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Sayın Veliler,
Düzenli ödev yapmanın; öğrenciler için çalışma disiplini kazanmak, öğrenilen konunun tekrarını yaparak 
bilgiyi kalıcı kılmak ya da öğrenme öncesi araştırma yaparak hem araştırma yapmak hem de ön bilgi edinmek 
açılarından öneminin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ev ödevi; öğrencileri evde meşgul etmek için verilen çalışma değil, tam bir öğretim almak için gereken 
önemli bir öğretim . Öğrenciler ödev hedefleri koyabilir ve bu hedefleri gerçekleştirince başarı duygusunun 
tadını çıkarabilirler. Ödevlerini kendileri yaparak bağımsız olmayı ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.

Ev ödevlerini ve veriliş amaçlarını üç ana başlıkta toplayabiliriz:
  ▶Alıştırma ödevi çocukların derste işlenenleri tekrarlamalarını sağlar, konuyu daha uzun süre akılda  
 tutmalarına yardımcı olurken, konunun anlaşılmasını da arttırır.
 ▶ Hazırlık ödevi çocukların bir aktiviteye veya sınıf çalışmasına hazırlanmasına yardım eder.
 Hazırlık ödevi araştırma ve beyin fırtınasını içerir.
 ▶ Devam ödevi kağıtlar veya projeler gibi uzun süreli ödevleri içerir. Bu ödevler çocukların sınıfta  
 öğrendikleri konularla ilintilir.

Günümüzde öğrenciler kendileri için çok daha heyecan verici başka zaman geçirme seçeneklerine sahip 
oldukları için, verilen ödevleri heyecan verici bulmayabilirler. Biliyoruz ki; ödevler bizim çocukluğumuzda 
olduklarından daha heyecan verici değiller. Ödev yapmak bizim için zordu üstelik bizim etrafımızda bugünkü 
çocuklarınki kadar çok çeldirici yoktu.
Bugünün çocuklarının/gençlerinin dünyasında anında iletişim, çoklu görevler, cep telefonları, heyecanlı 
video oyunları, mesajlaşma ve sosyal ağlar var. Ev ödevi, zorlu bir rekabete karşı öğrencilerimizin dikkatini 
çekmek için uğraşıyor!

Ev Ödevlerinin Yararları:
  ■ Ev ödevleri öğrencilere zaman yönetimini öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere öncelik belirlemeyi öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere problem çözmeyi öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere ders materyalini tekrarlamak için bir fırsat daha verir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere istemedikleri zamanlarda da bazı şeyleri yapmak zorunda olduklarını öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere eğitim sürecinde kendi paylarına düşenin sorumluluğunu almayı öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere bağımsız çalışmayı öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere problem çözmeyi, bağımsız düşünmeyi ve yakın ve uzak çevrelerindeki   
 sorunları anlamayı ve bunlarla ilgilenmeyi de öğretir.
 ■ Ev ödevi öğrencilere planlamanın, düzenli olmanın ve harekete geçmenin önemini öğretir.
 ■ Ev ödevi velilerin çocuğunun okulda ne öğrendiğini görmelerini sağlar.
 ■ Ev ödevi öğretmenlerin derslerin ve materyallerin öğrenciler tarafından ne kadar iyi anlaşıldığını  
 belirlemelerine yardım eder.

Ebeveynler ve öğretmenler olarak bizler; çocuklarımıza, ev ödevinin bir zaman kaybı olmadığını, hayatta 
gereken akademik becerileri kazanmak için önemli olduğunu göstermek zorundayız. Onlara sadece ödev 
yapmanın değil, ödevi zamanında teslim etmenin de sayısız yararı olduğunu göstermek zorundayız.

ÖNSÖZ
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Ebeveynler olarak:
  ■ Çocuklarınıza, ödevlerini yaptıktan sonra sosyal medyaya girmelerine, TV izlemelerine v.b.  
 izin verin. (İO-OO-LİSE öğrencileri için) O zaman ödev; veliler ve öğrenciler için bir 
 kazan-kazan durumu haline gelir.

 ■ Ödevlerini kendilerinin yapmalarını sağlayın. (İO-OO-LİSE öğrencileri için)

 ■ Ödevlerini yapmadıklarında ısrarlı olmayın. Bırakın öğretmenleri ile yüzleşsinler. 
 (İO-OO-LİSE öğrencileri için)

 ■ Çocuklarınız için akademik rol modeli ve ödev partneri olun.

Nasıl?
İşte size çocuklarınızın daha düzenli olmasını sağlamak, ev ödevi stresini en aza indirmek hatta belki ortadan 
kaldırmayı sağlayacak bazı ev ödevi yapma ipuçları: 
 
 ▶ Böl ve Kazan (İO-OO-LİSE öğrencileri için)
 Çalışmaları günlük bir planlayıcıda planlayarak çocuğunuzun ödevlerini yönetmesine yardım edin.  
 (Bu, çocuğunuzun yanında olmadığınızda, onun iş yükünü yönetmesine yardımcı olacaktır.) 
       Yapılması gerekenleri yazmak ev ödevlerini yönetmek için iyi bir yoldur. Biten ödevlerin 
 üzerini çizmek ve kendi gelişimlerini takip etmek çocuklar için tatmin edicidir ve çalışmaya 
 devam etme motivasyonunu kazanmalarına yardım eder. 
 
 ▶ Okul/ders sonrası aktiviteleri yönetme (İO-OO-LİSE öğrencileri için)
 Unutmayalım ki; çocukların günlük derslerinden sonra ödev yapmak için sadece birkaç saatleri var.  
 Çocuğunuzun her gün bir okul sonrası aktivitesi varsa ve iş yükünü yönetemiyorsa, programından  
 hangi ders dışı aktivitelerin çıkarılabileceğine bakmak gerekir. Bale, futbol, piyano dersi 
 veya programlı oyun buluşmaları varsa, bu aktivitelerden bazılarını bir sonraki döneme 
 bırakmayı düşünüp ödevler için daha çok zaman kazanabilirsiniz.
 
 ▶ Düzenli bir rutininiz olsun (İO-OO-LİSE öğrencileri için)
 Çocuğunuz dersler bittikten sonra, farklı şeyler yaptıktan sonra ödevlerine daha iyi odaklanıyorsa,  
 atıştırma zamanı ve plansız serbest zaman ile başlayın ve ödevini yapmaya 30-60 dakika aradan 
 sonra başlatın. 
 Ya da dersler bittikten hemen sonra ödevlerini yapmak istiyorsa, o zaman bırakın ödevlerini 
 hemen derslerin ardından yapsın. Önemli olan sizin için işe yarayan yolu bulmak ve bunu bir 
 rutin haline getirmek. Çocuğunuz kendisinden neyin ve ne zaman beklendiğini bilirse, daha 
 etkili çalışmak daha kolay olur. 
 
