo 6. İlerleme Raporu Örneği-Zeynep’in Bilişsel Gelişim İlerleme Raporu
UDA
Mekânda
konumla ilgili
yönergeleri
uygular.

Nesnelerle
örüntü
oluşturur.

KDA

Başlangıç ve U l a ş ı l a n Açıklama
Bitiş Tarihi Performans

1. Zeynep, iki hafta sonunda 15.02.2020(şubat ayının sonunda) başka bir
28.02.2020
nesnenin altındaki varlığın konumu
sorulduğunda
%80
doğrulukta
“altında” olduğunu söyler.

%100

2. Zeynep, iki hafta sonunda (mart 01.03.2020ayının ilk iki haftasının sonunda)
14.03.2020
başka bir nesnenin üstündeki
varlığın konumu sorulduğunda %80
doğrulukta “üstünde” olduğunu
söyler.

-

3. Zeynep, iki hafta sonunda 15.03.2020(mart ayının sonunda) başka bir
30.03.2020
nesnenin önündeki varlığın konumu
sorulduğunda
%80
doğrulukta
“önünde” olduğunu söyler.

-

4. Zeynep, iki hafta sonunda (nisan 01.04.2020ayının ilk iki haftasının sonunda)
14.04.2020
başka bir nesnenin arkasındaki
varlığın konumu sorulduğunda %80
doğrulukta “arkasında” olduğunu
söyler.

-

5. Zeynep, iki hafta sonunda 15.04.2020(nisan ayının sonunda) başka bir
30.04.2020
nesnenin yanındaki varlığın konumu
sorulduğunda
%80
doğrulukta
“yanında” olduğunu söyler.

-

1. Zeynep, iki hafta sonunda (şubat 15.02.2020ayının sonunda) %80 doğrulukta
28.02.2020
modele bakarak iki nesneden oluşan
bir örüntüyü tekrar yapar.

%80

2. Zeynep, iki hafta sonunda (mart 01.03.2020ayının ilk iki haftasının sonunda) %80
14.03.2020
doğrulukta iki nesneden oluşan bir
örüntüyü sonuna nesne ekleyerek
devam ettirir.

-

50
B

C

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

3. Zeynep, iki hafta sonunda (mart 15.03.2020ayının sonunda) %80 doğrulukta
30.03.2020
iki nesneden oluşan bir örüntünün
içinde eksik bırakılan kısmı tamamlar.

%100

4. Zeynep, iki hafta sonunda (nisan 01.04.2020ayının ilk iki haftasının sonunda)
14.04.2020
%80 doğrulukta modele bakarak üç
nesneden oluşan bir örüntü tekrar
yapar.

-

5. Zeynep, iki hafta sonunda (nisan 15.04.2020ayının sonunda) %80 doğrulukta
30.04.2020
üç nesneden oluşan bir örüntüyü
sonuna nesne ekleyerek devam
ettirir.

-

6. Zeynep, iki hafta sonunda (mayıs 01.05.2020ayının ilk iki haftasının sonunda) %80
15.05.2020
doğrulukta üç nesneden oluşan bir
örüntünün içinde eksik bırakılan
kısmı tamamlar.

-

Tablo 7. İlerleme Raporu Örneği-Zeynep’in Dil Gelişimi İlerleme Raporu
UDA
Dili, iletişim
amacıyla
kullanır.

KDA

Başlangıç ve U l a ş ı l a n Açıklama
Bitiş Tarihi Performans

1. Zeynep üç ay sonunda, 5 fırsattan 01.02.2020- %20
4’ünde (%80) diğer bireylerle göz 30.05.2020
teması kurarak konuşur.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

2. Zeynep üç ay sonunda, 5 01.02.2020- 0
fırsattan 4’ünde (%80) diğer 30.05.2020
bireylerle bağlamla ilgili bir konu
üzerine konuşarak iletişim başlatır.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

3. Zeynep üç ay sonunda, 5 01.02.2020- 0
fırsattan 4’ünde (%80) diğer 30.05.2020
bireylerle bağlamla ilgili bir soru
sorarak iletişim başlatır.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

4. Zeynep üç ay sonunda, 5 01.02.2020- %20
fırsattan 4’ünde (%80) sohbet 30.05.2020
sırasında başından geçen bir olayı ya
da dinlediği bir öyküyü sıralı olarak
anlatır.

Çalışma süresinin
sınırlı olması
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Sözcük
dağarcığını
geliştirir.

5. Zeynep üç ay sonunda, bir konu 01.02.2020- %20
üzerine sohbetin sürmesi için 5 30.05.2020
fırsattan 4’ünde (%80) sorular sorar.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

6. Zeynep üç ay sonunda, 5 01.02.2020- 0
fırsattan 4’ünde (%80) karşılıklı sıra 30.05.2020
alarak sohbet eder.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

1. Zeynep bir ayın sonunda, (şubat 01.02.2020- %20
ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 28.02.2020
yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına
uygun olarak kullanır.

Çalışma süresinin
sınırlı olması

2. Zeynep bir ayın sonunda, 01.03.2020- (mart ayının sonunda) 4/5 oranında 30.03.2020
(%80) yaşına uygun olan zıt anlamlı
sözcükleri kullanır.
3. Zeynep bir ayın sonunda, 01.04.2020- (nisan ayının sonunda) 4/5 oranına 30.04.2020
(%80) yaşına uygun olan eş anlamlı
sözcükleri kullanır.
4. Zeynep bir ayın sonunda, (mayıs 01.05.2020- ayının sonunda) 4/5 oranında (%80) 30.05.2020
kendisine söylenilen yaşına uygun
sözcüklerin anlamlarını söyler.

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülü üzerinden ilerleme raporu işlemlerini yapmalarını isteyiniz. Yukarıdaki gibi bir ilerleme raporu açılacaktır. İlerleme raporu çıktıktan sonra
sonuçları yorumlamalarını isteyiniz.
Esra Öğretmen, ilerleme raporunda Zeynep için BEP kapsamında amaç olarak aldığı fakat Zeynep’in ilerleme göstermediği amaçları belirler ve bu amaçların yanına neden ilerleme olmadığı üzerine açıklamasını
ekler.

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülü üzerinden ilerleme raporu işlemlerinde ilerleme
olmayan amaçlar için bir gerekçe yazmalarını ve raporun çıktısını almalarını isteyiniz.
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ETKİNLİK 3. e-İzleme Modülü Uygulama Etkinliği – Senaryo 2

REHBERLİ UYGULAMA
Etkinlik Adı

Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerinden
Rehberli Uygulaması

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

• 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
•
Öğrenme Çıktıları

•
•
•
•

Araç-Gereç ve
Materyaller

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.
Çocuğun gereksinimine uygun BEP/BGP’yi e-İzleme Modülü
üzerinden hazırlar.
Çocuklar için hazırlanmış BEP/BGP e-İzleme Modülü üzerinden
izleme ve değerlendirmesini yapar.
Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme süreçlerini
komisyon onayıyla e-İzleme Modülünde yeniden düzenler.

Ek 2.
Bilgisayar, projeksiyon, gerekli durumlarda tahta veya flipchart, tahta
kalemi.
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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 yapmadığı kontrol edilmelidir.
İşleniş/Süreç
• Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmelerini veya kendi başlarına kullanabilecekleri bir bilgisayarda
çalışmalarını 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 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 2. e-İzleme Modülü Uygulama Etkinliği – Senaryo 2
TANIMA
Tuğba Öğretmen, 60-72 aylık 15 öğrencinin bulunduğu Ağaç Sınıfının okul öncesi öğretmeni olarak görev
yapmaktadır. Sınıfında “Dil ve Konuşma Bozukluğu” tanısı nedeniyle kaynaştırma kararı olan Buse isimli öğrencisi bulunmaktadır. Aşağıda Tuğba Öğretmenin, değerlendirme çerçevesini uygulamak üzere sınıf içinde
değerlendirme amaçlı neler yaptığı ve e-İzleme Modülünü bu süreçte nasıl kullandığı yer almaktadır.
Tarama
Tuğba Öğretmen, sınıfında desteğe ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmek ve ihtiyaçlarına yönelik onlara ek
destek sunmak istemektedir. Bu nedenle, okulun üçüncü haftasında sınıfında bir tarama çalışması gerçekleştirir. Taramaları temel gelişim alanları olan “Dil Gelişimi” ve “Bilişsel Gelişim” alanında yapar. Bu amaçla,
e-İzleme Modülünde yer alan “Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeği” ve “Dil Gelişimi Derecelendirme
Ölçeğinden” yararlanır.
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Tuğba Öğretmen, bu araçları tüm sınıfa uygular. Her bir araçta, tüm çocukları için birer puana ulaşır. Bilişsel
Gelişim Derecelendirme Ölçeğinde, 24 madde yer almaktadır. Çocukların maksimum alabileceği puan,
72’dir. Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeğinde ise toplam 25 madde bulunmaktadır. Çocukların maksimum
alabileceği puan, 125’tir. Tuğba Öğretmen, Buse’yi de sınıfa göre hangi düzeyde performans gösterdiğini
öğrenmek istediği için tarama çalışmalarına dâhil etmiştir. Aşağıdaki tabloda çocukların bu tarama araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo 8. Ağaç Sınıfı Tarama Sonuçları
No

Adı Soyadı

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

1

Kenan

59

95

2

Mert

65

100

3

Buse

19

30

4

Beril

67

105

5

Ege

58

90

6

Tuana

70

83

7

Burcu

61

85

8

Betül

65

80

9

Serkan

60

80

10

Aycan

56

30

11

Tansel

70

105

12

Faruk

72

110

13

Erhan

57

40

14

Emir

62

98

15

Tuna

62

99

Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme
Tuğba Öğretmen, tarama sonuçlarını modüle girmek için e-İzleme Modülünde “Tanımaya Yönelik Değerlendirme” sekmesindeki işlemleri kullanır. Bunu yaparken, kılavuz kitaptaki “Tanımaya Yönelik Değerlendirme
İşlemleri / Tarama Başlığı” altında verilen açıklamaları takip eder.
Tarama Sonuçlarına Göre Ayrıntılı Tanıma Aşamasına Geçecek Çocukları Belirleme
Tuğba Öğretmen, öncelikle tarama raporunu inceleyerek; genel olarak sınıfındaki çocukların, taradığı alanlarda ne düzeyde performans gösterdiğini inceler. Ardından “Öğrenci Belirle” butonuna basarak, tarama
yaptığı her alanda (kaynaştırma kararı olan çocuklar hariç) sınıfında en düşük puana sahip 5 çocuğun listesini
inceler. Listelenen çocukların performanslarının; tüm alanlarda tutarlı olup olmadığını, sınıf ortalamasına
göre ne kadar düşük olduğunu veya performanslarının 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 çocukları, akademik
ve gelişim alanlarında ayrıntılı tanımak üzere belirler.
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Bu aşamada, katılımcıların Tablo 6’da sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi çocukları yukarıda tanımlanan
ölçütler çerçevesinde belirleyebileceklerini düşünmelerini isteyiniz.
Tablo 9. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Çocukların “Genel Tarama Çocuk Belirleme”
Tablosunda Görünümü
Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Aycan
(56 Puan)

Aycan
(30 Puan)

Erhan
(57 Puan)

Erhan
(40 Puan)

Ege
(58 Puan)

Betül
(80 Puan)

Kenan
(59 Puan)

Serkan
(80 Puan)

Burcu
(61 Puan)

Tuana
(83 Puan)

Buse
(19 puan)

X

Buse
(30 puan)

