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Türkçe öğretiminde ders işleniş düzeni etkinlik öncesi, etkinlik içi ve etkinlik sonrası çalışmalarla 
kendini gösteıir. 

•• 

O 
ğrencilerin belirlenen kazanımlan edinİne-

leri , ders içi ve ders dış ı ç~l ışmalann pbnh 

ve programlı bir şekilde yürütülmesine bağ-

lıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde işlenecek konu ya 

da gerçekleştirilecek etkinhkler belli bir düzen içerisinde 

yürütülürse amaca hizmet eder. Türkçe öğretiminde ders 

işleni!,; düzeni etkinlik öncesi, etkinlik içi ve etkinhk son

rası çalışmalarla kendini gösterir. Bir başka ifade ile hedef 

kitleye istenen becerileri kazandırma, birbirini tamamla

yan bu tür aşamalardan oluşan bir süreci zorunlu kılmak

tadır. Bu sürecin en önemli bölümünü sınıf içinde ger

çekleştirilen etkinlikler oluşturmaktadır. Sınıf içi etkinlık

lerden üst düzey verim elde edilebilmesi için de etkinlik 

öncesi ve etkinlik sonrası birtakım çalışma lann yapılması 

gerekir. Bu çerçevede, etkinlik öncesi öğrencilerin yapa

caklan hazırlık çalışmalan ve ön araştırma görevleri bü

yük önem taşı maktadır. Etkinlik son rası görevlendirme

lerin en önemlileri ise öğrencilerin derslerde öğrendikleri 

bilgi ye becerileri davranışa dönüştürebilmelerine imkan 

sağlayacak performans görevleri ve proje çalışmalandıL 

Ders Dışı Görevlendiımdeıin Amacı 

Öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak. Eıkin-
• 

liklerde sorumluluk almamn kendi gelişimleri için gerekli 

olduğu konusunda öğrencileri bilgilendinnek. 

Araştırma ve inceleme çalışmalannda kaynak eser, 

kaynak kişi \'e imemet sitelerine başvurma ahşkanlığı 

kazandırmak. Bu tür çalışmalarla onlaruı araştıncı kişilik 

geliştirmelerini sağlamak. 

Sosyal gelişimlerini hızlandırmak. 

Öz güven duygulanm geliştirmek. 

Araştınna ve inceleme çalışmalanyla elde ettikleri bilgileri 

belli bir düzene göre sistematik bir şekilde tasnif eıme bcce

ilii kazandınnak. 

Analiz, sentez, değerlendirme gibi bilişsel süreçlere yöne

. lik yeteneklerini gelıştirmek. 

. . , 

"Anlama ve anlarma" ö,r.rcnme alanlanna yönelik t('mel 

dil becerileri olim oku ın,1 , dinleme, kOnıı~Il1;l, Y~1:: ll ıa , gör~1 

okuma ve görsel sunu becerilerini geliştimıek. 

Birlikte çalışma alışkanlığı ve paylaşma duygusu k:ı.zan- . 

dLrmak. 

Araştırma ve inceleme çalışmalannın sonuçlanm SLnıf ar

kadaşlarıyla paylaşmalan için konuşma . yazma. görsel sunu 

vb. etkinlilder gerçekleştirmelerinin onamını olWjturmaktır. 

Ders DışL Çalışma/ann Önel11i ve Kapsaım 

Türkçe programında, öğrencilerin yetiştirilmesinde i!,; bir

liği içinde öğrenme, etkile;imli öğrenme gibi çe;ith yöntem 

ve tekniklere yer verilmektedLr. Bu anlayışla onlann bilgi)'i 

araştıran, keşfeden, anlama, yorumlama, sıralama, sırunama, 

ilişki kurma, kendini ifade etme, arkadaşlanyla i!,; birliği yap

ma, girişimcilik, iletişim gibi çeşitl i becerikrc s<1hip , bilinıscl 

düşünen, haklannı ve soruınluluklarını bilen, bi1gi teknoloji

lerini kullanan, üreten ve geleceğe yön vere,n bireyler olııı~bn 

hedeGenmekıedir (Güneş, 2006: 25-28). Bu hcdcGcrc ulaşı- . 

bilme, öğrencilerin ders içinde ve ders dışı zamanlarda aklif 

olmaIan, sorumluluk üstlenmeleri ve öz güven duygusuyla 

hareket eımeleri gerekmektediL Öğrenme öğretme sürecin

de etkin olan, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen 

öğreneiler, bilgiyi beceriye dönüştürebilendir. 