 ▶ Ödev alanı hazırlayın (İO-OO-LİSE öğrencileri için)
 İyi ders çalışma ve ödev yapma alışkanlıkları kazandırmak için sessiz ve rahat bir ödev yapma 
 yeri olması esastır. Çalışma yerini ister mutfak masasında ister kendi odasındaki masada hazırlayın.  
 Yeter ki TV ve diğer dikkat dağıtıcıların olmadığı sessiz bir yer olsun.
 
 ▶ Ödevleri eğlenceli hale getirin (1-7. sınıflar için)
 Çalışmalarına karşı daha oyuncu bir tutum edinmelerine yardım ederseniz çocuklar ödevi daha 
 az iş olarak görecektir. 
 Örneğin; birinci sınıfa giden çocuğunuz basit matematik problemlerine çalışıyorsa, bilyeler 
 veya oyun kartları gibi küçük oyuncakları kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini görselleştirmesine 
 yardım edin. 
 Üçüncü sınıfa giden çocuğunuz çarpma problemlerine çalışıyorsa, yarış yaparak mümkün 
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 olduğu kadar çok doğru cevap vermeye zorlayın (adil olmak için, çocuğunuza kendinize verdiğiniz  
 sürenin iki katını vermelisiniz). 
       Ev ödevi paketinde eğlenceli bulmacalar ve zekâ oyunları varsa, o zaman bunları çocuğunuzla 
 birlikte yapın ve bu şekilde uzun bir günün ardından çocuğunuzla eğlenceli bir bağ kurun. 
 Ancak; ödevin hepsini kendiniz yapmamaya veya problemleri siz çözmemeye çalışın. 
 Çocuğunuzun yol göstermenize ve doğru cevabı bulmasına yardım etmenize ihtiyacı var-cevapları  
 söylemenize değil. 
 
 ▶ Ara vermelerine izin verin (İO-OO-LİSE öğrencileri için)
 Çalışırken bir ara vermenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Masanızdan sadece birkaç  
 dakika ayrılmak konsantrasyonunuzu arttırmaya veya kendimizi iyi hissetmemize çok yardımcı
 olur. Ara vermek çocuklar için de önemlidir ve çocuklar yetişkinlerden daha aktif ve enerjik 
 oldukları için daha da önemlidir. 
       Bırakın biraz hareket etmek için birkaç dakikalık bir ara verip ödevin başından kalksınlar. 

 ▶ Çocukların stresi yönetmesine yardım edin. 
 Bazı çocuklar diğerlerine göre daha çok ödev ve ders stresi yaşayabilir. Çocuğunuz iş 
 yüküyle zorlanıyorsa, sorunun neden kaynaklanabileceğini bulun ve çocuğunuzun sınıf 
 öğretmeniyle (1-4. sınıflar)/PDR uzmanıyla (5-12. sınıflar) sorunu konuşun. 
 Çocuğunuza ödev konusunda nasıl destek olabileceğinizi sorun ve onların yönlendirmeleri ile 
 hareket edin. 

Bu kılavuzda hangi derslerden nasıl ödev verileceğini, neler beklendiğini bulabilirsiniz.

Öğrencilerimizin öğretim yaşamlarında ve gelecekteki yaşamlarında çalışma ve öz disiplin sahibi olmaları 
konularında önemli bir yere sahip olan ev ödevleri konusunda göstereceğiniz özene ve vereceğiniz desteğe 
teşekkürlerimiz ve saygılarımızla.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI KURULU
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İLKOKUL

  ■ 1. sınıflarda I. dönem pazartesi-salı-perşembe ve cuma günleri temel derslerden ödevlendirme   
   yapılır. II. dönemde ise pazartesi-salı-cuma günleri temel dersler, perşembe günleri İngilizce   
 derslerinden ödev verilir.  
 
 ■ 2, 3 ve 4. sınıflarda pazartesi-cuma günleri temel dersler, salı-perşembe günleri İngilizce   
 derslerinden ödev verilir.  
 
 ■ Çarşamba günleri ödevsiz gündür.  
 

TEMEL DERSLER 

1. SINIFLAR

  ■ 1. sınıflarda sınıf öğretmeni tarafından ağırlıklı olarak okuma-yazma çalışmalarını destekleyici   
 ödevler verilir. Uzaktan öğretim olması durumunda yazma aşamalarının veya sesli okumalarının   
 video çekimleri istenebilir. Öğrencilerden istenen her çalışmaya geribildirim verilir.   
 
 ■ Google Classroom sisteminde  1. sınıflarda öğrencilere verilen ödevlere, sınıf öğretmenleri 
 ses kaydı ile dönüt vermektedir. Gönderilen her video veya yazma çalışmalarının dönütlerine   
 öğrenciler, Google Classroom üzerinden sesli olarak ulaşabilmektedir.
    
 ■ Ödev süresi en fazla 30 dakika olacak şekilde planlanmıştır.

2, 3 ve 4. SINIFLAR

 ■ İlkokulda öğrencilerimizin okuduğu sınıf, bir sonraki sınıfında alacağı eğitimin alt yapısını   
 oluşturacağından, ödevlerle geliştirmek istenen düşünme becerileri sınıf düzeyinin 
 gelişimsel özelliklerine göre aşamalı olarak arttırılmaktadır. Amacımız, öğrencilere bu 
 becerileri kazandırmaya ve geliştirmeye olanak sağlayacak içerikteki ödevlerle de destek 
 olmak ve onları izlemektir. Bu doğrultuda hafta sonu Türkçe ödevleri Ölçme Değerlendirme   
 Uzmanları, Sınıf Öğretmenleri işbirliği ile hazırlanır 
 
 ■ Her hafta aşağıda belirtilen dört temel dil becerisine yönelik hafta sonu ödevleri hazırlanır. 
  ▶ Dinleme
  ▶ Konuşma 
  ▶ Okuma
  ▶ Yazma
    
 ■ Ödevler eleştirel ve yaratıcı düşünmeye dayalı, karşılaştırma, ilişki kurma, yorumlama,    
 çıkarımda bulunma, görüş geliştirme, genelleme, kanıt gösterme gibi becerilerini geliştirecek   
 anlama ve anlatma çalışmalarını içerir. Öğrenci yanıtları ve performansları sınıf öğretmenleriyle   
 birlikte derste ele alınır ve öğrencilere geri bildirim verilir. 
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MATEMATİK BRANŞ DERSİ

İlkokulda Matematik branş öğretmeni 2, 3 ve 4. sınıflarda derse girer. Matematik branş öğretmenimiz 
çalışmalarını sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde yürütür.   
 