Tablo 9’da listelenen öğrenciler ve puanları incelendiğinde Tuğba Öğretmen;
• Aycan ve Erhan isimli çocukların, özellikle dil gelişiminde sınıfın en düşük puanlarını aldığını ve bu
açıdan akranlarından önemli ölçüde farklılaştığını belirlemiştir.
• Bu çocukların aynı zamanda bilişsel gelişim alanında da en düşük performans gösteren çocuklar
arasında olduğunu belirlemiştir.
• Bilişsel gelişim alanında, sınıf ortalaması 58 iken; dil gelişimi alanında sınıf ortalaması 82’dir.
• Aycan ve Erhan isimli çocukları, her iki alanda da göstermiş oldukları düşük performans nedeniyle
ayrıntılı tanıma aşamasına geçecek çocuklar olarak belirlemiştir.
• Ege, Kenan ve Burcu sadece bilişsel gelişim alanında düşük performans göstermiş ama sınıf ortalaması
civarında puan almışlardır. Aynı durum, dil gelişim alanında sınıf ortalamasında performans gösteren
Betül, Serkan ve Tuana için de geçerlidir. Bu performanslarının daha kolay geliştirebileceğine ilişkin
düşüncesi nedeniyle ayrıntılı tanıma açısından uygun görmemiştir.
• Dil ve konuşma bozukluğu tanısı olan Buse ise hâlihazırda kaynaştırma kararı olduğu ve BEP
hazırlanması gerektiği için zorunlu olarak ayrıntılı tanıma aşamasına dâhil olacaktır.
• Belirlediği çocukların yanına bir tik atarak; e-İzleme Modülünde ayrıntılı tanıma ekranında olmasını
sağlamıştır.
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Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Aycan
(56 Puan)

Aycan
(30 Puan)

Erhan
(57 Puan)

Erhan
(40 Puan)

Ege
(58 Puan)

Betül
(80 Puan)

Kenan
(59 Puan)

Serkan
(80 Puan)

Burcu
(61 Puan)

Tuana
(83 Puan)

Buse
(19 puan)

X

Buse
(30 puan)

Tuğba Öğretmen, e-İzleme Modülünde belirlediği çocukların yanına bir tik atarak bu öğrencilerin ayrıntılı
tanıma ekranında görünür olmasını sağlar.
Ayrıntılı Tanıma
Ayrıntılı Tanımada amaç, tarama aşamasında desteğe gereksinim duyduğu fark edilen çocukları ve özel
eğitim ihtiyacı olan çocukları, gelişim alanlarında ayrıntılı olarak tanımaktır. Ayrıntılı Tanıma, tanısı olan (kaynaştırma kararı olan) çocuklar için tüm gelişim alanlarında, desteğe gereksinim duyduğu düşünülen çocuklar için tarama sonucuna göre gerek görülen alanlarda yapılır. Ayrıntılı Tanıma, sadece desteğe gereksinim
duyduğu düşünülen öğrencileri ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukları kapsar. Ayrıntılı Tanıma yapabilmek için
önce öğrencilerin gelişim alanlarındaki performanslarının, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve
kaynaklardan yararlanılarak belirlenmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar, eğitim planlarını hazırlarken
(BEP/BGP) hangi alanda ve ne şekilde destek verileceği konusunda yol gösterici olacaktır.
Tuğba Öğretmen, öncelikle hangi alanlarda ve ne yolla ayrıntılı tanımaya yönelik veri toplayacağını planlar. Bu
planlama doğrultusunda, veri toplama araçlarını hazırlar. Tuğba 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. Tuğba Öğretmen, bu açıklamaları
okuyarak ve örnek araçları inceleyerek; öğrencilerin özelliklerine göre araçlar geliştirir veya kitapta sunulan
araçları uyarlar.
Tuğba Öğretmen, Dil ve Konuşma Bozukluğu tanısından dolayı kaynaştırma kararı olan Buse ve taramalarda
düşük performans gösterdiğini belirlediği Aycan ve Erhan için tüm gelişim alanlarında, ayrıntılı tanıma yapar.
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Bu aşamada katılımcılardan, yukarıda sağlanan bilgilerle Öğretmen Kılavuz Kitabının
5. fasikülünde yer alan açıklama ve örnek araçlar çerçevesinde ne tür değerlendirmeler
yapabilecekleri ve ne tür araçlardan yararlanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.

Tuğba Öğretmenin, bu süreçte hazırladığı araçlarla değerlendirme sonuçları aşağıda ayrıntılı şekilde
sunulmuştur.
Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler
Dil Gelişimini Değerlendirme
• Tuğba Öğretmen, sohbet bağlamında dil gelişimi derecelendirme ölçeğini kullanarak çocuğun; sözel
dili nasıl kullandığını, cümlelerinde sözcükleri nasıl sıraladığını, kullandığı sözcüklerin çeşitliliği ve uygunluğunu, sözcükleri bağlama uygun kullanıp kullanmadığını, oluşturduğu cümlelerin karmaşıklığını,
ekleri doğru kullanıp kullanmadığını ve sohbeti sürdürüp sürdüremediğini değerlendirmek istemektedir. Böylece tarama verilerinden elde ettiği sonuçlarla, ölçekteki sonuçları karşılaştırarak değerlendirme yapmak istemektedir.
• Sözcük bilgisi (dağarcığı) kontrol listesini kullanarak, çocukların sözcükleri anlama ve ifade etme
becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
• Çocukların ses bilgisel farkındalığını değerlendirmek için çocukların cümleleri, sözcüklerine ve
hecelerine ayırıp ayıramadıklarını, uyaklı ve aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirip eşleştiremediklerini
kontrol listesiyle inceler.
• Yazı farkındalığı kontrol listesiyle çocukların, yazının temel özeliklerine ilişkin bilgilerini ve yazılı
materyallerin genel özelliklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirir.
Sohbet Bağlamında Dil Gelişimini Derecelendirme Ölçeği
Kazanımlar

Sık sık

Bazen

Hiç

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

2

1

0

2.Sohbet sırasında, sözcükleri anlamlarına uygun biçimde kullanır.

2

1

0

3.Sohbet sırasında, zaman eklerini doğru kullanır (-di, -miş, -ecek, -iyor vb.).

2

1

0

4.Sohbet sırasında, özne-yüklem uyumu olan cümleler kullanır.

2

1

0

5.Sohbet sırasında, iyelik ve yönelim eklerini doğru kullanır.

2

1

0

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

2

1

0

7. Sohbet sırasında, olayları anlatırken zaman sıralaması yapar (“önce… sonra
… oldu” gibi).

2

1

0
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8. Sohbet sırasında karmaşık cümleler (-erken, -ip, -mek, -ince gibi eylemsiler
kullanarak oluşturulmuş en az bir yan cümle içeren cümleler(ör. Gelirken
arkadaşımı gördüm) kullanır.

2

1

0

9. Sohbet sırasında, göz teması kurar.

2

1

0

10. Konuşmalarında vurgu ve tonlamalarını uygun kullanır.

2

1

0

11. Sohbet konusunu sürdürür.

2

1

0

12. Bir konu tamamlanınca yeni bir konuda sohbet başlatır.

2

1

0

13. Soru sorarak yeni bir sohbet konusu başlatır.

2

1

0

14. Sohbet sırasında, yanlış anlaşılmaları düzeltir.

2

1

0

15. Anlaşılmayan konular hakkında daha açık bilgi verir.

2

1

0

Toplam Puan

7

Tuğba Öğretmen, “Sohbet Bağlamında Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeğini” kullanarak Buse, Aycan ve
Erhan isimli çocukların, dil gelişimi alanında değerlendirmek ister. Yukarıda yer alan Tablo ’da Buse’ye ait
sonuçlar yer almaktadır. Tuğba Öğretmen, sohbet bağlamında dil gelişimini değerlendirmesinin sonucunda
Buse’nin; genellikle sohbet sırasında kullanmış olduğu kelimeleri doğru yerde kullanmadığını, yüklemleri
kullanırken zaman eklerini dikkate almadığını, özne-yüklem uyumuna dikkat etmediğini, olayların sıralamasını yaparken sorunlar yaşadığını tespit eder. Aycan isimli çocuk bu ölçekten toplam 10 puan almıştır. Aycan,
sohbet ederken daha çekingen tavırlar takınmış, öğretmenle göz kontağı kurmaktan kaçınmış, düşük bir
ses tonuyla, hiç soru sormadan sadece dinleme davranışları göstererek sohbeti tamamlamıştır. Tuğba Öğretmen, bu öğrencinin sosyal-duygusal gelişiminde de gerilik olabileceğini düşünür. Bu nedenle Aycan’ı,
sosyal-duygusal alanda da ayrıntılı şekilde değerlendirmeye karar verir. Erhan isimli çocuk diğerlerine göre
ölçekten daha iyi bir puan almıştır. Erhan, sadece sohbet sırasında zaman eklerini doğru kullanmamış,
özne-yüklem uyumsuzluğu olan cümle yapıları kurarak; sohbet sırasında iyelik ve yönelim eklerini doğru
şekilde kullanmamıştır. Tuğba Öğretmen, diğer araçlardan yararlanarak daha fazla bilgi toplamak ister.
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Sözcük Anlama Becerileri Kontrol Listesi
Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı sözcükler için “1”; yanlış yanıtladığı sözcükler için ise “0” giriniz.
Buse

Aycan

Erhan

1. Ahtapot

1

1

1

2.Mektup

0

1

1

3.Ördek

1

1

1

4.Tamir etmek

0

1

1

5.Avlanmak

0

0

1

6.Okyanus

1

1

1

7. Utangaç

0

1

1

8.Dalga

1

1

1

9.Beslenmek

0

0

1

10.Lezzetli

0

0

0

11.Sarkmak

0

0

0

12.Derin

0

0

0

13.Öfke

0

1

1

14.Papatya

1

1

1

15.Koşturmak

0

1

1

5

10

12

TOPLAM
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Sözcük İfade Etme Becerileri Kontrol Listesi
Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı sözcükler için “1”; yanlış yanıtladığı sözcükler için ise “0” giriniz.
Buse
Uslu

Aycan
İpek

Erhan
Bal

1. Ahtapot

1

1

1

2.Mektup

1

1

1

3.Ördek

0

1

1

4.Tamir etmek

0

0

0

5.Avlanmak

0

0

0

6.Okyanus

1

1

1

7. Utangaç

0

1

1

8.Dalga

1

1

1

9.Beslenmek

0

0

1

10.Lezzetli

0

0

1

11.Sarkmak

0

0

0

12.Derin

0

1

1

13.Öfke

1

1

1

14.Papatya

1

1

1

0

0

1

6

9

12

15.Koşturmak
TOPLAM

Tuğba Öğretmen, öğrencilerinin anlama ve ifade becerilerini değerlendirir ve aşağıda yer alan sonuçlara
ulaşır:
• Buse, sözcük anlama ölçeğinden sadece 5 puan almıştır. Bu durumda bilişsel olarak da geride olduğu
düşünülebilir. İfade becerilerinde ise “r” sesini yanlış telaffuz ettiği, kelimelere gelecek olan ekleri doğru
kullanamadığı öğretmen tarafından belirlenmiştir.
• Aycan, sözcük anlama ölçeğinden 10 puan alarak; avlanmak, beslenmek, lezzetli gibi kelimeleri resimlerle eşleştirmede güçlük yaşamıştır. Sözcük ifade etme becerileri ölçeğinden ise 9 puan almıştır. Yanlışları,
genellikle kelimelere gelen eklere yönelik olmuştur. Bu ekleri yerinde kullanamadığı tespit edilmiştir.
Aycan, ölçeğe cevap verirken göz iletişimi kuramama sorunu devam etmektedir.
• Erhan ise her iki ölçekten de 12’şer puan alarak, arkadaşlarına göre daha iyi bir performans sergilemiştir.
Tuğba Öğretmen öğrencilerinin “Ses Bilgisel Farkındalık” becerilerini belirlemek ve öğrencileri ayrıntılı
tanımaya devam etmek ister.
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Ses Bilgisel Farkındalık Kontrol Listesi
Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı sorular için “1”; yanlış yanıtladığı sorular için ise “0” giriniz.
Buse
Uslu

Aycan
İpek

Erhan
Bal

1.Kuş, havada uçar.