Türkçe Öğretimi yalnızca ders saatlerinde gerçekleştiıi 

len bir öğretim olarak düşünülmemelidir (Sever, 2006: LL ) . 

Öğreneiletin okulda öğrenilenlere ek olarak okul dışı zaman

larda araştmna yapmalarına, öğrenilenler üzeıine yenilerini 

irışa etmelerine zemin oluşıuracak ders dışı göı'Cvlendinneler 

yapılmalıdır. Bu tür görevlendirmelerle öğrenciler hem eği

tim yaşamlannda hem de sosyal yaşamlannda daha başanh 

olabilirler. 

Temel dil be·cnilerini gelişlirmc , edinilen bilgiyi d"l\T"lIlı~"l 

dönüştürerek bunlann kalıcılığım sağlama amacıyla ders içi ve 

ders dışı zamanlarda birtakim eğitim etkinliklerinin eşgüdüI11 

içerisinde yürütülmesi gerekinektedir (Göçer, 2004: 133). Bu 
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amaçla öğrencilere evde yapılı:nak üze;" günlük Ocıevler ve

rilebilir, öğrenciler araşurma ve inceleme' etkinliklerine~ön
kndirilebilider. Kısa sürede yerine getirilebilecek perfo~ns 
guıı:vlcri, belli bir zihinst:1 süreç gerekliren proje çalışmalan 

ile öwencilerin bulunduklan sınıf seviyesinin gerekli laldığı 

bilgi ve becerilere sahip olmalan saglanabilir. 

Oğrencilerin kaynak kişilerden ya da de,ğişik yazılı kay

n"kl;lIll:ııı "ı:ışıır.ır;ık h"zıd"dıkl"n çalışmalara ödcv denir. 

Odevkr i!;lenecek konuya hazırlık amaçlı olabileceğı gibi, 

i!;lenmi!; olan konuyu pekiştirici ve destekleyici içerikte d~ 

olabilir. "Oğretim, ıarlaya tohum ekmehse ödev çapalamakıır .• 

sözü, ödevin önemine i!;aret etmektedir. Anlanlan bilgilerin 

kalıcı olması ve tam öğrenmenin gerçekleşmesi, alıştırmaya 

dayalı ödevlerin verilmesiyle daha iyi saglanabilir (Göçer, 

2007: 159). Odev, ögreımenlerin ögrencilerinden ders dışı 

L1manlarda yapılmasını istediği: etkinliklerdir. Gerçekleşti

ıilıııı'si istencn çal ışmanın ün arnşl1nna gerektirmesi öğren

cikıin sosy"l gelişimleı;ııe kalkı s.1ğladığı gibi araştırnıa, in

celeme, <ıeğerlendimıe yeteneklerinin de gelişmesine ortam 

oluşturur. Bu baktmdan öğretmenlerin etkinlik öncesi ön 

araşurma gerektiren görevlendirmelere daha fuzla önem ver

meleri, ögrencilere kazandırmaya çalışılan üst düzey be~rile
rin edindirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Odevler, öğrencilere ortak konular şeklinde olmaktan 

çok; bireysel ve kişisel bir şekilde verilmeli, konular seçilir

ken öğrencilerin özellikleri, ilıtiyaçlan göz önünde tutulma

lıdır. Aynca, ödevlerin düzeltilmesi, ders strasında, usulüne 

uygun olarak, sırufça ya da bireyselolarak yapılmalıdır (MEB, 

1995). Oğretmen, vereceği çalışmanın konusunu, türünü, 

bu ödevi vemıekle hangi beceriyi kazandıracağını belirle

yerek öwencilere bildirmelidir. Daha sonra konu üzerinde 

dÜşCmmelerine, konuyu anlamalanna, sınınnı kavramalanna 

y.trdl111 <.:tl1ll,.'lic.lir. Konuyu öğrencilerin anlamasına, benimse

mesine yardını etmesi için öğırencileıi konu üzerinde konuş

tumıalıdır (Göğüş, 1978: 265). llköwetim dördüncü sınıftan 

itibaren serbest yazılı arilaum ödevleri verilmeye başlarur. 