 ■ 1. sınıflara Matematik öğretmenimiz tarafından ödev verilmez.

 ■ 2, 3 ve 4. sınıflarımızda Matematik ödevleri Ölçme Değerlendirme Uzmanları ve Matematik   
 Öğretmeni işbirliği ile hazırlanır. Ödevler öğrencilerin; tahmin etme, karşılaştırma, çıkarım 
 yapma, sayı hissi, akıl yürütme, problem çözme/yazma vb. becerilerini geliştirmeye yönelik,   
 günlük yaşamla ilişkili ve disiplinler arası nitelikte hazırlanır. Öğrenci yanıtları matematik 
 branş öğretmeniyle derste ele alınır. Sınıfça, yanıtlar ve farklı çözüm yolları üzerinde tartışılır ve   
 öğrencilere geri bildirim verilir.
 Öğrencilerin, kendi problemlerini yazma, anladığını açıkça yazma, sorgulatma vs gibi çalışmaları  
 üzerinde durulur. Sorulara verilen cevaplarda kısa cevap yerine neden, niçin, açıklayınız, 
 bu değişirse nasıl değişir gibi sorulara yanıt vermesi istenir, öğrencinin daha çok düşünmeye 
 teşvik edilmesi sağlanır.

 ■ Hafta sonu Matematik ödevleri, matematik öğretmeni tarafından Google Classroom’a yüklenir.  
 Her hafta cuma günü 17.00’a kadar yayınlanır, Yüz yüze eğitim öğretim süreci boyunca öğrenciler  
 ödevlerini okula getirirler. Ödev kontrolleri sınıflarda topluca yapılır. Ödevlerimiz, öğrenciler ile   
 birlikte detaylı olarak ve üzerinde sınıfla birlikte yorumlar yapılarak çözülür.
  
 ■ Ödev süresi en fazla 30 dakika olacak şekilde planlanmıştır.

FEN BİLİMLERİ BRANŞ DERSİ

Fen Bilgisi dersi öğretmeni ilkokulda tüm sınıf seviyelerinde derse girer. Öğrencilerimiz Laboratuvar 
çalışmalarını Fen Bilgisi öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirirler.  
 
 ■ Tüm sınıf düzeylerinde ödev verilip verilmeyeceğine ve ödevin niteliğine, ihtiyaç ve planlama   
 doğrultusunda, zümre toplantısında karar verilir.

 ■ Ödev verilen haftalarda ödev, pazartesi günü verilir, aynı hafta cuma günü teslim alınır.

 ■ Ödev süresi en fazla 30 dakika olacak şekilde planlanır.

 ■ Ödevler Google Classroom'a Fen Bilimleri öğretmeni tarafından yüklenir ve geri bildirimler yine  
 Fen Bilimleri öğretmeni tarafından verilir.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BRANŞ DERSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. sınıflarda branş öğretmeni ile yürütülür.  
 
 ■ Ödevler, öğretmenin işlediği konular doğrultusunda iki haftada bir hafta sonu verilir. 
 
 ■ Hafta sonu ödevi, cuma günleri saat 17.00’ye kadar verilmiş olur, salı akşam 18.00’e kadar   
 öğrenciden ödevini teslim etmesi istenir.
 
 ■ Ödevler Google Classroom’a ders öğretmeni tarafından yüklenir ve geri bildirimler yine   
 öğretmen tarafından verilir.
 
 ■ Ödev süresi 30 dakikadır.
  ■ Ödevler;
   ▶ Okuma,
   ▶ Araştırma,
   ▶ Metin inceleme,
   ▶ Özet çıkartma,
   ▶ Sunum yapma,
   ▶ Kısa ve/veya uzun yanıtlı soru-cevap,
   ▶ Etkinlik kağıdı yanıtlama şeklinde verilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

 ■ 1 ve 2. sınıflara kodlama dersinden ödev verilmez.
 
 ■ Derslerde yapılan sınıf içi çalışmalarının linkleri, cuma günleri öğleden sonra Google    
 Classroom’da paylaşılır. Bu sayede öğrencilerin öğrendikleri konuları tekrar etmeleri sağlanır.

 ■ 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Bilişim Teknolojileri dersinde edinmiş oldukları 
 kazanımların, pekiştirilmesini sağlama ya da ders içerisinde yapılan çalışmanın tamamlanması   
 amacıyla ödev verilir. 

 ■ Ödevler Bilişim Teknolojileri dersinin olduğu gün verilir, gelecek hafta aynı gün teslim alınır.   
 Öğrencilerin ödevlerini yapabilmeleri için 1 hafta süre verilir. 

 ■ Ödev süresi en fazla 30 dakika olacak şekilde planlanır.

 ■ Ödevler Google Classroom’a Bilişim Teknolojileri öğretmeni tarafından yönergeleri hazırlanarak  
 yüklenir ve geri bildirimler yine Bilişim Teknolojileri öğretmeni tarafından verilir.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GERİ BİLDİRİM
  Geri bildirimler ilkokulda kullanılan araçların el verdiği ölçüde bireysel olarak verilir.

MÜZİK DERSİ
 
 ■ 1 ve 2. sınıflarda Müziğin ABC’si kitabından belirlenen sayfalar ödev olarak verilir.

 ■ 3 ve 4. sınıflarda Müziğin ABC’ si kitabından belirlenen sayfalar ödev olarak verilir.

 ■ 3 ve 4. sınıflarda UKULELE çalışmalarının tamamı CHARANGA MUSIC SCHOOL programı  
 üzerinden yaptırılarak ödevler yine aynı program üzerinden verilir.

 ■ 3 ve 4. sınıflarda öğrencilerin Google Slides, PPT sunumları hazırlamaları istenir.

 ■ 3 ve 4. sınıflarda performansa dayalı enstrüman çalışmaları rutin tekrarı gerektirdiğinden ödev   
 olarak nitelendirilmez.

 ■ İlkokul tüm seviyelerde CHARANGA MUSIC SCHOOL web tabanlı öğretim programında   
 öğretmenin belirlediği çalışmalar ödev olarak program üzerinden atanır.

 ■ Müzik dersi teori ödevleri her seviyede ilgili öğretmen tarafından Google Classroom’a yüklenir.

 ■ Araştırma ödevlerinin süresi 20 dakikayı geçmez.