0

1

1

2.Kedi, taze süt içer.

0

1

1

3. Aslanlar, et yer.

0

0

1

4. Bir yıl, dört mevsimdir.

0

1

1

5. Balık, suda yüzer.

0

1

1

6. Kışın kar yağar.

1

1

1

7. Fil, burnuyla su içer.

0

0

1

Örnek 1. Üzüm

1

1

1

Örnek 2. Domates

0

0

0

1. Elma

1

1

1

2. Pasta

0

1

1

3. Portakal

0

0

0

4. Kedi

1

1

1

5. Araba

0

0

0

Cümleyi Sözcüklerine Ayırma

Sözcüğü Hecelerine Ayırma

Uyaklı Sözcükleri Eşleştirme
Örnek 1. Kaş (Taş, Gül, Nar)

0

1

Örnek 2. Çöl (Top, Cep, Göl)

0

1

1. Tel (Kel, Diş, Süt)

0

0

0

2. Fil (Gök, Dil, Tüy)

0

0

0

3. Tuz (Baş, Buz, Cam)

1

0

1

4. Saç (Bot, Muz, Taç)

1

0

0

5. Nar (Kar, Ray, Zil)

0

0

0
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Aynı Sesle Başlayan Sözcükleri
Eşleştirme
Örnek 1. Göz (Gül, Tüy, Sal)

0

0

0

Örnek 2. Baş (Yün, Kış, Bez)

0

1

1

0

1

1

1. Cam (Sap, Cep, Diz)

0

1

1

2. Tuz (Top, Kül, Nar)

1

1

1

3. Kol (Bir, Raf, Kum)

0

0

1

4. Fil (Sap, Fan, Beş)

0

0

1

5. Diş (Dal, Zil, Mor)

0

0

1

7

12

20

TOPLAM

Tuğba Öğretmen öğrencilerinin; cümleleri sözcüklerine ayırma, sözcükleri hecelerine ayırma, uyaklı ve aynı
sesle başlayan sözcükleri eşleştirme becerilerini değerlendirmiştir. Buna göre Buse’nin; konuşurken seslerin ve hecelerin yerlerini değiştirdiğini, sözcükleri ve harfleri ayırt edemediğini tespit etmiştir. Aycan’ın ise
içerisinde ekli kelime bulunan cümleleri ayırt etmede zorluk çektiğini, ikiden fazla hece içeren kelimeleri
hecelerine ayırmadığını gözlemlemiştir. Ayhan ise diğerlerine göre daha iyi performans göstermiş, aynı
sesle başlayan kelimeleri eşleştirmede ve cümleyi sözcüklerine ayırmada zorluk yaşamamıştır. Tuğba Öğretmen, son olarak öğrencilerinin yazı farkındalığını belirlemek istemiş ve aşağıda yer alan kontrol listesini
uygulamıştır.
Yazı Farkındalığı Kayıt Formu
Yönerge: Çocuğun doğru yanıtladığı maddeler için “1”; yanlış yanıtladığı maddeler için ise “0” giriniz.
Buse

Aycan

Erhan

1. Ön kapak

1

1

1

2.Arka kapak

1

1

1

3.Başlık

1

1

1

4.Okumaya
gösterme

başlama

yerini

0

1

1

5.Parmakla
gösterme

okuma

yönü

0

1

1

6.Alt satıra geçme

0

0

1

7. Diğer sayfaya geçme

0

1

1

8. İlk sözcük

0

0

1

9. Son sözcük

0

0

0

10. İlk harf

0

0

0

11. Son harf

0

0

0

12. Bildiği harfler olup olmadığı

0

0

1

TOPLAM
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6
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Tuğba Öğretmen, çocukların yazıya ilişkin bilgilerini ve yazılı materyallerin genel özelliklerine ilişkin
farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yukarıda yer alan ölçeği uygulamıştır. Buna göre Buse’nin, kitabın
sadece ön ve arka kapağıyla yazının başlığını doğru olarak gösterebildiğini tespit etmiştir. Aycan, Buse’ye
göre daha iyi bir performans göstermiş fakat sayfadaki ilk ve son sözcüklerle harfleri göstermede sorun
yaşamıştır. Erhan ise diğerlerine göre daha yüksek bir puan almış fakat harfleri gösterirken sorun yaşamıştır.

Bu aşamada katılımcıların, çocukların dil gelişimi performansı hakkında yorumlarını sorunuz.
Bilişsel Gelişimi Değerlendirme
Tuğba Öğretmen, çocukların bilişsel gelişimini ayrıntılı olarak değerlendirebilmek ve tarama verilerini desteklemek için “Ebeveyn Görüşme Formundan” yararlanmıştır. Ebeveyn görüşme formu, çocuğun bilişsel
gelişimiyle ilgili neleri yapabildiği ya da nelere gereksinim duyduğu hakkında genel bilgi elde etmek amacıyla, ebeveynlerle ya da çocuğu iyi tanıyan yakınlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilir. Aşağıda yer alan
Tablo ’da Buse’nin bilişsel gelişim performansı verilmektedir.
BİL 1.1-Ebeveyn Görüşme Formu
Çocuğun Adı-Soyadı........................................................
Görüşülen Kişi..................................................................

Tarih_ _/_ _/20_ _
Evet

Kısmen

Hayır

Hayali oyunlar (evcilik, doktorculuk vb.) oynar mı?

X

Dört-altı parçalı yapbozu tamamlayabilir mi?

X

1'den 10'a kadar sayar mı?

X

Ana renkleri isimlendirir mi? (kırmızı, mavi, sarı)

X

Dinlediği/Kendisine okunan hikâye ile ilgili sorulara cevap
verebilir mi?

X

Herhangi bir parmak oyununu ezbere oynar mı?

X

Herhangi bir şarkıyı ezbere söyleyebilir mi?

X

Geometrik şekilleri isimlendirir mi? (daire, kare, üçgen)

X

Aynı, farklı kavramını ayırt edebilir mi?

X

Uzun-kısa, ağır-hafif, büyük-küçük, sert-yumuşak, boş-dolu,
gibi zıt kavramları ayırt eder mi?

X

Alçak, yüksek, üzerinde, altında yanına gibi kavramları ayırt
eder mi?
Basit yönergeleri yerine getirir mi? (ör. kutunun içindeki
kalemi al ve masanın üzerine koy)
Vücut kısımlarını isimlendirebilir mi?
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Nesneleri renklerine göre gruplayabilir mi?
Nesneleri şekillerine göre gruplayabilir mi?

X

Nesnleleri büyüklüklerine göre gruplayabilir mi?

X

Saklanan nesneyi arar mı?

X

Gece-gündüz, sabah, öğle, akşam gibi zamana ilişkin
kavramları ayırt eder mi?

X

Mevsimleri sayıp temel özelliklerini söyleyebilir mi?

X

Hava durumu ile ilgili basit yorumlar yapabilir mi? (Hava
sıcak, yağmurlu, soğuk gibi)

X

Bunlar dışında gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?

Bu aşamada katılımcıların, Buse’nin bilişsel gelişimi performansı hakkında yorumlarını sorunuz.

Buna göre Tuğba Öğretmen, Buse’nin sayıları saymada, kavramları ayırt etmede, nesneleri gruplamada,
geometrik şekilleri tanımada sorunlar yaşadığını tespit eder. Tuğba Öğretmen, Aycan ve Erhan’ın aileleriyle
de görüşerek; çocukların sadece zamana ilişkin kavramları ayırt etmede güçlük yaşadıklarını tespit eder.
Tarama sonuçlarını da göz önünde bulunduran Tuğba Öğretmen, Aycan ve İpek’in bilişsel alanda sınıf ortalamasına yakın bir puan aldığını belirleyerek; görüşmeler sonunda çocukların bilişsel alandaki performanslarında zamanla ilgili kavram ve olaylarda destek almaları gerektiği sonucuna ulaşır.
Sosyal-Duygusal Gelişimi Değerlendirme
Tuğba Öğretmen, çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini kendisinin hazırladığı “Sosyal Duygusal Gelişim
Gözlem Formu” ile ayrıntılı olarak değerlendirmek ister. Çocukların, sosyal-duygusal gelişimi hakkında bilgi
sahibi olmak için çocuğu farklı ortamlarda ve durumlarda gözlemlemek, Tuğba Öğretmene gelişim düzeyi
hakkında önemli bilgiler verecektir. Aşağıda yer alan tabloda çocukların performansları yer almaktadır.
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Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formu
Evet: 2;

Kısmen: 1;

Hayır: 0
Buse

Aycan

Erhan

1. Duygularını kelimelerle ifade eder.

2

2

2

2.Üzüntü ve öfkesini kontrol eder.

2

2

2

3.İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder.

2

2

2

4.İstemediği bir durum olduğunda istemediğini ifade eder.

2

2

2

5.Kolay arkadaş edinir.

0

0

2

6.Yakın arkadaşları vardır.

0

0

2

7. Oyunlara kendiliğinden katılır.

0

0

1

8. Oyunun kurallarına uyar.

0

1

1

9. Grup çalışmalarında iş birliği yapar.

0

1

2

10.Arkadaşlarıyla olan sorunlarını uygun yollarla çözer.

1

1

2

11.Sohbet başlatır.

0

0

2

12.Sohbet ederken, kişilerle göz teması kurar.

0

0

2

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

1

0

2

TOPLAM
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11

24

Bu aşamada katılımcıların, çocukların sosyal-duygusal gelişim performansı hakkında yorumlarını
sorunuz.
Tuğba Öğretmen, “Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formu” ve ebeveyn görüşme sonuçlarını da göz önünde bulundurarak; Dil ve Konuşma Bozukluğu tanısı olan Buse’nin, sosyal-duygusal gelişim alanında da desteklenmesi gerektiğine karar verir. Aycan’ın, özellikle dil gelişimi ve sosyal gelişim alanındaki performansı
oldukça düşüktür. Buse’nin ise sohbete başlama ve sohbeti sürdürmede, göz teması kuramama veya sınırlı
sayıda temas kurmada, söz alma veya etkinliklerde sıra beklemekte güçlük çekmede, oyunlara katılmada ve
arkadaş edinmede sorunları olduğu görülmektedir. Bu alanda Buse’nin izlenmesi ve destek alması gerekmektedir. Öğretmenin gözlemlerine ve değerlendirmelerine göre Erhan’ın sosyal-duygusal gelişim alanında
desteklenmeye ihtiyacı gözükmemektedir.
Öz Bakım Becerilerini Değerlendirme
Tuğba Öğretmen, öğrencilerinin öz bakım becerilerini, “Görüşme Formu” kullanarak değerlendirir. Böylece
öğrencinin öz bakım becerilerinden hangilerine sahip olduğu ve hangilerinde desteklenmesi gerektiği konusunda genel bir bilgi elde etmiş olacaktır. Tuğba öğretmen, “Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formu”
ile öğrencilerini ayrıntılı olarak değerlendirmek istemektedir. Tuğba Öğretmen, Buse Uslu’nun annesiyle
gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler sonucunda, aşağıda yer alan sonuçlara ulaşmıştır.
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Öz Bakım Becerileri Görüşme Formu
Evet: 2;

Kısmen: 1;

Hayır: 0

Sorular

Evet

Kısmen

Hayır

Açıklama

a. Giyinme, yemek yeme, kişisel temizlik gibi öz
bakım becerilerini yapabilir mi? Neleri yapabilir?

