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1. Yürüttüğünüz İngilizce derslerinin öğrenci grubunu/gruplarını
işaretleyiniz.

19 yanıt

Teacher Re�ection 2019-2020 Fall Term
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2. Bu dönem yürüttüğünüz dersleri düşündüğünüzde en verimli ve keyifli geçen
dersleriniz hangileriydi, açıklar mısınız? Sizce bu gibi derslerinizi artırmak için neler
yapabilirsiniz?

19 yanıt

En çok öğrencilerimin aktif olarak derse katıldıkları, çoğunlukları onların konuştuğu ve
production kısmını tam anlamıyla gerçekleştirdiğim derslerden keyif aldım. Bu
durumları artırmak için öğrencilere daha çok hitap eden ve somut materyaller
götürmek gerekiyor, audio-visual materyaller.

Hukuk İngilizce öğrenciler altyapıları çok iyi. Bilgileri olunca dersler çok zevkli geçiyor.

Önceki senelerde de girdiğim ve kendimce doğru yolu bulduğumu düşündüğüm
grammar dersiydi. Seçtiğim ders kitabı kafamda oluşturduğum ideal grammar dersine
çok uygundu dolayısıyla öğrencileri de yeterince motive ettiğimde istediğim sonuçlara
yaklaşabildiğimi gördüm. 
 
Öğrenci ihtiyaçları ve ilgi alanlarıyla örtüşen kaynaklar çok önemli. Lisansta girdiğim
derste istediğim sonuçlara ulaşamamamdaki sebep de buydu.  
 
Hedeflerle örtüşen ödev, uygulama seçimi ve bunların düzenli takib de çok önemliydi.

Hazırlık dersleriydi. Oldukça yorucu ama bir o kadar da verimliydi.
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3. Bu dönem yürüttüğünüz dersleri düşündüğünüzde genel anlamda sizi en çok
zorlayan şeyler nelerdi? Bir kez daha bu gibi sorunlarla karşılaşırsanız neler
yaparsınız?

19 yanıt

Öğrenciler arasındaki seviye farkı çok fazla, sınıfın yarısının seviyesi gerçekten çok
yüksekken diğer yarısı çok düşük seviyeli. Bir grup aktiviteler erkenden bitirirken diğer
grup daha başında oluyor. Bu durumları engellemek için erken bitirenlere ekstra
etkinlik getiriyorum ve partner çalışmalarında iyi olanlarla seviyesi düşük olanları
birlikte çalıştırıyorum.

Dış hekimliği mesleki ingilizce dersi sadece 45 dakika ama 90 öğrenci çok zor oluyor.
Ne yapabilirim bilmiyorum. Öğrencileri iki gruba ayırmak gerekebilir. Mesleki ingilizce
kitabı da yok kendimiz materyal hazırlıyoruz. Bu da zor.

En zorlandığım nokta zorunlu ybd dersinde istediğim kaynaklarla öğrencileri ders
esnasında buluşturamamam oldu. Daha düzgün çalışan bir harici bellek, hedefe uygun
bir ders kitabı ve tabi ki antrenmandan çıkar çıkmaz derse gelmek zorunda olan bir
öğrenci grubu. Kaynaklarımı ulaşılabilir kılarım, yeni bir harici bellek alırım ve dersimi
antrenmanla aynı güne denk getirmemeye çalışırım. 

Öncelikle iki yıllık bölümlerdeki motivasyon ve edep eksikliği beni çok zorladı. Ayrıca
bazı birimlerde sözlü olmayan ve olması gerekene uymayan kuralların dayatılması ve
bu işin öğrenciler tarafından taciz boyutuna vardırılması da beni çok zor durumda
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4. Bu dönem yürüttüğünüz dersleri düşündüğünüzde öğrencilerle sınıf içi veya dışı
iletişiminiz nasıldı?

19 yanıt

Bence öğrencilerle güzel bir iletişimimiz var, sorunlarını ve isteklerini çekinmeden
benimle paylaşıyorlar.

Çok iyiydi classroom dan zaten sürekli iletişim halindeyim bir şey sormak
istediklerinde hemen ulaşıyorlar ayrıca sınıf temsilcisi telefon numaram var gerekirse o
da ulaşabilir önemli bir durumda.