 ■ Her hafta ödev zorunluluğu yoktur. Konu bazında gerektiği zaman ödev verilir.
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YABANCI DİLLER

Yabancı dil öğreniminde, ödev yapmak ve ödevi zamanında teslim etmek büyük önem taşır. Çünkü 
alıştırma, tekrar ve öğretmeninden ödeviyle ilgili aldığı geribildirim öğrenciyi geliştirir. Ödev, ders çalışma 
alışkanlığı edinmek, bağımsız bir şekilde çalışmak ve derste öğrenilenlerin üzerine koymak adına iyi bir 
fırsattır.
Öğrencilerden sınıfta öğrendiklerinin bir uzantısı ya da tamamlayıcısı olarak bir ödevi tamamlamalarını 
ya da sınıfta üzerinde konuşmak, tartışmak amacıyla bir konu hakkında araştırma yapmaları beklenir. 
Verilen ödev asla öğrenciyi strese sokacak bir deneyim değildir ve öğrenciler öğretmenleri ile e-posta ya 
da Google Classroom aracılığı ile rahatlıkla iletişim kurabilirler.

Öğrencilerden ödevi zamanında Google Classroom üzerinden ya da elden öğretmenine teslim etmesi 
beklenir. (ödevin niteliğine göre değişiklik gösterebilir.) 1. sınıf öğrencilerimiz ikinci dönemde yine 
Google Classroom üzerinden ödevlerinin fotoğraflarını paylaşabileceklerdir ya da elden ödevlerini teslim 
edebileceklerdir. İhtiyaca göre farklı öğrencilere farklı ödevler verilebilir ya da seçenekler sunulabilir.
 
  ÖDEVLER:
  ■ Öğrenme günlükleri,
  ■ Google Slides, PPT sunumları hazırlama,
  ■ Çeşitli konular hakkında paragraf yazımı,
  ■ Yazım alıştırmaları,
  ■ Kısa hikaye, metin veya kitap bölümü okuma,
  ■ Okuma raporları doldurma, verilen metinle ilgili sorular cevaplandırma, açık-uçlu 
  soruları yanıtlandırma,
  ■ Gramer egzersizleri (online çalışma kağıtları, workbook çalışmaları gibi),
  ■ Oyunlar,
  ■ Çeşitli konular hakkında video hazırlama,
  ■ Kelime günlükleri, kelime tekrar/pekiştirme çalışmaları,
  ■ Grafik düzenleyiciler,
  ■ Online karikatür oluşturma,
  ■ E-Kitap/Dijital Kütüphane (RazPlus ve Tumble Books),
  ■ Araştırma yapma, not alma ve sunma,
  ■ Yaratıcı projeler,
  ■ Video izleme.

  NE KADAR SIKLIKLA ÖDEV VERİLİR?

 1. SINIFLAR: 2. dönem başlamak üzere haftada 1 kez; perşembe günleri
 2, 3 ve 4. SINIFLAR: Haftada 2 kez; salı ve perşembe günleri
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     GERİ BİLDİRİM VERME 
 
 ▶ Öğretmen her öğrenciye yazılı, sözlü ya da videolu geri bildirim verir.
 ▶ Öğretmen her öğrenciye anlaşılır bir biçimde 1 hafta içinde geri bildirim verir.
 ▶ Eğer verilen ödev bir gramer/workbook sayfası ise öğretmen geri bildirim vermez, sınıfta   
 cevapların üzerinden toplu bir şekilde geçer, varsa genel soruları cevaplandırır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
TÜRKÇE DERSİ

ORTAOKUL

Türkçe dersi kapsam itibariyle okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinden oluşur. Öğrencilerden 
beklenen; kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri ve okudukları/dinledikleri metinleri analiz 
ederek yorumlamalarıdır. Bu bağlamda süreç boyunca verilecek ödevlerin nitelikleri aşağıdaki gibidir:
  
 ■ PERFORMANS GÖREVLERİ: Bu ödevler aşamalı olarak ilerleyen bir sürecin sonunda   
 verilir. Ödevlerin içeriği planın işleyişine bağlı olarak yazma, hazırlıklı konuşma veya 
 sunum  olarak verilebilir. Bu performans görevleri yazma, konuşma ve sunum ölçekleri
 ile değerlendirilir. Ölçekler sürecin başında “Google Classroom”a konulur ve öğrencilerin 
 bu ölçek doğrultusunda ödevlerini yapmaları beklenir. Bu ödevlerin geri bildirimleri toplu 
  ve bireysel olarak öğretmen tarafından yapılır.
  
 ■ KİTAP OKUMA ÖDEVLERİ: Sene boyunca okunacak kitapların listesi öğrencilere önceden  
 bildirilmiştir. Dönem boyunca haftada bir ders saati kitap okuma ve inceleme çalışmalarına   
 ayrılacaktır. Kitapların hangi tarihler arasında okunacağı öğrencilerin okuma hızlarına bağlı
 olarak değişkenlik göstermekte olup bu zaman aralığı öğrencilere bildirilecektir. Buna bağlı olarak  
 öğrencilere belirli sayfa aralıklarını kapsamak üzere okuma ödevleri verilecektir.
 Bu okuma faaliyetleri, “Google Form ve Yazılı Anlatım” çalışmaları ile ölçülecek, geri    
 bildirimler verilecektir.
  
 ■ DERSE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Bu çalışmalar öğrencilere ders öncesinde 
 konuya dikkat çekme amacıyla verilen araştırma görevleri şeklinde olacaktır. Bu görevler günde 
 15 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Bu araştırma görevleri ders içinde öğrencinin   
 derse katılımıyla değerlendirilecek olup yazılı geri bildirim verilmeyecektir.
  
 ■ SEKİZİNCİ SINIFLAR İÇİN KONU TEKRAR ÇALIŞMALARI: 8. sınıflar için
 yukarıdaki çalışmalara ek olarak konu tekrar çalışmaları planlanmıştır. Bu çalışmalar konuların   
 işlenme süresine bağlı olarak haftada bir veya on beş günde bir olacak şekilde planlanmıştır. 
 Bu çalışmaların geri bildirimi ders içinde öğretmen tarafından verilecektir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
LİSE

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dersin niteliği gereği  yazma, okuma, konuşma ödevleri verir. Tanılayıcı 
ve biçimlendirici değerlendirmelerle öğrenci süreç değerlendirmelerine alınır.

 ■ KİTAP OKUMA ÖDEVLERİ: Okuma programında seçilen kitaplar için öğrenciye 
 verilecek süreler dönem başında planlanır ve öğrencinin kitabı okuyabileceği makul 
 süreler  belirlenir. Öğrenciye okuma takvimi öğretim yılı başında verilir. Okuma kitapları 
 sınıf içinde sözlü ve yazılı etkinliklerde kullanılarak değerlendirilir.
 
 YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME: Millî Eğitim Bakanlığının ölçme   
 değerlendirme yönergesi gereği öğrencilerden bir ürün dosyası oluşturması istenir. Öğrencilerden  
 bir dönemde maksimum dört adet olmak üzere (12. sınıflarda iki yazı)
 sözcük sayıları sınırlandırılmış bütüncül düşünce yazısı (edebi eleştiri, metin karşılaştırma vb.)
 yazmaları beklenir ve bu yazıların geri bildirimi Google Classroom üzerinden 
 öğretmen tarafından yapılır. Ürünler yüz puan üzerinden tek bir not verilerek değerlendirilir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin niteliği ve içeriği gereği öykü, şiir vb. konularının sonunda öğrenciler bu 
türden yaratıcı yazılar yazmaları konusunda teşvik edilir. Öğretmenin her öğrenciye ayrı ayrı geri bildirim 
vermesi mümkün olmadığı durumlarda öğretmen, belirgin hataları içeren metinleri öğrencilerle birlikte 
değerlendirerek geri bildirim verir, bu öğrencilerin ortak hatalarını görmeleri açısından yararlı ve zaman 
kazandırıcı bir yöntemdir. Öğrenciler zaman zaman akran geri bildirimi yoluyla birbirlerinin metinlerini 
değerlendirir.

  ■ SORU ÇÖZME- ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Uygulama üzerinden otomatik 
 geri bildirim verilir ve sınıfta çözüm yapılarak toplu geri bildirim verilir. 

  ■ SORU ÇÖZME-AÇIK UÇLU SORULAR: Google Classroom üzerinden yanıt 
 anahtarı paylaşılıp sınıfta çözüm yapılır.

  ■ SÖZLÜ İFADE BECERİSİNİ GELİŞTİRME: Her dönem iki adet olmak üzere sınıf 
 içinde (online da meet ortamında) konuşma ödevi verilir. Konuşma ödevleri, dersin 
 içeriğinden verilebileceği gibi okuma programında seçilen kitaplar üzerine de 
 olabilir. Değerlendirme ölçeği ile Classroom üzerinden öz değerlendirme/akran 
 değerlendirmesi/öğretmen değerlendirmesi yapılır.

  ■ DERSE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Günlük rutin ders akışında öğrencilerin en fazla 
 20 dakikalarını alacak şekilde metin okuma, konu hakkında araştırma yapma vb. derse ön 
 hazırlık ödevleri; işlenmiş olan konuyu daha iyi kavramalarını sağlamak amacıyla da 
 pekiştirme ödevleri verilir. Web araçları üzerinden yapılan bu çalışmalarda - 
 
Edpuzzle/Google form gibi - uygulama üzerindeki sorulara verilen yanıtlara otomatik geri bildirim 
gelir. 

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencinin okuma, anlama, anlatma ve yazma becerisini geliştirmek 
amacıyla verilecek ödevler öğrencilerin tüm derslerden oluşacak toplam ödev yükü göz önüne alınarak 
öğrencinin makul sürede yapabileceği şekilde planlanır.
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SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ  
SOSYAL BİLGİLER-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

ORTAOKUL

  ■ SOSYAL BİLGİLER: Her seviyede hafta içi ya da hafta sonu haftada en fazla 1 (bir) 
 ödev verilir.
  
 ■ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Her seviyede hafta içi ya da hafta sonu iki haftada bir 
 en fazla 1 (bir) ödev verilir.
 a) Hafta içi ödevi, pazartesi günleri saat 17.00’ye kadar verilmiş olur, cuma günü 18.00’e kadar   
 öğrenciden ödevini teslim etmesi istenir.
 b) Hafta sonu ödevi, cuma günleri saat 17.00’ye kadar verilmiş olur, salı akşam 18.00’e kadar   
 öğrenciden ödevini teslim etmesi istenir.
 
 ■ Yukarıdaki ödev düzeni dışında ders öğretmeni seviyede uygulama birliğine dikkat ederek 
 dersi sırasında ya da sonrasında ders içeriğine ve sınıf dinamiğine göre bir ödev isteyebilir 
 ve teslim tarihini, verdiği ödevin içeriğine göre belirleyebilir. (Bu ödevler varsa aynı seviyeyi   
 paylaşan tüm öğretmenlerin eş zamanlı uygulaması ile yapılır.)  
 ■ ÖDEVLER:
  ▶ Okuma,
  ▶ Araştırma,
  ▶ Video izleme,
  ▶ Metin inceleme,
  ▶ Video hazırlama,
  ▶ Özet çıkartma,
  ▶ Verilen materyale göre verilen soruları yanıtlama,
  ▶ Sunum yapma,
  ▶ Kısa ve/veya uzun yanıtlı soru-cevap,
  ▶ Poster-Gazete-Pano hazırlama ve sunma,
  ▶ Fotoğraf çekme,
  ▶ Etkinlik kağıdı yanıtlama şeklinde verilir.
 
 ■ Öğrenciden istenen ödevler çoğunlukla Google Classroom üzerinden classroom uyumlu araçlarla  
 verilir ve aynı platform üzerinden geri alınır.  
 
 ■ Diğer ödev verme yolları Kahoot, Mentimeter, Canva, Edpuzzle, Settera v.b Web 2. Araçları ve  
 e-mail yolu ile olur. Bu tür ödevlerin öğrenciden geri dönüşleri Google Drive, e-mail, fotoğraf   
 çekme ve yollama şeklindedir. 
 fotoğraf çekme ve yollama şeklindedir.
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TARİH/COĞRAFYA/FELSEFE GRUBU VE 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ

LİSE

  ■ TARİH/COĞRAFYA/FELSEFE GRUBU: Her seviyede hafta içi ya da hafta sonu haftada 
 en fazla 1 (bir) ödev verilebilir.

  ■ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Her seviyede hafta içi ya da hafta sonu iki haftada 
 bir en fazla 1 (bir) ödev verilir.
 a) Hafta içi ödevi, pazartesi günleri saat 17.00’ye kadar verilmiş olur, takip eden cuma günü 
 18.00’e kadar öğrenciden ödevini teslim etmesi istenir.
 b) Hafta sonu ödevi, cuma günleri saat 17.00’ye kadar verilmiş olur, takip eden salı günü 18.00’e  
 kadar öğrenciden ödevini teslim etmesi istenir.