X

Kendi
yer.

b.Kişisel bakım ve temizliğini yapabilir mi? Neleri
yapabilir?

X

Saçını tarar, ellerini
yıkar. Dişlerini yardımla
fırçalar.

c.Giysilerini çıkarıp giyinebilir mi? Neleri çıkarıp
giyinebilir?

X

Kıyafetlerini
bazen
ters giyer. Düğme
iliklemede ve fermuar
çekmede zorlanır.

d.Yemek yiyebilir mi? Neleri yiyebilir?

X

başına yemek

Yemek ayırt etmez.

e.Tuvaleti kullanabilir mi? Tuvaletle ilgili neleri
yapabilir?

X

Tam temizlikte zorlanır.

f.Eşyalarını temiz kullanıp, düzenleyebilir mi?
Neleri yapabilir?

X

Eşyalarını kullanmada
bazen özensiz davranır.
Kızdığı zaman eşyalarını
kardeşine atar.

g.Süt, et, sebze gibi yiyecekleri yer mi? Neleri yer?

X

Hepsini yer.

h.Temizlik (vücut, eşya, oda vb.) için gerekli araçgereçleri kullanabilir mi? Neleri kullanabilir?

X

El-yüz yıkar, kurular,
saçını şampuanlar.

ı.Kendini tehlikelerden ve kazalardan koruyabilir
mi? Sağlığını koruyabilir mi? Neleri yapabilir?

X

Merdivenlerden bazen
ikişer ikişer iner.

Toplam

12

Bu aşamada katılımcıların, Buse’nin öz bakım becerileri performansı hakkında yorumlarını
sorunuz.
Tuğba Öğretmen, Buse’nin öz bakım becerilerini akranlarına göre kıyasladığında temizlik ve kişisel bakımı
konusunda ailesiyle beraber desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşır. Buse, özellikle giysilerini tek başına
giyip çıkarma ve tuvalet eğitimi konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Tuğba Öğretmen, görüşme ve
gözlemlerinden yola çıkarak; Aycan ve Erhan’ın akranlarına uygun öz bakım becerisi gösterdiğini belirler.
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Motor Gelişim
Tuğba Öğretmen, çocukların motor gelişimlerini kendisinin hazırladığı “Motor Gelişim Gözlem Formu” ile
ayrıntılı olarak değerlendirmek ister. Çocukların motor gelişimi hakkında, bilgi sahibi olmak için çocuğu
farklı ortamlarda ve durumlarda gözlemlemek, Tuğba Öğretmene gelişim düzeyi hakkında önemli bilgiler
verecektir. Gözlem formuyla, çocukların büyük kas ve küçük kas motor becerilerinden hangilerine sahip
olduğu ve olmadığı konusunda bilgi elde edilebilir. Aşağıda yer alan tabloda, Buse Uslu’nun motor gelişim
performansı yer almaktadır.
Motor Gelişim Gözlem Formu
Bağımsız: 2;

Yardımla: 1;

Yapamaz: 0
Yapar
Bağımsız

Yapamaz
Yardımla

Kaba motor-Büyük kas motor
Dengeli bir şekilde yürür.

√

Dengeli bir şekilde koşar.

√

Köşelere çarpmadan hızlıca koşar.

√

Üç tekerlekli bisiklete biner.

√

Yardımsız merdiven iner-çıkar.

√

Topu yakalar, sıçrar, fırlatır.

√

Tek ayağının
durur.

üzerinde

dengede

Tek ayağının üzerinde zıplar.

√
√

İnce motor-Küçük kas motor
Dikey ve yatay çizgi çizer.

√

Daire şeklini çizer veya kopya eder.

√

Basit insan figürü çizer.

√

Blokları üst üste koyarak kule yapar
(6-10).

√

Makası kullanır.

√

Kalemi düzgün tutar.

√

Kıyafetlerini giyip çıkarır.

√

Düğmeleri ilikler, çözer.

√

Kendi başına yemek yer.

√

Toplam

27

Bunlar dışında gözlemleriniz veya eklemek istedikleriniz var mı?
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Bu aşamada katılımcıların, Buse’nin öz bakım becerileri performansı hakkında yorumlarını
sorunuz.
Tuğba Öğretmen, Buse’nin motor becerilerini gözlemlediğinde kıyafetlerini giyip çıkarmada ve düğmelerini
iliklemede zorluk yaşadığı sonucuna ulaşır. Aynı bulguları, Buse’nin ailesi de öz bakım görüşme formlarında
belirtmişlerdir. Tuğba Öğretmen, görüşme ve gözlemlerinden yola çıkarak; Aycan ve Erhan’ın motor gelişimlerinin de desteklenmeye ihtiyacı olmadığı sonucuna ulaşır.

Bu aşamada katılımcıların, üç çocuğun da hangi alanlarda izlenmesi veya desteklenmesi
gerektiği hakkında yorumlarını sorunuz.

BEP GELİŞTİRME VE İZLEME
Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerin sonucunda, Tuğba Öğretmen, Buse için BEP hazırlama sürecine geçer. Ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmelerin sonucuna bakarak Tuğba Öğretmen, Buse için bilişsel, Dil Gelişimi ve Sosyal-Duygusal Gelişim alanlarında amaç alması gerektiğine karar verir (Bu bölümde
sadece Dil Gelişimi ve Sosyal-Duygusal Gelişim alanlarından alınan amaç örnekleri verilecektir.).

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

Tuğba Öğretmenin, uzun ve kısa dönemli amaçları belirlemeden önce gelişim alanlarında, Buse’nin mevcut
performans düzeyini belirlemesi gerekmektedir. Tuğba Öğretmen, Buse’nin mevcut düzeyini belirlemek
amacıyla e-İzleme Modülünde, “İzlemeye Yönelik Değerlendirme” ekranını açarak; çocuk listesinden Buse’yi seçer ve ardından gelişim alanlarına göre Buse’nin, mevcut performans düzeyine ilişkin verileri girer.
Mevcut Düzeyi Belirleme
Okul Öncesi Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme
Tuğba Öğretmen, okul öncesi programlarındaki dil gelişim alanı kazanımları için Buse’nin mevcut performans düzeyine ilişkin değerlendirme verilerini, e-İzleme Modülüne girer. Bu süreçte, kazanımların göstergelerine yönelik olarak yaptığı değerlendirmelerinden ve gözlemlerinden yararlanır. Buse’nin, okul öncesi dil
gelişim alanı kazanımlarına göre mevcut performans düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Kazanımlar

Yapar

1. Sesleri ayırt eder.

X

2. Sesini uygun kullanır.

X

3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Yardımla
yapar

X

4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
5. Dili, iletişim amacıyla kullanır.

Yapamaz

X
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

10. Görsel materyalleri okur.

X

11. Okuma farkındalığı gösterir.

X

12. Yazı farkındalığı gösterir.

X

Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve mevcut
performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
Tuğba Öğretmen, Buse’nin söz dizimi kurallarına uygun cümle kullanma, konuşurken dil bilgisi yapılarını
kullanma ve bağlama uygun sözcük kullanma gibi becerilerde güçlük yaşadığını belirler. Bunun yanı sıra ses
bilgisel farkındalık ve yazı farkındalığı gibi becerilerde sınırlılıkları olduğunu görür.
Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Kazanımlarına Göre Mevcut Düzey Belirleme
Tuğba Öğretmen, okul öncesi programlarındaki sosyal-duygusal gelişim alanı kazanımları için Buse’nin,
mevcut performans düzeyine ilişkin değerlendirme verilerini, e-İzleme Modülüne girer. Bu süreçte de dil
gelişimi alanında olduğu gibi kazanımların göstergelerine yönelik olarak yaptığı değerlendirmelerinden ve
gözlemlerinden yararlanır. Buse’nin, okul öncesi sosyal-duygusal gelişim alanı kazanımlarına göre mevcut
performans düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Kazanımlar

Yapar

1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

X

2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

X

3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

X

4. Bir olayla 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

Yardımla
yapar

10. Sorumluluklarını yerine getirir.
11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Yapamaz

X
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 katılımcılardan, sosyal-duygusal gelişim için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve
mevcut performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
Tuğba Öğretmen, Buse’nin sorumluluklarını yerine getirme, kurallara uyma ve başkalarıyla sorunlarını
çözme gibi becerilerde güçlük yaşadığını belirlemiştir.
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Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma
Tuğba Öğretmen, Buse’nin mevcut düzeyini belirledikten sonra onun yardımla yapabildiği ya dayanamadığınız
kazanımların arasından amaçlar belirler. Bu aşamada, Tuğba Öğretmen gelişim alanları için e-İzleme Modülü
üzerinden uzun dönemli amaçları belirler.
Bu aşamada, katılımcılardan dil gelişimi alanı için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülü
üzerinden belirlemelerini isteyiniz.

Okul Öncesi Dil Gelişimi Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme
Tuğba Öğretmen, Buse için öğretim yapılacak amaçları e-İzleme Modülünde “İzleme” sekmesinde olan
“Amaç Belirle” butonuna basarak, açılan sayfa üzerinden belirler. Tuğba Öğretmen amaçları belirlerken;
amaçların gelişimsel açıdan öncelikli olmasına, çocuğun belirleyeceği kazanımlar için gerekli olan ön koşul
becerilere sahip olmasına ve eğitim-öğretim yılının kalan süperine dikkat eder. Tuğba Öğretmenin, Buse için
dil gelişimi alanından belirlemiş olduğu uzun dönemli amaçlar aşağıda verilmiştir.
Kazanımlar

Yapar

1. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Yapamaz

X

2. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
3. Dili, iletişim amacıyla kullanır.

Yardımla
yapar

X
X

4. Sözcük dağarcığını geliştirir.

X

5. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar.

X

6. Dinlediklerini/İzlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

X

7. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

X

8. Görsel materyalleri okur.

X

9. Okuma farkındalığı gösterir.

X

10. Yazı farkındalığı gösterir.

X

Bu aşamada katılımcılardan, dil gelişimi alanı için uzun dönemli amaçları e-İzleme Modülü
üzerinden belirlemelerini isteyiniz.
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Tuğba Öğretmen, Buse için söz dizimi kurallarına göre cümle kurma, konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanma ve dili iletişim amacıyla kullanma kazanımlarını, uzun dönemli amaç olarak belirlemiştir. Bunun yanı
sıra Buse’nin, bir sene sonra ilkokula başlayacak olmasından ve okuma yazma başarısı için önemli bir rolü
olmasından dolayı ses bilgisi farkındalığı kazanımını, uzun dönemli amaç olarak belirlemiştir.

Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Kazanımlarına Göre Uzun Dönemli Amaçları Belirleme
Tuğba Öğretmen, Buse’nin sosyal-duygusal gelişiminde de güçlükler yaşanmasından dolayı bu alandan
da uzun dönemli amaçlar belirler. Aşağıda sosyal-duygusal gelişim alanında Buse’nin, mevcut performans
düzeyine göre belirlediği amaçlar yer almaktadır.
Kazanımlar

Yapar

1. Sorumluluklarını yerine getirir.

X

2. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

X

Yardımla
yapar

3. Estetik değerleri korur.

X

4. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

X

5. Kendine güvenir.

X

6. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri
olduğunu açıklar.