Oğrenciler kendi gÖrÜŞlerini , dÜŞÜnCelerini, neşe ve keclerle

rini dilediği gibi yazrrms, için serbest yazılı anlatım ödeYinin 

komısunu çocuk kendisi s,:çmelidir. Bu tür serbest yazılar, 

çocuklann irngelerrılerini genişletir ve yaraucılık yetenekleri

ni anınr (Taner ve Ors, ?: 39) . . 

Ev ödevlerinin didakrik işlevi, öğretim amaçlanna ulaşılıp 

ulaşılmadığıru kontrol eden kontrol işlevi, çocuklannın neler 

öğrendiklerini anne-IXlb"l"ra biklimıesi I",kımıııd"n haber 

''Cnııe vb. birçok i şIcvi vard ır. Ev .:xIcvlel; mutlaka öğreııııe

nin işlediği derslerdeki bilgi ve becerileri uygulama, genişlet

m,,' :ının .... ı 1;~II11;1lıdır. Ö.i!.n·ndnin y:ıpı ı~ı {'V fxkvin iıı der.:;(; 

, . 
'" .~_ .... 

13 

olurrılu katkısuu görmesi sağlanmahdır (Göçer, 2007: 159) . . 

. Ev ödevlerinin kitaplardaki örneklerden, arkadaş ödederin

den kopya edilmesi, büyüklerin yardırru)'la yapılması dola)~

sıyla öğrencilerden beklenen zilıin ve anlanm (niteliklerinin) 

gelişmediği ileri sütülmektedir. Uygun konu seçimi, öğrenci

leri dCışüruneye, anlatmaya heveslendirme ve etkin bir yön

tem kullanma kopya yapma gereğini ortadan kaldıracaknr. 

Oğreııci kendi düşünce ve duygusunu anlatmak, yazısına ki

şiliğini koymak ister. Evde arine, baba, ağabey ya da ablarun 

yardımı, uyan ve yol gösterme sırunnda kalıyorsa yararlıdır. 

Daha ileri gidilip de ödev onlann yazdınsı biçimini alıyorsa 

bunun önüne geçilmelidir (Göğüs, 1978: 271-272). 

Odevle ilgili olarak yapılması gereken çalışrnalar. 

Odev hazırlanırken nelere dikkat edileceğı konusunda 

öğrenciler bügilendirilmeli, planlama ve zamanı verimli kul

lanmanın önemi vurgulamalıcıır. 

Öğrenciler sorurrıluluk almaya ve aldığı. ödevi yapmaya 

özendirilmeli, ödeYin yararlan konusunda bilinçlendiıilmeli

dir. Yap.1cağl çalışma ilc ilgili olarak neler ka=anacağıııt bilen 

öğrenci ler, ~-:ılışl11<lkınııı anı""" u),gun bir şekilde )ürütme)1! . .' 
özen gösterecek ve daha istekli davranacaldardır. Nitekim 

hayaııa baş.1nya ulaşan kişiler, her şeyden önce aldıklan so-
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nımluluklann bilincinde olan ve çalışmalanru severek, şevkle 

yerine getiren insanlardır (Atmaca, 2006: i I). 

(1ğrfm"ilrrc (l(Ie\' i h:ışk:ıbıın:ı y;ıpıırm:lIlln hi(hir y:tI~ın 
olmadıg;, kendileıinin hazırladıg; özgün ödevlerin basit de 

olsa başkalanna yaptınlanlardan daha kıymetli olduğu belir

tilmelidir. 

Gm)'l"r ba.:ınclaödevler verilirken öğrencilerin ilgi ve is

tekleri göz önünde bulundurulmahdır. 

Öğrencilerin ödev hazırlama sürecinde öğretmenle diya

loğu kesmemesi ve ailesinden yönlendirme amaçh yardım 

istemesinin gereği açıklanmahdır. , 

Öğrencilerden kaynak k">i, kaynak eser veya internet 

yoluyla elde ettikleri bilgileri hannanlama ve sistematik bir 

biçimde hazırlamada öğretmen rehberliğine başvurmalan is

tenınehdir. 

Elde edilen bilgilerin görsellerle desteklenmesinin 

Etkinlik Çalışmalan (Kapulu vd., 2007; Altıntaş ve Bursahc 

lu, 2006), elkinW, ,onrası ~ljl'(Vlcndinııdcr kapsamında gı 

. ~1'ı.:k~irild) i lrl'('k (illl~lll;tl:11' :1I~l""l1\{ bdır. 
Etkinlik snnras/ gfınvl('n(/irmdcr kapsarnııı<b ü:rlJnclr tl 

ruIması gereken en önemli çalışmalar pcıjornwııs görevlcd' 

proje çalışmalandtr. Aşağıda bu çalışmalarla ilgili bilgiler v 

rilmiştir. 

