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 Ders /Oturum Planı

 Aktiviteye bakış

 

Aktivitenin amacı

Değerlendirme öğretmenin incelemesi ile yapılır. 

Bu etkinlik, eğitimcilerin sınıfta kullandıkları davranış ve
yöntemlerin kısa bir öz analizini yapmalarına yardımcı olacaktır

Amaç, bir süreliğine kendimizden uzaklaşmak ve öğrenme ortamındaki
davranışlarımızın iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini objektif olarak
değerlendirmektir

Soruları dürüstçe cevaplayın
Cevaplarınızı dikkatli bir şekilde okuyun
Belirtilen sorulardan bazılarına dayanarak, öğrencilerle etkileşimin nasıl
geliştirilebileceğine ilişkin 2 kişisel öneride bulunun

Aktiviteyi tamamlamak için atılacak adımlar nelerdir? 
 

1.
2.
3.

 

Materyaller:

Aşağıdaki materyallere ihtiyaç duyulacaktır:
-Kalemler, post-it notlar ve bant (yüz yüze ortam için) veya uygun bir işbirliği
yazılımı (çevrimiçi ortam için)
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SORULAR

Sınıfta kullandığınız yöntemler hakkında düşünürken bu soruları
göz önünde bulundurun:
Öğrenciler için ne gibi beklentileriniz var ve öğrencilerin zihinsel ve
duygusal gelişimi için güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturmak
üzere sınıfta ne gibi prosedürler oluşturdunuz?
Öğrencileri eğitirken hangi kelimeleri ve ses tonunu
kullanıyorsunuz?
- öğrencileri teşvik ediyor musunuz?
- Öğrencilerin davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmaya
çalışıyor musunuz?
- Öğrencilerin çalışmaları hakkında yorum yapıyor musunuz?
Öğrencilerinizin ders dışı etkinliklerine ve okul dışındaki
yaşamlarına ne sıklıkla ilgi gösteriyorsunuz?
Öğrencilerinizin kişisel deneyimlerini, ilgi alanlarını ve endişelerini
paylaşmaları için nasıl fırsatlar yaratıyorsunuz?
Öğrenciler üzgün veya sinirli göründüğünde nasıl tepki
veriyorsunuz?
Öğrenciler sınıfınız dışında karşılaştıkları sorunlar hakkında
konuşmak istediklerinde nasıl yanıt veriyorsunuz?
Desteğinizi her öğrencinin özel eğitim ihtiyaçlarına göre nasıl
özelleştiriyorsunuz?
Bir öğrenci hayal kırıklığına uğramış veya pes etmeye hazır
göründüğünde nasıl duyarlılık ve destek gösteriyorsunuz?
Öğrencilerin fikir ve görüşlerini paylaşarak öğrenme sürecine
katkıda bulunmaları için gerçek fırsatlar sunuyor musunuz?
Derslerin öğrencilerin yaşamlarına nasıl katkıda bulunabileceğine
dair ne sıklıkla örnekler veriyorsunuz?
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