X

7. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Yapamaz

X

Bu aşamada katılımcılardan, sosyal-duygusal gelişim alanı için uzun dönemli amaçları e-İzleme
Modülü üzerinden belirlemelerini isteyiniz.
Tuğba Öğretmen, sorumluluklarını yerine getirme ve değişik ortamlarda kurallara uyma üzerine olan kazanımları, uzun dönemli amaç olarak belirlemiştir.
Tuğba Öğretmenin, Buse için tüm uzun dönemli amaçları belirledikten sonra her bir uzun dönemli amacın,
dönemli amaçlarını oluşturması gerekmektedir. Tuğba Öğretmen, kısa dönemli amaçları oluşturmak için
e-İzleme Modülünde “İzleme” sekmesinde olan “Amaç Belirle” butonuyla açılan sayfayı kullanır.

Bu aşamada katılımcılardan, dil ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında belirlenen uzun dönemli
amaçların kısa dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.
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Dil Gelişimi için Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar
Gelişim Alanı: Dil Gelişimi
Uzun Dönemli Amaç 1: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

1. Buse, 3 ayın sonunda sohbet Model olma
sırasında, 10 fırsattan 8’inde (%80)
olumsuzluk ekiyle oluşturulmuş
olumsuz cümle kullanır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
resimli
hikâye
kitapları

15.02.2020-

Haftalık

Kontrol
listesi

2. Buse, 3 ayın sonunda sohbet Model olma
sırasında, 10 fırsattan 8’inde
(%80) soru ekiyle oluşturulmuş
soru cümlesi kullanır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
resimli
hikâye
kitapları

15.02.2020-

Haftalık

Kontrol
listesi

3. Buse, 3 ayın sonunda sohbet Model olma
sırasında, 10 fırsattan 8’inde
(%80) “Kim, Ne, Nerede, Neden”
sözcükleri ile oluşturulmuş soru
cümlesi kullanır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Oyuncaklar,
resimli
hikâye
kitapları

15.02.2020-

Haftalık

Kontrol
listesi

4. Buse, 3 ayın sonunda sohbet Model olma
ederken, 10 fırsattan 8’inde
(%80) “ve-ama” bağlaçlarıyla
oluşturulmuş
birleşik
cümle
kullanır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

15.02.2020-

Haftalık

Kontrol
listesi

5. Buse, 3 ayın sonunda sohbet Model olma
ederken, 10 fırsattan 8’inde
(%80) bağımsız olarak “-mek,
-ince” eylemsileriyle oluşturulmuş
karmaşık cümle kullanır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Çocuğun
ilgisine
uygun
oyuncaklar

15.02.2020-

Haftalık

Kontrol
listesi
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15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

Ölçme
Aracı
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Dil Gelişimi için Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar
Gelişim Alanı: Dil Gelişimi
Uzun Dönemli Amaç 2: Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

1. Buse, iki hafta sonunda Açık anlatım
kendisine
söylenilen
üç-dört
sözcükten oluşan bir cümleyi %80
doğrulukta sözcüklerine ayırır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Marakaslar

15.02.2020-

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

2. Buse, bir ayın sonunda Açık anlatım
kendisine söylenilen üç heceli
sözcükleri,
%80
doğrulukta
hecelerine ayırır.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Marakaslar,
resimli
kartlar

01.03.2020

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

3. Buse,
bir ayın sonunda Açık anlatım
kendisine söylenilen üç sözcükten
hangi ikisinin uyaklı olduğunu
%80 doğrulukta söyler.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Marakaslar,
resimli
kartlar

01.04.2020

Haftada iki kere

Kontrol
listesi

Sıklığı

28.02.2020

30.03.2020

30.04.2020

Ölçme
Aracı

Sosyal-Duygusal Gelişim için Örnek Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçlar
Gelişim Alanı: Sosyal-Duygusal Gelişim
Uzun Dönemli Amaç 1. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

1. Buse, bir ayın sonunda Akran
(şubat ayının sonunda) katıldığı öğretimi
oyunlarda en az 1 oyun
davranışını arka arkaya üç oyunda
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde
bağımsız olarak gösterir.

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

Okul bahçesi

Oyuncaklar

01.02.2020-

Haftalık

Ölçme Aracı

Sıklığı

28.02.2020

Derecelendirme
ölçeği
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2. Buse, bir ayın sonunda Akran
(şubat ayının sonunda) katıldığı öğretimi
oyunlarda en az 1 oyun
davranışını arka arkaya üç oyunda
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde
bağımsız olarak gösterir.

Okul bahçesi

3. Buse, bir ayın sonunda Akran
(mart ayının sonunda) katıldığı öğretimi
oyunlarda en az 2 oyun
davranışını arka arkaya üç oyunda
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde
bağımsız olarak gösterir.

Okul bahçesi

4. Buse, bir ayın sonunda Akran
(nisan ayının sonunda) katıldığı öğretimi
oyunlarda en az 3 oyun
davranışını arka arkaya üç oyunda
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde
bağımsız olarak gösterir.

Okul bahçesi

5. Buse, bir ayın sonunda Akran
(mayıs ayının sonunda) katıldığı öğretimi
oyunlarda en az 4 oyun
davranışını arka arkaya üç oyunda
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde
bağımsız olarak gösterir.

Okul bahçesi

Oyuncaklar

01.02.2020-

Haftalık

Derecelendirme
ölçeği

Haftalık

Derecelendirme
ölçeği

Haftalık

Derecelendirme
ölçeği

Haftalık

Derecelendirme
ölçeği

28.02.2020

Oyuncaklar

01.03.2020
30.03.2020

Oyuncaklar

01.04.2020
30.04.2020

Oyuncaklar

01.05.2020
30.05.2020

Tuğba Öğretmen, Buse için uzun ve kısa dönemli amaçlarını, öğretim yöntemlerini, öğretim ortamını, öğretim materyallerini, değerlendirme sıklığını ve araçlarını belirlemesinin ardından, Buse için amaç oluşturma sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Zeynep Öğretmenin, bu aşamadan sonra öğretim planı yazması
gerekmektedir. Bu amaçla, e-İzleme Modülünde “Öğretim Planı” butonuna basarak; her bir uzun dönemli
ve kısa dönemli amaç için öğretim sürecini ve değerlendirme sürecini nasıl gerçekleştireceğini, uygun
bölümlere yazar.
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Öğretim Planı Ekranı

Bu aşamada katılımcıların, yukarıda verilen ekran üzerinden öğretim süreci ve değerlendirme
süreci bölümlerine açıklamalarını yazmalarını isteyiniz.
Gelişimi İzleme
Tuğba Öğretmen, Buse’ye kısa dönemli amaçların öğretimini, belirlediği öğretim yöntemiyle yapar. Bu süreçte, çocuğun gelişimini, kısa dönemli amaç için belirlediği değerlendirme sıklığına uygun olarak gerçekleştirir. Dil gelişimi için değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.
Bu aşamada, katılımcılardan aşağıda verilen “Söz Dizimi Kurallarına Göre Cümle Kurma Kayıt
Formundaki” değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
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Söz Dizimi Kurallarına Göre Cümle Kurma Kayıt Formu
Değerlendirme Oturumları
Amaçlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Olumsuzluk ekiyle
oluşturulmuş olumsuz
cümle kullanır.

3/10

4/10

4/10

6/10

6/10

7/10

7/10

8/10

9/10

2. Soru ekiyle
oluşturulmuş soru cümlesi
kullanır.

2/10

3/10

4/10

5/10

5/10

6/10

8/10

8/10

10/10

3. “Kim, Ne, Nerede,
Neden” sözcükleriyle
oluşturulmuş soru cümlesi
kullanır.

3/10

3/10

4/10

4/10

5/10

6/10

6/10

7/10

9/10

4. “Ve-ama” bağlaçlarıyla
oluşturulmuş birleşik
cümle kullanır.

3/10

4/10

4/10

5/10

6/10

7/10

7/10

8/10

8/10

5. “-Mek, -ince”
eylemsileriyle
oluşturulmuş karmaşık
cümle kullanır.

0/10

1/10

2/10

2/10

3/10

5/10

7/10

7/10

8/10

Bu aşamada katılımcılardan, “Söz dizimi Kurallarına Göre Cümle Kurma Kayıt 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.

Tuğba Öğretmen, cümle kurma becerileri için belirlediği kısa dönemli amaçları birlikte çalıştığı için kısa dönemli amaçların tümünü değerlendirme oturumlarında değerlendirir. İlk üç değerlendirmeyi tamamladıktan
sonra Buse’nin, kısa dönemli amaçlarda ilerlediğini gözlemler. Bu nedenle, e-İzleme Modülünde, bu kısa
dönemli amaçlar için “İlerleme/Gelişme Var” seçeneğini işaretler. Ardından “Karar Ver” butonuna basar ve
kısa dönemli amaçlar için belirlediği ölçütlerin karşılanmamasından dolayı “Öğretime Devam Et” seçeneğini işaretler.
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Bu kısa dönemli amaç için ölçüt karşılanana kadar öğretime devam ederken; haftalık olarak değerlendirme
yapar ve değerlendirme sonuçlarına göre bu karar alma sürecini tekrarlar. Tuğba Öğretmen, 9. hafta değerlendirmesini yaptığında, çocuğun tüm kısa dönemli amaçlar için ölçütleri karşıladığını belirler. Bu nedenle 9.
hafta aşamasında, e-İzleme Modülünde bu amaçlar için öğretimi tamamlar ve yeni bir amaç için öğretime
geçer.

Bu aşamada katılımcıların, aşağıda verilen “Ses Bilgisi Farkındalığı Değerlendirme Kayıt
Formundaki”değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Ses Bilgisi Farkındalığı Değerlendirme Kayıt Formu
Buse, iki hafta sonunda kendisine söylenilen üç-dört sözcükten oluşan bir cümleyi %80 doğrulukta
sözcüklerine ayırır.
Denemeler

1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

1. Deneme

X

X

2. Deneme

X

X

X

X

X

3. Deneme
4. Deneme
5. Deneme
Oran

2/5

3/5

2/5

Yüzde

%40

%20

%40

*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın çarşamba
gününde, 2. değerlendirme, aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, öğretim yapılan
ikinci haftanın çarşamba gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.