Petjol11wn5 görevle/i; Edim, başarını ka\'rambıın~ı karşı! 
.'--' .-

gelen pedorrnans, bir öğrenme göre\rine yönelik ıüm çaba!: 

ve onaya konulan ürün olarak tanımlanabilir (Büyüköztü, 

2007: 29). Performans gOrevieri, ögrencilerin kazandıklan bi 

gibi günlük h,'yatta ne ölçüde kullanabildiklerini bdirleme 

amacıyla verilen görevlerdir. Öğrencinin (ıaralındaki prol 

lemleri nasıl çözeceğin i ve prol.J~cm çözınd~ kin sahip olduğ 

bilgi ve becerileri nastl kullanacağını gÖ5teıi r (Yıldız, 2(){)( 

önemi açıklanınahdır. 

Çalışmanın sonunda yararlanılan 

ka)'naklann listesinin verilmesinin ge

reği açıklarunalıdır. 

368). Öğrencilerin ders ici eıkin liklerle elde etı i kln; bilgi \' 

becerileri gelişıirmek ve daha üst düzey kazanımla: 
Öğrencilerin 

ders içi etkinliklerle 
elde etmelerini sağlamak amacıyla performan 

görevleri verihr. Kısa süreli ve derinlemesin 

Öde,in sunumunun yapılma

sı ve dok"Ümanının zamanında 

teslim edilmesinin önemi vur~ 

gulamalıdır. 

lterek ders içi etkinlikler 

öncesi gerekse etkinlik sonrası 

görevlendirmelerde yapılabile

cek çalışmalar şu şekilde belini

lebilir: 

elde ettikleri bilgi ve 

beceıileri geliştiımek ve daha üst 

düzey kazanımlan elde etmelerini 

sağlamak amacıyla perfomıans 

görevleri veriliT. Kısa süreli ve 
derinlemesine olmayan performans 

olmayan perfoımans görevleri, konunuı 

ıçeriğine katkı sağlaması yanında öğren 

cileıin beııi bir düzen fikri ve soıumlu 

luk bilinci kazarunalannı da sağlar. Bı 

görevler öğrencilerin ön öğrenme le

üzerine yenilerini inşa ederek biliş. 

sel, duygusal ve sosyal gelişimlerin 

hedellenen seviyede geliştinııeye Iıiz · 

mer eder. Perfoııııansa yönelik veriler 
görevleri, konunun içeriğine kaıkı 

sağlaması yarunda öğrencilerin belli 
görevlerle öğrenilen bilgilcıin içselleşıiıi· 

Eıkinlilı öncesi görevlendımıda 
bir düzen fikri ve sorumluluk 

lcrek 1':;"111(1 öğrenmeıcrin gcrçckıC~1l1csinc 

ortam olması yanında öğrencilerin başanlan 

konusunda kanaat oluşturmada kullanılan bir 

Genel olarak tema ve temadaki 

metinlerin içeriğine yönelik araştırma 

bilinci kazanmalarını da 

sağlar. 

göreYleri: 

• Tema kapsamında öğrenciletin hazır bulunuş

luklanru üst düzeye taşımak için hazırlık gerektiren görevlen

dinııder. 

Ders \'e öğrenci çalışma Idtaplannda her lema başında 

bulunan Teıııaya Hazı,jıkÇal~lııalal1 (Kapulu vd., 2007 : 9, 

27,28 ... ; Aluntaş ve Bursalıoğlu, 2006: 8, 40 ... ) başlığı al

anda verilen sorular ile her metin öncest Öğrenmeye Hazır-, 
lanıyon,.,ı başlığı alunda yer alan soru ve ' yapılması istenen 

çalışmalar (Kapulu vd., 2007: 10,28 ... ;) etkinlik öncesi görev

lendinııeler kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

• Tema. kapsammda, işlenecek her metinden önce öğ

rencilerin metne yoğunlaşmalanru sağlamak için metin başı 

luorlıh sonılanna yönelik gDre:vlclıdinnder. 