  ■ Yukarıdaki ödev düzeni dışında ders öğretmeni seviyede uygulama birliğine dikkat ederek 
 dersi sırasında ya da sonrasında ders içeriğine ve sınıf dinamiğine göre bir ödev isteyebilir ve   
 teslim tarihini, verdiği ödevin içeriğine göre belirleyebilir. (Bu ödevler varsa aynı seviyeyi 
 paylaşan tüm öğretmenlerin eş zamanlı uygulaması ile yapılır.)
  ■ ÖDEVLER:
  ▶ Okuma, 
  ▶ Araştırma, 
  ▶ Video izleme, 
  ▶ Metin inceleme, 
  ▶ Video hazırlama, 
  ▶ Özet çıkartma, 
  ▶ Verilen materyale göre verilen soruları yanıtlama, 
  ▶ Sunum yapma, 
  ▶ Kısa ve/veya uzun yanıtlı soru-cevap, 
  ▶ Poster-Gazete-Pano hazırlama ve sunma, 
  ▶ Fotoğraf çekme, 
  ▶ Etkinlik kağıdı yanıtlama şeklinde verilir.

  ■ Öğrenciden istenen ödevler çoğunlukla Google Classroom üzerinden classroom uyumlu 
 araçlarla verilir ve aynı platform üzerinden geri alınır.

  ■ Diğer ödev verme yolları Kahoot, Mentimeter, Canva, Edpuzzle, Settera v.b Web 2. Araçları 
 ve e-mail yolu ile olur. Bu tür ödevlerin öğrenciden geri dönüşleri Google Drive, e-mail, 
 fotoğraf çekme ve yollama şeklindedir.



16

TÜM SEVİYELERDE GERİ BİLDİRİM 
  
 ■ Ödevler Google Classroom üzerinden verildiğinde geri bildirimleri öğretmen tarafından 
 Google Classroom üzerinden ödevin veriliş şekline ve niteliğine göre açıklayıcı yorum
 ve/veya derecelendirilmiş değerlendirme ölçeği ile birlikte bireysel ve/veya toplu şekilde verilir.

 ■ Ödev vermek için kullanılan farklı online araçlara bağlı olarak (Kahoot, Mentimeter, Canva,
 Edpuzzle, Settera v.b Web 2. Araçları gibi…) öğretmen geri bildirimlerini bu araçlar 
 üzerinden yapar.

 ■ Ödevin veriliş şekline ve niteliğine göre E-mail yolu ile de ödev geri bildirimi bireysel ve /veya  
 toplu olarak yapılır.

 ■ Bazı ödevlerin geri bildirimleri öğretmen tarafından ders sırasında sözlü olarak yapılır.

 ■ Ayrıca öğrencilerden de ödevle ilgili öz değerlendirme/ akran değerlendirmesi yapmaları   
 istenebilir.
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MATEMATİK BÖLÜMÜ  
ORTAOKUL

 ■ Ortaokulda her seviyede, Matematik dersinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ödev verilir.

 ■ Hafta içi ödevleri, 5 ve 6. sınıflarda pazartesi günleri verilir, perşembe günleri teslim alınır.

 ■ Hafta içi ödevleri, 7 ve 8. sınıflarda salı günleri verilir, cuma günleri teslim alınır.

 ■ Hafta içi Matematik ödevlerimizin süresi 30 dakikadır.

 ■ Hafta sonu Matematik ödevlerimizin süresi 40 dakikadır.

 ■ Hafta sonu Matematik dersi ödevlerimiz, her hafta cuma günü 17.00’a kadar yayınlanır ve pazar  
 gecesi 23.59’a kadar öğrenci tarafından teslim edilir.

 ■ Öğretmen hafta sonu ödevlerinde niteliğe ve istenilen formata göre teslim zamanında, uygun   
 değişikliği (ek süre verme gibi) yapabilir.

 ■ Sınıfın veya öğrencinin bireysel ihtiyacına göre ödev hazırlanarak verilebilir. Diğer seviye   
 öğretmenleri mutlaka bilgilendirilir.

 ■ Ödevler Google Classroom üzerinden teslim alınır. Kontrol edilir. Geri bildirim verilir.    
 Yapılamayan sorular ve üzerinde durulması gereken sorular ilk derste sınıf ortamında çözülür.

 ■ Ödevler: Ek kaynak kullanımı, soru çözümü, araştırma yapma, poster hazırlama ve sunma,   
 etkinlik kağıtlarının yapılması, video izleme ve hazırlama, sunum hazırlama,
 performans, okuduğumuz kitaba ait çalışmalar şeklindedir.

 ■ Ödev verme konusunda, ihtiyaca ve seviyeye göre farklı online platformlardan da yararlanılır.

 ■ Ödevler ve geri bildirim için kullanılan online platformlar, seviye bazında değişiklik 
 gösterse de ağırlıklı olarak kullanılanlar Google Classroom, Google Forms, Khan Academy,   
 Quizizz, Kahoot, Edpuzzle, Quizlet, Socrative, Nearpod ve Padlet uygulamalarıdır.
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LİSE

  ■ Lisede her seviyede, Matematik dersinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ödev verilir.

 ■ Hafta içi ödev verildiğinde, ödevin verilmesinden itibaren teslim süresi ödevin içeriğine göre 
 2-3 gündür.

 ■ Hafta içi Matematik ödevlerinin süresi 30 dakikadır.

 ■ Hafta sonu Matematik dersi ödevleri, her hafta cuma günü 17.00’ye kadar tüm seviyelerde   
 yayınlanır ve Pazar gecesi 23.59’a kadar öğrenci tarafından teslim edilir.

 ■ Hafta sonu Matematik ödevlerimizin süresi 40 dakikadır.

 ■ Hafta sonu ödevlerimizde niteliğe ve istenen formata göre, teslim zamanında öğretmen; uygun   
 değişikliği (ek süre verme gibi) yapabilir.

 ■ Sınıfın veya öğrencinin bireysel ihtiyacına göre ödev hazırlanarak verilebilir. Diğer seviye   
 öğretmenleri mutlaka bilgilendirilir.

 ■ Öğrencilerin bireysel takviyeye ihtiyacı olduğunda, ek kaynak önerilebilir. Digital kaynak   
 paylaşılabilir.

 ■ Ödevler Google Classroom üzerinden teslim alınır. Kontrol edilir. Geri Bildirim verilir.    
 Yapılamayan sorular ve üzerinde durulması gereken sorular ilk derste sınıf ortamında çözülür.

 ■ Ödevler; seviyeye ve konuya göre değişebilmekle birlikte, ek kaynak kullanımı,
 soru çözümü, araştırma yapma, poster hazırlama ve sunma, etkinlik kağıtlarının yapılması, video   
 izleme ve hazırlama, sunum hazırlama, hazırlık sınıflarımızda okuttuğumuz kitaba ait çalışmalar,  
 Maths Journal ve ek Terminoloji çalışmalarımız şeklindedir.

 ■ Ödev verme konusunda, ihtiyaca ve seviyeye göre farklı online platformlardan da yararlanılır.