Bu aşamada katılımcılardan. “Ses Bilgisi Farkındalığı Değerlendirme Kayıt Formundaki”
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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Tuğba Öğretmen, 3 hafta yapılan değerlendirmenin sonucunda, kısa dönemli amaçlarda kararsız bir
performans olduğunu belirler. Bu nedenle e-İzleme Modülünde, bu kısa dönemli amaç için “Performans
Sonuçları Tutarsız” seçeneğini işaretler. Tuğba Öğretmen, Buse’nin 3 değerlendirme oturumunda
ilerlememesi nedeniyle öğretimde değişiklik/uyarlama yapması gerektiğine karar verir. Buse’yi ve öğretim
oturumlarını gözden geçirerek; öğretim yöntemi ve öğretim yapılan ortamda Buse’nin gereksinimlerine
göre uyarlamalar yapar. Öğretim yönteminde, açık anlatım yöntemi yerine gösterip yaptırma yöntemini
kullanarak uyarlama yapmaya karar verir. Ortamda ise, sınıf içi öğrenme merkezinin yanı sıra bireysel bir
ortamda da ses bilgisi farkındalığı becerilerini desteklemeye 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 “Oyun Davranışları İzleme Formundaki”
değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
Oyun Davranışları İzleme Formu
Oyun Davranışları

1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

1. Oyunun kurallarına uyar.

1

2

2

2. Oyunda sırasını bekler.

2

2

1

3. Oyun esnasında uygun ses
tonunu kullanır.

2

2

2

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

1

1

2

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

1

1

1

0/5

0/5

0/5

TOPLAM
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Tuğba Öğretmen, “değişik ortamlarda kurallara uyma” kısa dönemli amacını, öğretime başladıktan sonra
3 hafta boyunca 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. Tuğba Öğretmen, Buse’nin 3 değerlendirme oturumunda ilerleyememesi nedeniyle
öğretimde değişiklik/uyarlama yapması gerektiğine karar verir. Çocuğu ve öğretim oturumlarını, gözden
geçirir. Öğretim ortamında ve materyallerde Buse’nin gereksinimlerine göre uyarlamalar yapar. Öğretim
materyallerinde, Buse’nin ilgisini çeken oyuncakları kullanmaya karar vererek; ortamda bahçenin yanı sıra
sınıf içi oyun ortamlarını da kullanmaya 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
Tuğba Öğretmen, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle, BEP ve BGP geliştirdiği öğrencilerin, ulaştıkları öğrenme
ve gelişim düzeylerini, e-İzleme Modülü üzerinden belirlemek ister. Bu amaçla e-İzleme Modülü üzerinden
BEP ve BGP geliştirdiği tüm çocuklar için bir ilerleme raporu oluşturması gerekir.

İlerleme Raporu
Tuğba Öğretmen, Buse’nin ilerlemeye yönelik raporunu hazırladığı BEP’ler üzerinden, kısa ve uzun dönemli
amaçlardaki ilerlemelerini sisteme girerek gerçekleştirir. Tuğba Öğretmen, bu ilerleme raporunu, e-İzleme
Modülü ile oluşturmak için modülden “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme” yi seçer. Sınıfını ve
şubesini seçerek, Buse’nin sayfasını açar. Çocuğun sayfasını seçtikten sonra “İlerleme Raporu Oluştur”
butonuna basarak; Buse’nin ilerleme raporunu, daha önce sisteme girmiş olduğu değerlendirme sonuçlarına
dayalı olarak ortaya çıkar.
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Tablo 10. İlerleme Raporu Örneği-Buse’nin Dil Gelişimi İlerleme Raporu
UDA
Söz dizimi
kurallarına göre
cümle kurar.

Ses bilgisi
farkındalığı
gösterir.

KDA

Başlangıç ve
Ulaşılan
Açıklama
Bitiş Tarihi
Performans

1. Buse, 3 ayın sonunda sohbet 15.02.2020sırasında 10 fırsattan 8’inde (%80)
15.05.2020
olumsuzluk ekiyle
oluşturulmuş
olumsuz cümle kullanır.

%90

2. Buse, 3 ayın sonunda sohbet 15.02.2020sırasında 10 fırsattan 8’inde (%80)
15.05.2020
soru ekiyle oluşturulmuş soru
cümlesi kullanır.

%100

3. Buse, 3 ayın sonunda sohbet 15.02.2020sırasında
10
fırsattan
8’inde
15.05.2020
(%80) “Kim, Ne, Nerede, Neden”
sözcükleriyle oluşturulmuş soru
cümlesi kullanır.

%90

4. Buse, 3 ayın sonunda sohbet 15.02.2020ederken 10 fırsattan 8’inde (%80)
15.05.2020
“ve-ama” bağlaçlarıyla oluşturulmuş
birleşik cümle kullanır.

%80

5. Buse, 3 ayın sonunda sohbet 15.02.2020ederken 10 fırsattan 8’inde (%80)
15.05.2020
bağımsız olarak “-mek, -ince”
eylemsileriyle
oluşturulmuş
karmaşık cümle kullanır.

%80

1. Buse, iki hafta sonunda kendisine 15.02.2020söylenilen
üç-dört
sözcükten
28.02.2020
oluşan bir cümleyi %80 doğrulukta
sözcüklerine ayırır.

%40

2. Buse, bir ayın sonunda kendisine 01.03.2020
söylenilen üç heceli sözcükleri %80
30.03.2020
doğrulukta hecelerine ayırır.

-

3. Buse, bir ayın sonunda kendisine 01.04.2020
söylenilen üç sözcükten hangi
30.04.2020
ikisinin uyaklı olduğunu %80
doğrulukta söyler.

-

82
B

C

Çalışma süresinin
sınırlı olması
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Tablo 11. İlerleme Raporu Örneği-Buse’nin Sosyal-Duygusal Gelişim İlerleme Raporu
UDA
Değişik
ortamlardaki
kurallara uyar.

KDA

Başlangıç ve
Ulaşılan
Açıklama
Bitiş Tarihi
Performans

1. Buse, bir ayın sonunda (şubat 01.02.2020ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
28.02.2020
en az 1 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

%90

2. Buse, bir ayın sonunda (mart 01.03.2020
ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
30.03.2020
en az 2 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

3. Buse, bir ayın sonunda (nisan 15.02.2020ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
15.05.2020
en az 3 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

4. Buse, bir ayın sonunda (mayıs 15.02.2020ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
15.05.2020
en az 4 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

Çalışma süresinin
sınırlı olması
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Tablo 12. İlerleme Raporu Örneği-Buse’nin Sosyal-Duygusal Gelişim İlerleme Raporu
UDA
Değişik
ortamlardaki
kurallara uyar.

KDA

Başlangıç ve
Ulaşılan
Açıklama
Bitiş Tarihi
Performans

1. Buse, bir ayın sonunda (şubat 01.02.2020ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
28.02.2020
en az 1 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

%0

2. Buse, bir ayın sonunda (mart 01.03.2020
ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
30.03.2020
en az 2 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

3. Buse, bir ayın sonunda (nisan 01.04.2020
ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
30.04.2020
en az 3 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

4. Buse, bir ayın sonunda (mayıs 01.05.2020
ayının sonunda) katıldığı oyunlarda
30.05.2020
en az 4 oyun davranışını arka arkaya
üç oyunda en az “3=Çoğunlukla”
düzeyinde bağımsız olarak gösterir.

-

Çalışma süresinin
sınırlı olması

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülü ilerleme raporu işlemlerini yapmalarını isteyiniz.
Yukarıdaki gibi bir ilerleme raporu açılacaktır. İlerleme raporu çıktıktan sonra sonuçları
yorumlamalarını isteyiniz.
Tuğba Öğretmen, ilerleme raporunda Buse için BEP kapsamında amaç olarak aldığı fakat Buse’nin ilerleme
göstermediği amaçları belirler ve bu amaçların yanına, neden ilerleme olmadığı üzerine açıklamasını ekler.

Bu aşamada katılımcılardan, e-İzleme Modülü ilerleme raporu işlemlerinde ilerleme olmayan
amaçlar için bir gerekçe yazmalarını ve raporun çıktısını almalarını isteyiniz.
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ETKİNLİK 4. e-İzleme Modülü Uygulama Etkinliği – Senaryo 3

BAĞIMSIZ UYGULAMA
Etkinlik Adı

Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülü Üzerinden
Bağımsız Uygulaması

Amaç

Katılımcıların, sınıf içi değerlendirme çerçevesini 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

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

• Değerlendirme planı çerçevesinde, gelişimi tanımaya, izlemeye
ve düzey belirlemeye 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.

Öğrenme Çıktıları

• Çocuğun 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
izlemesini ve değerlendirmesini bağımsız yapar.

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

• Özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyduğu
belirlenen çocukların eğitim süreçlerinde, paydaşlarla iş birliği
yapar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 3.
Bilgisayar, projeksiyon.
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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.
İşleniş/Süreç
• Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmelerini veya kendi başlarına kullanabilecekleri bir bilgisayarda
çalışmalarını sağlayınız.
• Her katılımcıya Ek 3’ü dağıtınız.
• Katılımcılardan Ek 3’de 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 Etkinliği – Senaryo 3
Serkan Öğretmen, 16 çocuğun bulunduğu Yunuslar Sınıfının öğretmenidir. Sınıfında tanı almış öğrencisi
bulunmamaktadır. Aşağıda Serkan Öğretmenin, değerlendirme çerçevesini uygulamak üzere sınıf içinde
izlediği basamaklar ve elde ettiği sonuçlar yer almaktadır.
TANIMA
Çocuğun Adı:
Öğretmenin Adı: Serkan Aldemir
Sınıfı: Yunuslar
Sınıf Mevcudu: 16
Gereksinim Alanı: ?
1. Tarama
Tarama araçları:
• Okul Öncesi Dil Gelişimi Derecelendirme Ölçeği
• Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Derecelendirme Ölçeği
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Aşağıdaki tabloda Yunuslar Sınıfındaki çocukların, tarama araçlarından aldıkları puanlar yer almaktadır.

Tablo 13. Yunuslar Sınıfı (4 yaş) Öğrencilerinin Tarama Sonuçları
Sıra

Çocuklar

Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

1.

Burak

91

95

2.

Elif

72

75

3.

Turan

64

70

4.

Berke

68

69

5.

Recep

71

68

6.

Sena

66

80

7.

Edanur

67

85

8

Banu

91

95

9.

Ecrin

77

82

10.

Sevilay

65

40

11.

Hakan

92

96

12.

Onurcan

88

78

13.

Buse

73

52

14.

Can

78

83

15.

Muhammet

68

72

16.

Arya

54

77

Bu aşamada katılımcıların, tarama sonuçlarını e-İzleme Modülü sistemine girmelerini isteyiniz.
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Tarama Sonuçlarını e-İzleme Modülüne Girme
Tablo 14. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Çocukların “Genel Tarama Öğrenci Belirleme”
Tablosundaki Görünümü
Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

Arya (54 puan)

Sevilay (40 puan)

Turan (64 puan)

Buse (52 puan)

Sevilay (65 puan)

Recep (68 puan)

Sena (66 puan)

Berke (69 puan)

Edanur (67 puan)

Turan (70 puan)

Bu aşamada katılımcılardan, Tablo 14’te sunulan bilgileri incelemelerini ve hangi çocukları yukarıda tanımlanan ölçütler çerçevesinde BGP hazırlanacak çocuklar olarak belirleyebileceklerini
düşünmelerini isteyiniz.

Tarama Sonuçlarına Göre Ayrıntılı Tanıma Aşamasına Geçecek Öğrencileri Belirleme
Tablo 15. Tarama Alanlarında En Düşük Performans Gösteren Çocukların “Genel Tarama Öğrenci Belirleme”
Tablosundaki Görünümü

Dil Gelişimi

Bilişsel Gelişim

Arya (54 puan)

Sevilay (40 puan)

Turan (64 puan)

Buse (52 puan)

Sevilay (65 puan)

Recep (68 puan)

Sena (66 puan)

Berke (69 puan)

Edanur (67 puan)

Turan (70 puan)
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2. Ayrıntılı Tanıma

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 yararlanabilecekleri konusunda düşünmelerini isteyiniz.
Ayrıntılı Tanımaya Yönelik Değerlendirmeler
Ayrıntılı Tanıma Yapılacak Alan

Değerlendirme Yolu/Ölçme Aracı

Dil Gelişimi

Dil ve İletişim Becerileri Değerlendirme Formu

Bilişsel Gelişim

Aile Görüşme Formu (Aile Görüşmesi)
Bilişsel Gelişim Gözlem Formu (Öğretmen)

Sosyal-Duygusal Gelişim

Sosyal-Duygusal Gelişim Aile Görüşme Formu
Sosyal-Duygusal Gelişim Gözlem Formu
(Öğretmen)

Öğretmen, yaptığı taramada Arya’nın cümledeki eklerin kullanımında problemi olduğunu, tahmin
etmektedir. Bunun için ayrıntılı Arya’yı tanıma sürecine almaya 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
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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, çocuğun dil ve iletişim performansı hakkında yorumlarını sorunuz.