Özellikle öğrenci çalışma kitaplannda temalarda yer alan 
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araç olması da söz konusudur. 

Öğrencilere Türkçe dersinde verilen performans görevi 

konulannın, edebI bir türü tarutma , kendi öyküleıini oluş

.turma, yazar ve Ş~irl cıin lı ~y.Hl::ı nnl <traştırma gibi genel oıa~ 

rak araştırma yapmaya ya cla genel olarok kendi duyguları· 

nı ve hayal giiçletini onaya koymaya yönelik olduğu ibdr 

edilebilir. Ayru zamanda bu görevlerin, Öğrencilerin Türkçe 

dersinde edindikleri dil becerilerini geliştirmeleri ve kendi· 

lerini özgün bir biçimde ifade etmeleri amacıyla planlandığı 

söylenebilir (Belet ve Ginnen, 2007). 

Temalarla Uyumlu Verilebilecek Peıjortııans Gorevle,i 

Sınır .seviyesinc uyguıı kiı:ıp nklll1ı:l, t)kUL..11l kiı:ıpb iı~ni 

ana unsurların sınıfa anlaumının yapılması. 

Belirli gün ve haftalann birine yönelik günün anlam ve 

. önemini belirten bir konuşma metni yazma. 
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Yanın bırakılmış bir öyküyü tama~ma. 

Tel..-rıolojinin faydalı ve zararlı yönlerini karşılaştıran bir 

yazıyazma. 

Okunan öykü ya da çocuk romanlanndaki kahraman

lann konuşma, davranış vb. niteliklerini ya da iki unsurun 

(kişi , olay, eşya, resim, şiir, müzik parçası vb.) niteliklerini 

karşılaştırma (sözlü ya da yazılı ola';'k anlatma). 

Temalarda yer alan konularla ilgili bir broşür hazulama. 

Nasrettin Hoca fıkralanndan hareketle bir diyalog, skeç 

\'h . ııwıillıılu -:::tıınıı : ı . 

Çocuk ya da gençlik edehiyatının seçkin ürünlerinden bir 

kitap ya da dergi tanıumı yapma. Yörede tanınan herhangi 

bir ş..,ir ya da }'a~1 r1 :ı. rÔpoft:y y.ıpıım, bu ş.'1ir y;ıda ynz..1.nn 

çalışmalarını a raştırma , im:d eme. 

Tabelalarda karşılaşılan yazun yanlışlıklan ile kullarnlan 

yabancı kelimeleri tespit eune. 

Okul, ilçe, il ya da ülke genelinde düzenlenen yanşmalar 

için ~iir. kı1mp,J:isyon )~ı..:Ill~L 

Verilen bir şiirde hakim olan ana duyguyu yazılı olarak 

anlatma. 

&lirlenen öykü ya da romanı tarayarak cümle ve sözcük 

ıürleri bakuuından (kullanılancümle çeşitleri, yapılanrn söz

cCıkkrin lekil-ço~1I1 olma vh. niıdild<'l"inil inedenıl'. 

Yört's .... 1 dil bozukluklanılı I lt.:lidrınc ve "doğru - yanlış 

tablosu' oluşturma. 

Resim ya da fotogrnflan yazılı olarak yorumlama. 

Sevdiği bir yemeğin yapılışırun anlatıldJgı yemek tarifi 

yazmalannı isteme. 

&n .............. . . : . mesleğini yürütmek istiyorum, çün\..l1 

.... ..... .. .......... ..... .. . \ 

Perfo/mansa yandil, gôrevlendinnelerde dildwc edilmesi ge
rehen noktalar . 

Araştınnaya yönelik perfonnans görevleri ile ilgili olarak 

basılı materyallere, kütüphanelere yapılan yönlendirmeler 

yarnnda kaynak kişilere ve internet kullarumma da yönlen

dinnı' y.ı.prlınalıdır. 

pğrendlerin başkalannın yaptığı hazır çalışmalan olduğu 

gibi almalannı engellemek ve yaratıcılıklannı ortaya çıkar

mak için rehberlik yapılmalıdır 

intemet'e araştınna yapmalan için veri tabanlannın ad

resleri verilerek gerekli yörılendirrnede bulunuimalıdu. 

İnternet kanalıyla yapılan araştırmalarda çalışmamn öz

gün olmasının Onemi belinilmelidir. 

