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TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 

ÖDEV YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL KURALLAR 

 

TED İstanbul Koleji İlkokulunda; 

a. Ödev konularının seçilmesinde öğrencilerin bilgi ve sınıf seviyelerinin göz önünde 

bulundurulması, 

b. Verilecek ödevlerde öğretime yönelik belirli kazanım ya da kazanımların amaçlanması, 

öğrenciyi meşgul etmiş olmak için ödev verilmemesi. 

c.Ödev konularının 1. ve 2.sınıflarda ortalama yarım saat, 3.ve 4.sınıflarda ise ortalama bir 

saat içinde yapılacak içerikte seçilmesi, 

d.Öğrenciye zevkle ve severek ödev yapma alışkanlığını kazandırabilmek için özellikle 1. ve 

2.sınıflarda kısa ve kolay hazırlanabilir nitelikte ödevler verilmesi, 

e. Ödevi, ödevle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin neler olduğunu ve bunların nerelerde 

bulunabileceğinin öğretmen tarafından öğrencinin TED Ajandasına yazdırılması ve 

TEDMood sistemine girilmesi suretiyle kesinlikle duyurulması, 

f.Öğretmenlerin ödev verirken Bölüm/Zümre Başkanlarına danışması, aynı sınıfa giren diğer 

öğretmenlerin koordine olarak ödev vermesi ve ödevlerin günlük olarak kontrol edilmesi, 

g. 1.2.3. ve 4.sınıflarda ödevsiz gün olarak belirlenen Çarşamba günleri öğrencilere sadece 

kitap okuma önerisinde bulunulması (4.sınıflarda öğretmen gerekli gördüğünde sınavlara 

yönelik çalışma verebilir.), 

h. Ödev konularının ilgili dersin programına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde tespit 

edilmesi; öğrenciyi tereddüde düşürücü ve yanlış yorumlara sebebiyet verici olmaması, 

j.Ödevlerin işlenmiş kazanımları pekiştirecek, düşünme becerilerini geliştirecek, gerçek 

hayatla bağlantı kurmalarını sağlayacak, çeşitli alanlarda becerilerini arttıracak, inceleme 

ve araştırmaya teşvik edecek, çalışma, istek ve heyecanı kuvvetlendirecek bir özellik 

taşıması gerekmektedir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ,KAPSAM,TANIMLAR 

 

Bu yönetmelikte geçen; 

“Ödev”öğretmen tarafından öğrencilerden istenen, onları alıştırma ve gözlem 

yapmaya,incelemeye,düşünmeye,araştırma yapmaya sevk edecek,onların bilgilerini 

artırıp,becerilerini geliştirecek çalışmaları, 

“Tatil” yarıyıl, bayram ve hafta sonu tatillerini ifade eder. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖDEVLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

Ödevin Amacı 

Madde 1:  

Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır: 

    a.Sorumluluk ve aldığı görevi zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak, 

b. Bilgiyi pekiştirmek 

c.Düşünme becerilerini geliştirmek  
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d.Plan yapma bilgi ve becerisini geliştirmek, 

e.Konulara değişik açılardan bakabilme,tartışabilme ve soru sorabilme davranışlarını 

kazandırmak, 

f.Öğrenme ve araştırma yapmayı sevdirmek 

g.Birlikte çalışma davranışı kazandırmak, 

h.Kaynaklardan faydalanabilme, iletişim kurabilme ve araştırma yapabilme alanlarındaki 

becerilerini geliştirmek, 

ı.Gerekli bilgi,araç,gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak 

kullanabilmek, 

     j.Başarmanın hazzını tatma duygusunu kazandırmak. 

 

Ödevin Önemi: 

Madde 2:  

Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup,öğrencilerin kendi 

kendilerine veya grup halinde severek çalışmaları,kazanımlarla ilgili eksiklerini tamamlayarak 

tekrar yapmaları, onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem 

taşır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÖDEV VERİLİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR 

  

Madde 3: 

Ödev konularının seçilmesinde, öğrencilerin bilgi ve seviyeleri göz önünde bulundurulması, 

özellikle temel dersler ve İngilizce dersiyle koordine sağlanarak diğer derslere zaman 

ayırmalarına fırsat verilmesi gibi hususlara dikkat edilir. 

Madde 4: 

Verilecek ödevin konusu açık ve anlaşılır olmalı, öğrenciyi tereddüde düşürmemeli,yanlış 

yorumlara yol açmamalıdır. 

Madde 5: 

Ödev konuları 1. ve 2.sınıflarda en çok yarım saat, 3.ve 4.sınıflarda ise en çok bir saat içinde 

yapılacak içerikte seçilir. 

Madde 6: 

Aynı sınıfta bulunan öğrencilere aynı ödev verilebileceği gibi bilgi, seviye, ilgi ve 

yeteneklerine göre değişik seviyelerde ödevler de verilebilir. Öğrenci istek duyduğu takdirde 

temel derslerde sınıflarda bulunan “Çalışma Kutularından” faydalanmasına yardımcı olunur. 

Öğrencilere ilgi duydukları ve yetenekleri olan konularda gelişmelerini sağlamak bakımından 

program çerçevesi içinde ve istekli olmaları halinde ayrı ayrı ödevler de verilebilir. 

Madde 7: 

Öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak amacı ile grup ödevi verilebilir. Bu 

durumda, grupta yer alan öğrenciler arasındaki iş bölümü de öğretmen tarafından belirlenir. 

Madde 8: 

Öğretmen ödevle ilgili kaynakların veya araç ve gereçlerin neler olduğunu ve bunların 

nerelerde bulunabileceğini öğrencilere önceden duyurur. 

Madde 9: 

Ödevler ilgili programlara uygun olarak verilir. 

Madde 10: 

Ödev verilirken, eğitim ve öğretime yönelik kazanımlar belirlenmeli,öğrenciyi meşgul etmek 

için ödev verilmemelidir. 
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Madde 11: 

Ödevde aranan nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği,öğretmen tarafından 

öğrencilere duyurulur. Verilen ödevler öğrenciler tarafından TED Ajandasına yazılır, öğretmen 

tarafından TEDMood sistemine girilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÖDEVLER ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 

 

Madde12:  

Ödevler verilen sürenin sonunda sınıfta incelenerek değerlendirilir.İnceleme sırasında ödev 

üzerinde öğretmen tarafından gerekli yönlendirmeler yapılır.Yapılan yanlışlar işaret edilir. 

Öğrencilerin yanlışlarını anlayıp düzeltmeleri kendilerinin yapması hedeflenir. Gerekirse ek süre 

tanınır. İncelemeler ve değerlendirmeden sonra öğrencilerin yapılan düzeltmelerde ve işaretlenen 

yanlışlıklar üzerinde durmaları sağlanır. 

Ödevlerde görülen ortak yanlışlar sınıfta belirtilerek gereken düzeltmeler yapılır. 

Madde 13: 

Öğretmenin inceleme ve değerlendirmesinden geçen ödev, Bölüm/Zümre Başkanı veya okul 

müdürü tarafından istenildiğinde gösterilmeye hazır olacak şekilde bulundurulur. 

Tatiller: 

Bayram tatillerinde Türkçe Temel Derslerden ödev verilmemesi esastır. Ancak gezdikleri 

yerler ile ilgili gözlem ve inceleme ödevleri verilebilir.İngilizce dersinden Bayram tatillerinde 

ödev verilebilir. 

 

 

 

Belma ASAM 

Okul Müdürü 

10/09/2018 

 

 