Bilişsel Gelişimi Değerlendirme
Aile Görüşme Formu
Evet: 2;

Kısmen: 1;

Hayır: 0

48-60 ay

Evet

1. Hayali oyunlar (evcilik, doktorculuk vb.) oynar
mı?

Kısmen

2. Dört-altı parçalı yapbozu tamamlayabilir mi?
3. 1’den 10’a kadar sayar mı?

Hayır

X
X

20’e kadar sayıyor

4. Eşyaları sayar mı?

X

5. Ana renkleri isimlendirir mi? (Kırmızı, mavi, sarı)

X

6. Dinlediği, kendisine okunan hikâyeyle ilgili
sorulara cevap verebilir mi?

X

7. Herhangi bir parmak oyununu ezbere oynar mı?

X

8. Birebir eşleştirme yapar mı?

X

9. Geometrik şekilleri isimlendirir mi? (Daire,
kare, üçgen, dikdörtgen)
10. Resmini gördüğü nesnenin adını söyler mi?

X
X

11. Uzun-kısa, ağır- hafif, büyük-küçük, sertyumuşak, boş-dolu gibi zıt kavramları ayırt eder
mi?

X

12. Alçak, yüksek, üzerinde, altında, yanında gibi
kavramları ayırt eder mi?

X

13. Basit yönergeleri yerine getirir mi? (ör.
Kutunun içindeki kalemi al ve masanın üzerine
koy.)
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14. Vücut kısımlarını isimlendirebilir mi?

X

15. Nesneleri renklerine göre gruplayabilir mi?

X

16. Nesneleri şekillerine göre gruplayabilir mi?

X

17. Nesneleri büyüklüklerine göre gruplayabilir
mi?

X

18. Saklanan nesneyi arar mı?

X

19. Cinsiyetini ayırt eder mi?

X

20. Mevsimleri
söyleyebilir mi?

sayıp,

temel

özelliklerini

21. Gece ve gündüz farkını bilir mi?

X
X

Toplam Puan

24

Bunlar dışında çocuğunuzun zihinsel gelişimiyle ilgili gözlemleriniz ve eklemek istedikleriniz var mı?
Bilişsel Gelişim Gözlem Formu (Öğretmen)
Yönerge: Gözlemlerinize ve yaptığınız diğer değerlendirmelere dayanarak her bir davranışın çocuk tarafından
kazanım düzeyini dereceleyiniz.
Evet: 2;

Kısmen: 1;

Hayır: 0
48-60 ay

Sevilay

Buse

1. Nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflar.

1

1

2. Zıt kavramları ayırt eder.

1

1

3. 4-10 parçalı yapbozu tamamlar.

0

1

4. Kendisine söylenen beden kısımlarını gösterir.

2

2

5. İnsan resmini 6 ögeyi içerecek biçimde çizer.

1

2

6. Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.

1

1

7. 1’den 20’ye kadar ritmik bir şekilde sayar.

2

2

8. Nesneleri sayar.

0

2

9. Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir.

1

1

10. Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü sürdürür.

2

2

11. Verilen iki yarımı birleştirerek bütün oluşturur.

1

2

12. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

2

1

13. Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.

1

2

14. 8 küple kule yapar.

1

2

15. Birkaç nesnenin hangi malzemeden yapıldığını söyler.

0

1

Çocuk 3 Çocuk 4
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16. Farklı dokulardaki nesneleri ayırt eder.

1

2

17. Resimdeki eksik parçaları modele bakarak tamamlar.

2

1

18. Gösterilen resimlerden öykü oluşturur.

1

1

19. Seslerdeki farklılıkları (yüksek/düşük gibi) ayırt eder.

1

2

20. Neden-sonuç ilişkileri kurar.

1

2

21. Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır.

1

2

22. Geometrik şekilleri (kare, üçgen, daire) isimlendirir.

0

1

TOPLAM PUAN
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34

Sosyal-Duygusal Gelişimi Değerlendirme
Sosyal-Duygusal Gelişim Aile Görüşme Formu (Aile Görüşmesi)
Tarih: _ _/_ _/20_ _

Çocuğun Adı-Soyadı:
Görüşülen Kişi: Babası
Sorular

Evet

Bazen

Hayır

(2 puan)

(1 Puan)

(0 Puan)

Açıklama

Arkadaş İlişkileri
1. Kolay arkadaş edinebilir mi?

X

2.Arkadaşlıklarını devam ettirir mi?

X

3.Yakın arkadaşları var mı?

X

4.Yakın arkadaşları yaşıtları mı?

X

Oyun
1. Diğer çocukların oynadığı oyunlara kendiliğinden katılır mı?

X

2.Diğerlerinin onu oyuna dâhil etmesini bekler
mi?

X

3.Oyunun kurallarına uyar mı?

X

4.Oyundan dışlandığı olur mu? Hangi nedenlerle dışlanır?

X

5.Takımındaki arkadaşlarıyla iş birliği yapar mı?

X

Sosyal Çevre İlişkileri
1.Çevresindeki kişilerle kolaylıkla ilişki başlatabilir mi?
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2.İlişkilerinde, karşıdaki kişinin yaşına ve ortama
uygun davranışlar gösterir mi?

X

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

X

4.Konuşma sırasında göz teması kurar ve sürdürür mü?

X

5.Üzüldüğünde, öfkelendiğinde vb. duygularını
ifade edebilir mi? Nasıl ifade eder?

X

6.Üzüntü, korku ve öfkeyle başa çıkabilir mi?
Nasıl başa çıkar?

X

7.İstemediği bir durum olduğunda ifade eder
mi?

+Bazen ağlar, bazen
duygularını
ifade
eder.

X

Aile İlişkileri
1.Ailedekilerle iyi geçinir mi?
2.Evdeki sorumluluklarını yerine getirir mi?

X
X

TOPLAM PUAN
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+ Lütfen açıklama yapınız.
Sosyal Duygusal Gelişim Gözlem Formu (Öğretmen)
Yönerge: Gözlemlerinize ve yaptığınız diğer değerlendirmelere dayanarak; her bir davranışın çocuk tarafından
kazanım düzeyini dereceleyiniz.
Evet: 2;

Kısmen: 1;

Hayır: 0
48-60 ay

Sevilay

Buse

1. Temel kimlik bilgilerini (ad-soyad, yaş) söyler.

2

2

2.Etrafındaki yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

2

2

3.Duygularını jest ve mimiklerle ifade eder.

1

2

4.Kendisiyle ilgili sorulara cevap verir.

2

1

5.Grup oyunlarına katılır.

2

1

6.Duygularını, kelimelerle ifade eder.

1

2

7. Öfkesini kontrol eder.

1

2

8.Oyunun, kurallarına uyar.

2

1

9.İletişime girdiği kişilerle göz teması kurar.

2

1

10.Yakın arkadaşları vardır.

2

2

11.Başkalarının duygu durumlarına uygun tepki verir.

1

2

Çocuk 3 Çocuk 4
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12.Gerektiğinde yardım ister.

1

1

13.Başladığı bir işi sürdürme eğilimindedir.

1

2

14.Sosyal problemleri çözme konusunda çaba gösterir.

1

1

15.Arkadaşlarının üzüntülerini paylaşır.

1

1

16.Yetişkinle olan iletişiminde uygun tepki verir.

1

1

17.Problemleri çözmede konuşmayı öncelikli kullanır.

1

2

18.Başkalarının duygularına duyarlıdır.

1

2

19.Gerekli durumlarda bağımsız davranır.

2

1

20.Ailesiyle ilişkileri olumludur.

1

1

Toplam

28

31

Bu araçlardan alınan sonuçlar ve gözlemlerinize göre hangi çocuklar için BGP hazırlanmasının
uygun olacağını düşünürsünüz? Gerekçeleriyle tartışalım.

Ayrıntılı tanıma sürecinde, değerlendirilen üç çocuk bulunmaktadır. Bunlar; Arya, Sevilay ve Buse isimli
çocuklardır. Bunlardan Arya’nın, dil gelişimi açısından ayrıntılı değerlendirilmesi ve gözlemleri sonucunda,
Arya’nın akranlarından önemli bir farklılık göstermediği görülmüştür. Buse ve Sevilay, bilişsel gelişim yönünden ayrıntılı değerlendirilmişlerdir. Buse’nin ayrıntılı değerlendirmede akranlarına yakın performans sergilediği izlenmiştir. Sevilay’ın ise taramada düşük olan performansının bilişsel gelişim alanında yapılan ayrıntılı
tanımada da düşük olduğu gözlenmiştir. Öğretmenin, süreç içinde yaptığı gözlemler de ölçme araçlarının
sonuçlarıyla tutarlıdır. Bu nedenle Sevilay’ın BGP hazırlanarak izlenmesi uygun görülmüştür.

BGP GELİŞTİRME VE İZLEME

Bu aşamada, katılımcılara e-İzleme Modülünde BGP hazırlamak için ilk olarak ne yapılması
gerektiğini sorunuz.
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Mevcut Düzeyi Belirleme
Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Kazanımlarına Göre Mevcut Performans Düzeyi Belirleme
Kazanımlar

Yapar

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

X

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

X

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

X

Yardımla
yapar

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Yapamaz

X
X

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eşleştirir.

X

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar.

X

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.

X

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
sıralar.

X

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri
uygular.

X

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

X

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

X

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri
tanır.

X

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

X
X

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve
çıkarma işlemlerini yapar.

X

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

X

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

X

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

X

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

X

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için
önemini açıklar.

X
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Bu aşamada, katılımcıların bilişsel gelişim alanı için yukarıdaki formu yorumlamalarını ve
mevcut performans düzeyi olarak e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Uzun Dönemli Amaçları Belirleme ve Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma
Bilişsel Gelişim Alanı Kazanımlarına Göre Amaç Belirleme

Bu aşamada, katılımcılardan bilişsel gelişim alanı için uzun dönemli amaçları, e-İzleme
Modülünden belirlemelerini isteyiniz.

Kazanımlar

Yapar

1. Nesneleri sayar.

Yardımla
yapar

Amaç Belirle

X

2. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

X

3. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

X

4. Nesneleri ölçer.

X

5. Geometrik şekilleri tanır.

X

6. Nesnelerle örüntü oluşturur.

X

7. Nesneleri kullanarak, basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
8. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

X
X

9. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

X

10. Problem durumlarına çözüm üretir.

X

11. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

X

Bu aşamada katılımcılardan, bilişsel gelişim için belirledikleri uzun dönemli amaçları için kısa
dönemli amaçlarını oluşturmalarını isteyiniz.
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Gelişim Alanı: Bilişsel gelişim
Uzun Dönemli Amaç 1: Nesneleri sayar.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

Doğrudan
Öğretim

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Sayma
çubukları,

01.02.2020-

Haftada iki kere

2. Şubatın sonuna kadar %100 Doğrudan
doğrulukla, 5’e kadar olan Öğretim
nesneleri sayar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Sayma
çubukları,

3. Martın ikinci haftasına kadar Doğrudan
%100 doğrulukla, 8’e kadar olan Öğretim
nesneleri sayar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Sayma
çubukları,

4. Martın sonuna kadar %100 Doğrudan
doğrulukla, 10’a kadar olan Öğretim
nesneleri sayar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Sayma
çubukları,

1. Şubatın ikinci haftasına kadar
%100 doğrulukla, 3’e kadar olan
nesneleri sayar.