Per[onnans görevinin içeriği sıruftaki her Oğrend için 

farklı olmalıdır. 

Zaman zaman grup çalışması biçiminde Perfonn.~ns gö
revleri verilmeli, gruptaki her " öğrencinin performans göre

vinde sorumluluk üstleqrn.esi sağlanmalıdır. 

Pn!;c (ılllşnı"/Cln : rrı~iı .. öğrencikıin gcn;ck >"i.lŞlIlt.l ben
zer işler tl:L'rinık, özgün bir ürün ortaya kO)'m..1k amaayla 
yaptıklan bağımsız konu araştırmalan ve etkinliklerdir (Yıl

dız, 2006: 369). Proje çalışmalan, perfOmlans görevlerinin 
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özgünlük nlteliği olan aynmılı biçime döniiştün1imiiş ve 

uzun süreli bii;imi olarak tarumlanabilir. 

Tema kapsarrunda işlenen metinlerle kazandınlmaya ça

lışılan konu, kavrnm, kural ya da becerilerin pekiştirilmesi, 

kalıalığırun sağlanmast ve daha da önemlisi davranışa dö

nı1ştÜrı1lebilmesi için öğrencilere [arklı görevleıin verilmesi 

gerekir. Bu kapsamda biraz daha uzun süreli ve daha detayli 

araştırma ve inceleme, gerektiren proje çalışmalan verilmesi 

gerekir. 

Öğrencilerin i1gilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıklan 

herhangi bir problem proje konusu olabilir. Mektup yazma, 
. . 

inceleme rapor yazma, okulda,ya da başka bir yerde sergi-

lemek amacıyla piyes [meınil yazma, okul dergisi çıkanna 

(Yıldız, 2006: 369) vb. alanlarda proje çalışmalan yapurıla

bilir. Yalnızca kompozisyana yönelik görevler öğrencilerde 

isteksizlik meydana getirebilir. Bunu,: için öğrencilere çeşitli 

yazma fırsatıan yaraunak gerekir. Öğrencilerden düzenli ola

rak günlük defteri ya da am defteıi tutmalan, sım[ gazetesi 

çıkarmalan istenebilir. Bu etkinlikler öğrencilerin yaratıa

lık!anru geliştirmeye olumlu etki eder (Yangın, 2002: 118). 

Türkçe dersi kapsamında verilecek ders dışı görevleıin ıemel 

dil becerilerini geliştirmeye yapacağı katkı yarunda öğrenci

lere ilginç gelecek. zevkle yapacaklan [arklı etkinliklerden 

oluşmalıdır. 

Proje genel haılanyla şu aşamalardan oluşmaktadır: Ama 

an belirlenmesi, ölçütlerin belirlenmesi, planlama, araşurıru 

ve eylem, proje sunumil için hazırlık, ürı1n ve sunumu, de 

ğerlendinne (Yıldız, 2006: [369-370). 

Temalarla UYUlııl~ Yapılabilecek Proje Çalışmakın 
Bir gazete makalesi yazma. 

Bir oyun düzenleme, hir piy<..-s yaznıa. 

Tarudıklan bir kişinin biyografisini hazulama. 

Herhangi bir konu ile ilgili şiir derlemesi yapınıı. 

Atatürk'ün dil ve edebiyatla ilgili görüşlerini derleme. 

Yörede söylenen ninni, mani, ştİr, masal, efsane vb. edeb 

ürı1nleıi derleme. 

Yöresel şairlerin seçkin ürünlerinden oluşan bir amoloj 

oluştunna. 

Yaşanan yerde bir yazar ya da şaiıi ziyaret ederek (mesle 

ğini severek yapıp yapmadığı, mesleğinin zorluklan vb. ko· 

nularda) mesleğiyk ilgili düşüncelerini alma. 

Ailedeki ya da çevrenizdeki insanlann yilrı1ııükleıi mes· 

leklere yönelik gözlem bulgulanm kişisel diişüncelerini d, 

kalc1mk sınırı.a sunma. 

Pnlje ç!.dışnll.llwlIICI yoııdil~ gtin:vkndinııdcn/c cliI~/;cıl nlif

mesi gereken noktalar 

Öğrenci merkezli bir öğrenme yömemi olan proje, bire)" 

sel ve grup etkinlikleri şeklinde yilrı1tülebilir . 
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Proje çalışmalan, bilimsel düşünme ve bilimsel sürecih. 