 ■ Ödevler ve geri bildirim için kullanılan online platformlar, seviye bazında değişiklik 
 gösterse de ağırlıklı olarak kullanılanlar Google Classroom, Google Forms, Khan Academy,   
 Quizizz, Kahoot, Edpuzzle, Quizlet, Socrative, Nearpod ve Padlet uygulamalarıdır.
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FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ   
ORTAOKUL

  ■ Tüm sınıf düzeylerinde haftada 1 ders saati kazanım destek ve pekiştirme çalışmalarına ayrılır.

 ■ Ödevler, cuma günleri verilir ve takip eden pazartesi günü teslim alınır.

 ■ Bir sonraki derse hazırlık amaçlı 5 dakikalık tekrar görevleri hafta içinde de verilebilir.

 ■ Öğrencilerin ödev yapmak için ayıracakları sürenin en fazla 20 dakika olmasına dikkat    
 edilecektir.
 

FİZİK/KİMYA/BİYOLOJİ
LİSE

  ■ Haftada 1 ders saati kazanım destek ve pekiştirme çalışmalarına ayrılır.

 ■ Bir sonraki derse hazırlık amaçlı 5 dakikalık tekrar görevleri hafta içinde de verilir.

 ■ Ödevler, cuma günleri verilir ve takip eden pazartesi günü teslim alınır.

 ■ Öğrencilerin ödev yapmak için ayıracakları sürenin en fazla 30 dakika olmasına dikkat edilir.
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TÜM SEVİYELERDE GERİ BİLDİRİM 
Geri bildirimler ilkokul ve ortaokulda bireysel, lisede ise kullanılan araçların el verdiği ölçüde otomatik 
olarak bireysel ve devamında da toplu olarak verilir. 
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YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ    

Yabancı dil öğreniminde, ödev yapmak ve ödevi zamanında teslim etmek büyük önem taşır çünkü 
alıştırma, tekrar ve öğretmeninden ödeviyle ilgili aldığı geribildirim öğrenciyi geliştirir. Ödev, ders çalışma 
alışkanlığı edinmek, bağımsız bir şekilde çalışmak ve derste öğrenilenlerin üzerine koymak adına iyi bir 
fırsattır.
Öğrencilerden sınıfta öğrendiklerinin bir uzantısı ya da tamamlayıcısı olarak bir ödevi tamamlamalarını ya 
da sınıfta üzerinde konuşmak, tartışmak amacıyla bir konu hakkında araştırma yapmaları beklenir. Verilen 
ödev asla öğrenciyi strese sokacak bir deneyim değildir ve öğrenciler öğretmenleri ile e-posta ya da Google 
Classroom aracılığı ile rahatlıkla iletişim kurabilirler. 

Öğrencilerden ellerinden gelenin en iyisini yaparak ödevi zamanında Google Classroom üzerinden 
öğretmenine teslim etmesi beklenir. 

ORTAOKUL

ÖDEVLER:
 ■ Öğrenme günlükleri,
 ■ Özet yazma,
 ■ Google Slides, PPT sunumları hazırlama,
 ■ Çeşitli konular hakkında paragraf ve kompozisyon yazma,
 ■ Kelime günlükleri ve kelime tekrar/pekiştirme oyunları,
 ■ Kurgu ve kurgu olmayan metinler okuma (Achieve 3000), bir romanın bölümlerini okuma,
 ■ Okuma raporları doldurma, verilen metinle ilgili sorular cevaplandırma, açık-uçlu soruları   
 yanıtlandırma,
 ■ Gramer egzersizleri (online çalışma kağıtları, workbook çalışmaları gibi),
 ■ İnceleme yazısı yazma,
 ■ Oyunlar,
 ■ Çeşitli konular hakkında video hazırlama ve sunum yapma,
 ■ Verilen bir konu hakkında ses kaydetme,
 ■ Grafik düzenleyiciler,
 ■ Online karikatür oluşturma,
 ■ E-kitap – dijital okuma platformu (MyON),
 ■ Araştırma yapma, not alma ve sunma,
 ■ Yaratıcı Projeler,
 ■ Bir film, TED Talk, kısa video izleme, yorumlama ve tartışma.
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LİSE
 
 ■ Öğrenme günlükleri,
 ■ Özet yazma,
 ■ Google Slides, PPT sunumları hazırlama,
 ■ Çeşitli konular hakkında paragraf ve kompozisyon yazma,
 ■ Kelime günlükleri ve kelime tekrar/pekiştirme oyunları,
 ■ Kurgu ve kurgu olmayan metinler okuma (Hazırlık sınıflarında Achieve 3000 kullanımı), bir   
 romanın bölümlerini okuma,
 ■ Okuma raporları doldurma, verilen metinle ilgili sorular cevaplandırma, açık-uçlu soruları   
 yanıtlandırma,
 ■ Gramer egzersizleri (online çalışma kağıtları, workbook çalışmaları gibi),
 ■ İnceleme yazısı yazma,
 ■ Oyunlar,
 ■ Çeşitli konular hakkında video hazırlama,
 ■ Grafik düzenleyiciler,
 ■ Online karikatür oluşturma,
 ■ Araştırma yapma, not alma ve sunma,
 ■ Yaratıcı Projeler,
 ■ Bir film, TED Talk, video izleme, podcast dinleme, yorumlama ve tartışma şeklinde    
 planlanmıştır.
 

NE KADAR SIKLIKLA ÖDEV VERİLİR?

ORTAOKUL: Haftada 1 ya da 2 kez 
HAZIRLIK SINIFLARI: Her gün
9. SINIFLAR: Her dersten haftada 1 kez (3 ayrı ders bulunmaktadır)
10. SINIFLAR: Haftada 1  ya da 2 kez
11. SINIFLAR: Haftada 1 kez
12. SINIFLAR: Haftada 1 kez
MODERN DİLLER BÖLÜMÜ: Tüm seviyelerde haftada 1 kez

GERİ BİLDİRİM VERME
  ▶ Öğretmen her öğrenciye yazılı, sözlü ya da videolu geri bildirim verir.
  ▶ Öğretmen her öğrenciye anlaşılır bir biçimde 1 hafta içinde geri bildirim verir.
  ▶ Eğer verilen ödev bir gramer/workbook sayfası ise öğretmen geri bildirim vermez, 
 sınıfta cevapların üzerinden toplu bir şekilde geçer, varsa genel soruları cevaplandırır.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ  
ORTAOKUL ve LİSE

  ■ Öğrencilere derslerde edinmiş oldukları kazanımların, pekiştirilmesini sağlama ya da ders   
 içerisinde yapılan çalışmanın tamamlanması amacıyla ödev verilir. 
 ■ Bu amaçla verilen ödevler öğrencinin dersinin olduğu gün verilir, gelecek hafta aynı gün teslim  
 alınır. Öğrencilerin ödevlerini yapabilmeleri için 1 hafta süre verilir. 
 ■ Ödev süresi en fazla 30 dakika olacak şekilde planlanır.
 ■ Ünitelerin bitimlerinde ya da kapsamlı konuların bir arada kullanılmasıyla yapılabilecek ödevler,  
 zümre kararıyla verilir. Bu ödevin yapılma süresi ve ödevin teslim zamanı konu içeriğine göre   
 belirlenir ve öğrencilere önceden duyurulur.
 ■ Ödevler Google Classroom’a Bilişim Teknolojileri öğretmeni tarafından yönergeleri hazırlanarak  
 yüklenir ve geri bildirimler yine Bilişim Teknolojileri öğretmeni tarafından verilir.