Sıklığı

15.02.2020

Çalışma
kâğıdı

16.02.2020-

Ölçme
Aracı

* Modülden
bakılarak
yazılacak.

Haftada iki kere

30.02.2020

Çalışma
kâğıdı

01.03.2020-

Haftada iki kere

14.03.2020

Çalışma
kâğıdı

16.03.2020-

Haftada iki kere

28.03.2020

Çalışma
kâğıdı,
Merdiven
basamakları

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
oluşturulduktan sonra plan kaydedilir. Hazırlanan plan doğrultusunda uygulamalar yürütülerek; ihtiyaç duyulduğunda öğretim planında değişiklik veya uyarlama yapılabilir.
Senaryolara uygun olarak 1000 karakteri aşmamak koşuluyla öğretim ve değerlendirme süreci öznel ifadeler
içermeyecek şekilde buraya eklenmelidir.
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Bu aşamada katılımcıların, aşağıda verilen “Nesne Sayma Kayıt Formundaki” değerlendirme
sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.
Nesne Sayma Kayıt Formu - 1
1.KDA. Şubatın ikinci haftasına kadar %100 doğrulukla 3’e kadar olan nesneleri sayar. *
1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

4. Değ.

1. Deneme

X

X

X

X

2. Deneme

X

X

X

X

3. Deneme

X

X

X

X

4. Deneme

X

5. Deneme

X
X

X

Oran

3/5

4/5

4/5

5/5

Yüzde

%60

%80

%80

%100

*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın pazartesi gününde, 2. değerlendirme aynı haftanın perşembe gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, öğretim yapılan ikinci
haftanın pazartesi gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın perşembe gününde yapılmıştır.
Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________
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Bu aşamada katılımcılardan, “Nesne Sayma Kayıt 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.

Nesne Sayma Kayıt Formu - 2
1.KDA. Şubatın ikinci haftasına kadar %100 doğrulukla 3’e kadar olan nesneleri sayar.
1. Değ.
1. Deneme

2. Değ.

3. Değ.

X

2. Deneme

4. Değ.

X
X

X

3. Deneme
4. Deneme

X

5. Deneme
Oran

1/5

2/5

1/5

1/5

Yüzde

%20

%40

%20

%20

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________

Bu aşamada katılımcılardan, “Nesne Sayma Kayıt 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.
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Nesne Sayma Kayıt Formu - 3
1.KDA. Şubatın ikinci haftasına kadar %100 doğrulukla 3’e kadar olan nesneleri sayar.
1. Deneme

1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

4. Değ.

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Deneme
3. Deneme

X

4. Deneme
5. Deneme

X

Oran

2/5

3/5

3/5

2/5

Yüzde

%40

%60

%60

%40

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________

Bu aşamada katılımcılardan, “Nesne Sayma Kayıt Formundaki” 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.

Gelişim Alanı: Bilişsel gelişim
Uzun Dönemli Amaç 2: Geometrik şekilleri tanır.
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim
Yöntem ve
Tekniği

Öğretim
Ortamı

Öğretim
Materyali

Başlangıç
ve Bitiş
Tarihi

Değerlendirme

1. Şubatın ikinci haftasında beş Doğrudan
denemenin dördünde (%80) Öğretim
daireyi isimlendirir.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Geometrik
şekil
örnekleri

01.02.2020-

Haftada iki kere

2. Şubatın
son
haftasında Doğrudan
daireyi farklı durum/ortam ve Öğretim
materyallere genellediği soruları
%90 doğrulukla cevaplar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Çalışma
kâğıtları,
oyun
materyalleri,
bilgisayar
destekli
oyunlar

16.02.2020-
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Oyun alanları

Sıklığı

15.02.2020

30.02.2020

Haftada iki kere

Ölçme
Aracı

* Modülden
bakılarak
yazılacak.

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

3. Martın ilk iki haftasının sonunda Doğrudan
beş denemenin dördünde (%80) Öğretim
kareyi isimlendirir.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Geometrik
şekil
örnekleri

01.03.2020-

4. Martın
son
haftasında Doğrudan
kareyi farklı durum/ortam ve Öğretim
materyallere genellediği soruları
%90 doğrulukla cevaplar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Çalışma
kâğıtları,
oyun
materyalleri,
bilgisayar
destekli
oyunlar

16.03.2020-

5. Nisanın ilk iki haftasında beş Doğrudan
denemenin dördünde (%80) Öğretim
üçgeni isimlendirir.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Geometrik
şekil
örnekleri

02.04.2020-

6. Nisanın
son
haftasında Doğrudan
üçgeni farklı durum/ortam ve Öğretim
materyallere genellediği soruları
%90 doğrulukla cevaplar.

Sınıf içi
öğrenme
merkezi

Çalışma
kâğıtları,
oyun
materyalleri,
bilgisayar
destekli
oyunlar

17.04.2020-

Oyun alanları

Oyun alanları

Haftada iki kere

14.03.2020
Haftada iki kere

28.03.2020

Haftada iki kere

16.04.2020
Haftada iki kere

30.04.2020

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 içerikler, öğretmen tarafından
oluşturulduktan sonra plan kaydedilir. Hazırlanan plan doğrultusunda uygulamalar yürütülür, ihtiyaç duyulduğunda öğretim planında değişiklik veya uyarlama yapılabilir.
Senaryolara uygun olarak 1000 karakteri aşmamak koşuluyla öğretim süreci ve değerlendirme sürece öznel
ifadeler içermeyecek şekilde buraya eklenmelidir.
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Bu aşamada katılımcıların, aşağıda verilen “Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formundaki” değerlendirme sonuçlarını e-İzleme Modülüne girmelerini isteyiniz.

Geometrik Şekiller Kontrol Listesi
Yönerge: Öğrencinin isimlendiremediği veya yanlış isimlendirdiği şekillerin üzerini çiziniz.
Deneme/Tarih

_ _/_ _

_ _/_ _

_ _/_ _

_ _/_ _

_ _/_ _

_ _/_ _

İsimlendirme

Notlar
Genelleme

Notlar
Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formu - 1
1. KDA. Sevilay şubat ayının sonunda beş denemenin dördünde (%80) daireyi isimlendirir. *
1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

4. Değ.

X

X

X

X

3. Deneme

X

X

4. Deneme

X

1. Deneme
2. Deneme

X

5. Deneme
Oran

1/5

2/5

3/5

2/5

Yüzde

%10

%40

%60

%40
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*Haftada iki kere değerlendirme yapılmıştır. 1. değerlendirme, öğretim yapılan ilk haftanın salı gününde, 2.
değerlendirme aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır. 3. değerlendirme, öğretim yapılan ikinci haftanın
salı gününde, 4. değerlendirme ise aynı haftanın cuma gününde yapılmıştır.

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________

Bu aşamada katılımcılardan, “Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formundaki” 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.

Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formu - 2
1.KDA. Sevilay şubat ayının sonunda beş denemenin dördünde (%80) daireyi isimlendirir.
1. Değ.
1. Deneme

2. Değ.

3. Değ.

X

4. Değ.

X

2. Deneme

X

3. Deneme

X

4. Deneme
5. Deneme

X

Oran

1/5

2/5

1/5

1/5

Yüzde

%10

%40

%10

%10

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________

Bu aşamada katılımcılardan, “Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formundaki” 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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Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formu - 3
1.KDA. Sevilay şubat ayının sonunda beş denemenin dördünde (%80) daireyi isimlendirir.
1. Değ.

2. Değ.

3. Değ.

1. Deneme

X

X

X

2. Deneme

X

X

X

3. Deneme

4. Değ.

X

4. Deneme

X

5. Deneme

X

Oran

2/5

3/5

4/5

Yüzde

%40

%60

%80

?

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre kararınız ne olur? ______________________

Bu aşamada katılımcılardan, “Geometrik Şekiller Değerlendirme Kayıt Formundaki” 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.

DÜZEY BELİRLEME
Değerlendirme çerçevesinin son basamağı olan düzey belirlemeye yönelik değerlendirme, dönem sonu
ve yıl sonunda çocukların ulaştıkları öğrenme ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Bu değerlendirmelerle çocukların tüm gelişim alanlarındaki performansı ve BEP/BGP’ sinde belirlenen uzun ve kısa
dönemli amaçlara ne düzeyde ulaştığı belirlenir. İlerleme raporu hazırlanır. İlerleme raporu e-İzleme Modülü
tarafından otomatik olarak izlemeye yönelik değerlendirme verileri üzerinden oluşturulur.
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Tablo 16. Sevilay’ın, Bilişsel Gelişim İlerleme Raporu
UDA 1

KDA

Başlangıç ve
Ulaşılan
Açıklama
Bitiş Tarihi
Performans

Açılır Pencereden
Seçiniz

Nesneleri sayar. 1. Şubatın ikinci haftasına kadar %100 01.02.2020doğrulukla 3’e kadar olan nesneleri
15.02.2020
sayar.

UDA 2

%100

2. Şubatın sonuna kadar %100 16.02.2020doğrulukla 5’e kadar olan nesneleri
30.02.2020
sayar.

%80

3. Martın ikinci haftasına kadar %100 01.03.2020doğrulukla 8’e kadar olan nesneleri
14.03.2020
sayar.

%80

4. Martın sonuna kadar %100 16.03.2020- %100
doğrulukla 10’a kadar olan nesneleri
28.03.2020
sayar.
KDA
Başlangıç ve
Ulaşılan
Açıklama
Bitiş Tarihi
Performans

Açılır Pencereden
Seçiniz

Geometrik
şekilleri tanır.

1. Şubatın ikinci haftasında beş 01.02.2020denemenin dördünde (%80) daireyi
15.02.2020
isimlendirir.

%100

2. Şubatın son haftasında daireyi 16.02.2020farklı durum/ortam ve materyallere
30.02.2020
genellediği soruları %90 doğrulukla
cevaplar.

%100

3. Martın ilk iki haftasının sonunda 01.03.2020beş denemenin dördünde (%80) kareyi
14.03.2020
isimlendirir.

%100

4. Martın son haftasında kareyi 16.03.2020farklı durum/ortam ve materyallere
28.03.2020
genellediği soruları %90 doğrulukla
cevaplar.

%100

5. Nisanın ilk iki haftasında beş 02.04.2020denemenin dördünde (%80) üçgeni
16.04.2020
isimlendirir.

%100

6. Nisanın son haftasında üçgeni farklı 17.04.2020durum/ortam ve materyallere genellediği
30.04.2020
soruları %90 doğrulukla cevaplar.

%100

105
B

C

e-İzleme Modülü Eğiticilerin Eğitimi Programı Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

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.
• Çocuk bilgilerini, e-İzleme Sistemine eksiksiz ve zamanında girmenin hem çocuklar hem eğitim sistemi
için ne kadar önemli olduğunu vurgulayınız.
• Sistemin yerleşmesi sürecinde bazı sorunlar yaşanabileceğine ve bunun doğal olduğuna sorunların
üstesinden ancak hep birlikte gelinebileceğine dikkat çekiniz.
• Katılımcıların, e-İzleme Modülünün kullanılması sırasında yaşadıkları tüm sorunlarda ilgililerle bağlantı
kurmalarını teşvik ediniz.
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