öğrcncikn.:c i~selkştirilnıcsil1de önemli bir işleve" ~hiptir.· 

Öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık , iletişim vb. zihin

sel ,'(' S<.lSY~llll(.:l"L'rikriııin gelişmesim.' kaıkı sağlar. Proje. içe

rik olarak bilgilerin doğruluğu, elde edilen bilgilerin analizi . 

ve çıkanmlarda bulunma, toplanan yazılı ve görsel unsurların 

birbiriı'le bağlantısım sağlayarak bilgileri düzenleme, Türkçe

yi doğnı ve etldn kuUanma vb. yönlerıIen değerlendirmeye 

tabi tutulur. 

Proje çalışmalannın aşamalan: 

Konu seçimi yapılarak problemi tanımlama. 

Proje amacını belirleme. 

Projeye uygun çalışma planı yapma. 

ihtiyaçlan belirleme ve görev dağılımı yapma. 

Tanımlanan problemi çözmede kullanılacak yöntemi be-

lirleme. 

Farklı kaynaklardan bilgi !Oplama. 

Projeyi plana göre gerçekleştirme. 

Süreçte gereldi rehberlik ve yönlendirmeleri yapma. 

Süreç sonunda elde edilen bulgulan yorumlama. 

Projenin sunumu: SunUlnu materyanerle clesteldeme, se-

sini ve beden dilini kullanarak dinleyicilerin ilgisini çekme 

ve sorulara cevap verme (Bahar vd., 2.006: 81; MEB, 2.005: 

336) 

Ders ~I Görevlendirmelerde Çalışmalann Değerlendirilmesi 

Ders dışı çalışmalar, öğrencilerin bireysel ya da grup ola

rak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve 

yorum yaprna, görüş geliştirme , yeni bilgilere ulaşma, özgün 

düşünce üretme ve çıkanmlarda bulunmalan amacıyla öğ

retmen rehberliğinde yaptıklan çalışırıalardır. Bu çalışmalar, 

öğrencilerin programda öngörülen araştırma yapma, okudu

ğımu anlama, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı

lığını kullanma gibi öğrencinin bilişsel, duyı.ışsal , "evinişsel 

:ıl:mhm .. bki bı'cı'rill'rini geliştinucsini ve bir urüll ortaya koy

masını gereIdi kılmaktadır (MEB, 2006). 

Öz (2.006: 2.80-2.82), yazmaödevlerini değerlendirme ko

nusunda şu noktalann göz önünde bulundurulacağını söyle

mektedir: Gil=lcm gücü, düşünme, hayaldc canlandırma ye

teneği, bellek gücü, Türkçeyi kullanma yeteneği, anlatırnda 

içtenlik, sadelik ve gerçeğe uygunluk, yazım ve noktalama 

kurallanna uyrna. 

Bir yazının bu özellikler yönünden eleştirilip değerlendi

rilmesinin iki yamn vardır: ilki, gerekli yardtm ve rehberIik

le öğrencilerin hu özeııikler yıinıınelen anlayışinn , nitelikleri 
geliştirilebilir . ikincisi, yazının, sınırın genel durumuna göre 

düzeyi saptanır ve dolayısıyla not takdirinde bir ölçü olarak 

kullanılır. 

. _l:: __ 

Ödev, öğretmene, ögrencisinin düşünme , anlatrrıa hatta 

. yetişme seviyesini göstermekte ve ödev incelemesi, öğretme

nin vazgeçilmez bir görevi olmaktadır Wnalan, 2001: 153)_ 

Verilen ödev, projeler vb. çalışmalar, kendisine özgü dereceli 

puanlanıa anahtan vb. ölçekler hazırlanınamış ise aşağıda ve

rilen değerlendirme ölçütü kullanılabilir (Göçer, 2.005: 85). 

.. 
Ödev dokü.mamm zamanında leSIlrr{dme~e 10 puan 

sunuş tekniği: 

PIB:n, tertip ve düzen: 

Yazım ve noktalama kurallanna uygu.~uk 

10 puan .,. - o. 

LO puan .. . 

Konunun yeıerli hazırlarunası ve doğnranlatıİIll : .. 2~_ puan o".: 

Araştırmaya dayanma ve: kaynak belirnne:: 20 puan -
30 puan Amaca uygunluk: 

Toplam . 100 puan .. i· 
. .. . 
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