GERİ BİLDİRİM 
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MÜZİK BÖLÜMÜ   
ORTAOKUL

  ■ Toplu derslerde dönem içerisinde 2 kez olmak üzere konu bazlı 6-8 haftalık araştırma proje   
 çalışmaları istenir. Ürün Google Slides, PPT sunumları, video, poster vs. ürün olarak beklenir.

 ■ Tüm seviyelerde CHARANGA MUSIC SCHOOL web tabanlı öğretim programında öğretmenin  
 belirlediği çalışmalar ödev olarak program üzerinden öğrenciye atanır. Kontrol yine program   
 üzerinden yapılır.

 ■ Ödev verme konusunda, ihtiyaca ve seviyeye göre farklı online platformlardan da yararlanılır.   
 (QUIZIZZ, MUSESCORE, CHARANGA, FINALE, MUESESCORE, KAHOOT, KEYNOTE,   
 PREZI, GARAGEBAND)

 ■ Her hafta ödev zorunluluğu yoktur. Konu bazında gerektiği zaman ödev verilir.

 ■ Konu bazında gerektiğinde çalışma kağıtları (tek sayfa) 20 dakikayı geçmeyecek şekilde ödev   
 olarak verilir.

 ■ Performansa dayalı enstrüman çalışmaları rutin tekrarı gerektirdiğinden ödev olarak    
 nitelendirilmez.

LİSE
  
" ■ Dönem içerisinde 2 kez olmak üzere konu bazlı 8-10 haftalık proje çalışmaları istenir. Ürün   
 Google Slides, PPT sunumları, video, poster vs. ürün olarak beklenir.

 ■ Tüm seviyelerde CHARANGA MUSIC SCHOOL web tabanlı öğretim programında öğretmenin  
 belirlediği çalışmalar ödev olarak program üzerinden öğrenciye atanır. Kontrol yine program   
 üzerinden yapılır.

 ■ Ödev verme konusunda, ihtiyaca ve seviyeye göre farklı online platformlardan da yararlanılır.   
 (QUIZIZZ, MUSESCORE, CHARANGA, FINALE, MUESESCORE, KAHOOT, KEYNOTE,   
 PREZI, GARAGEBAND)

 ■ Her hafta ödev zorunluluğu yoktur. Konu bazında gerektiği zaman ödev verilir.

 ■ Ödevler ve geri bildirim için kullanılan online platformlar, seviye bazında değişiklik gösterse de  
 genel olarak kullanılanlar: Quizizz, Musescore,CHARANGA, Finale, Kahoot, Keynote, Prezi,   
 Garageband, Notion, Powtoon, Canva uygulamalarıdır.

 ■ ABRSM Royal Akademi Teori çalışmaları ile ilgili 15 günde bir çalışma kağıtları verilir.

 ■ Performansa dayalı enstrüman çalışmaları rutin tekrarı gerektirdiğinden ödev olarak    
 nitelendirilmez.
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TÜM SEVİYELERDE GERİ BİLDİRİM 

Geri bildirimler gerek CHARANGA MUSIC SCHOLL, gerekse Google Clasroom üzerinden bireysel 
olarak ilgili toplu ya da branş sınıf öğretmenleri tarafından yapılır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR    
ORTAOKUL

  ■ Toplu derslerde dönem içerisinde 1 kez olmak üzere 8-10 haftalık araştırma ve proje çalışmaları  
 istenir. Bölüm tarafından belirlenen konulardan grupların seçmeleri yapılır. Ürün portfolyo olarak  
 Google slides, Ppt sunumları, video, poster, söyleşi şeklinde yapılır.  

 ■ Spor ile ilgili bolumce belirlenen film ve belgesellerin belirlenen haftalarda izlenmesi istenir.   
 Sonraki hafta derste izlenilen filmin ana düşüncesi hakkında tartışmalar yapılır. (Açık uçlu sorular  
 ile çesitlendirilebilir.) PADLET

 ■ Teorik olarak anlatılan derslerle ilgili sunum ve çalışmalar Google Classrooma çalışma sayfası   
 olarak yüklenir. Öğrenciler bu çalışma sayfalarından konu tekrarı yapmaları istenir.

LİSE

  ■ Toplu derslerde dönem içerisinde 1 kez olmak üzere 8-10 haftalık araştırma ve proje çalışmaları  
 istenir. Bölüm tarafından belirlenen konulardan grupların seçmeleri yapılır. Ürün portfolyo olarak  
 Google slides, ppt sunumları, video, poster, söyleşi şeklinde yapılır.  

 ■ Spor ile ilgili bölümce belirlenen film ve belgesellerin belirlenen haftalarda izlenmesi istenir.   
 Sonraki hafta derste izlenilen filmin ana düşüncesi hakkında tartışmalar yapılır. (Açık uçlu sorular  
 ile çesitlendirilebilir.) PADLET

 ■ Teorik olarak anlatılan derslerle ilgili sunum ve çalışmalar Google Classrooma çalışma sayfası   
 olarak yüklenir. Öğrenciler bu çalışma sayfalarından konu tekrarı yapmaları istenir.

 ■ Evde oynanabilecek bir oyun tasarımı yapmaları istenir. Bu sunum yazılarak, ses kaydederek,   
 video çekerek ve fotoğraf ekleyerek hazırlanır.

 ■ Öğrenciler gruplara ayrılarak sportif bir koreografi hazırlamaları ve video olarak sunmaları   
 istenebilir.(Tüm sportif faaliyetler hakkında yapabilir hatta farklı sporları da birlikte
 kombine edebilirler).

 ■ Haftalık bir beslenme programı hazırlamaları istenir.

 ■ Ödevler Google Classroom’a Beden Eğitimi öğretmeni tarafından yönergeleri hazırlanarak   
 yüklenir ve geri bildirimler yine beden eğitimi öğretmeni tarafından verilir.
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GERİ BİLDİRİM 