Sınıf içi etkileşimim genelde dönem başı daha resmi, sene sonuna doğru istediğim
kıvama gelir. Bu dönem de öyle olacağını görüyorum. Sınıf dışında sorunu olan
öğrencilerim ofis saatlerinde yanıma gelip sorunlarından bahsettiler zaman zaman.
Google classroom iletişim kanalı olarak da kullanıldı fakat ikinci dönem whatsapp
grubu oluşturmayı planlıyorum

Hazırlık için konuşmam gerekirse, oldukça iyiydi. Bunu öğrencilerin daha saygılı ve
sorumluluk sahibi olmasına bağlıyorum. 
Önlisansta ise genel olarak iyi bir iletişimimiz vardı ama elbette istisnai bir kesim
öğrenci de vardı.

Bence gayet iyi sadece arada ciddi olmak ve öğretmen olduğumu hatırlatmam gerekti
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5. Aynı veya benzer içerikte dersleri yürüttüğünüz meslektaşlarınızla olan
iletişiminiz ve uyumunuz sizce nasıldı? Onlara ne gibi katkılarda bulundunuz? Sizce
bu konuda kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz?

19 yanıt

Meslektaşlarımla sınıftaki olayları ve sorunları paylaşarak birbirimizden fikir alışverişi
yapıyoruz, bu da farklı bakış açıları kazanmamızı sağlıyor. Ara ara grup tartışmaları ve
feedback session ları düzenlenebilir.

Bu konuda kendimi eleştirmek durumundayım. Yetersiz buluyorum kendimi.bunu
hatırlattığınız güzel oldu. Buna dikkat etmem gerekirdi.

Lisans programlarında atnı derse girdiğimiz arkadaşlarla whatsapp vasıtasıyla iletişim
kurduk. Gerek sınavla ilgili, gerekse derse dair her ihtiyaç duyduğumda ulaşabildim
onlara. Toplantı sayısı ve niteliğini artırmak güzel olacaktır

Sınavları hazırlarken ve dersleri işlerken etkileşimde bulunduk. Elimden geldiğince
katkıda bulunmaya çalıştım. Ancak ders saatleri ve gittiğimiz bölümler itibarıyla çok
görüşme fırsatımız olmadı. Deneyimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Bundan daha
fazlasını yapabileceğimi düşünmüyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım
zaten. 
Hazırlık grubunda etkileşimimiz iyiydi. Sürekli birbirimizden ve sınıfta yaptıklarımızdan
haberdardık. Kendi potansiyelimi fazlasıyla zorladığımı düşünüyorum.
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6. Bu dönem yürüttüğünüz dersleri düşündüğünüzde kullandığınız kaynak kitap
dışında, oluşturdunuz bir materyal veya araştırıp bulduğunuz ve uyguladığınız bir
aktivite, oyun vb. oldu mu? Oldu ise nelerdi? Bu uygulamalarınız sizce neden
başarılı oldu veya olamadı?Eğer ders dışı ekstra bir şeyler hazırlayıp
uygula(ya)madınız ise bunun nedenlerini açıklayabilir misiniz?

19 yanıt

Oxford yayınlarından bir kitap kullanıyorum ve kitaptan çok memnunum. Derste yeterli
miktarda materyal sağladığını düşünüyorum. Sadece warm up için daha fazla görsele
ihtiyaç duyuyorum ve internetten bir şeyler buluyorum.

Kahoot uyguladım o güzel oldu. Oyunlar da oynadım. Mesela Erkan Yolaç evet hayır
oyunu (İngilizce) oynadım. Veya tahtaya bir kelime yazdım bir öğrenci arkasını döndü
sınıf ona o kelimeyi ingilizce konuşarak ipuçları verdi bulması için. Instagram
sayfasında paylaşımlar yaptım vs vs tabi yine aklıma gelmiyor daha da var kesinlikle.

Lisans dersinde Mümkün olduğunca ek bir grammar kitabı kullanmaya çalıştım.
Normalde kullandığım kaynağa bazı teknik sorunlardan dolayı ulaşamadım. 
 
Grammar dersinde ise google classroom üzerinden ek materyal vermeye çalıştım.
Proje ödevi olarak her ünite sonunda mutlaka bir makale ödevi verdim ve derste
gösterdiğim grammar yapılarıyla ilgili bir sosyal medya ödevi vererek öğrencilerimin
hedef dilde gerçeğe yakın sosyal münasebetler kurarak yeterliliklerini artırmaya
çalıştım

Evet. Dersime özel bir dosya oluşturdum. Genel itibarıyla başarılı olduğunu
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7. Bu yıl yürüttüğünüz derslerde öğrencilerinizin başarısını ölçmek amacıyla sınav
veya soru hazırlarken karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Sizce kullandığınız sınavlar
öğrencilerinizin performansını yansıtabilmek açısından ne derece başarılı veya
gerçekçi oldu, nedenleri ve varsa alternatif önerilerinizle birlikte açıklar mısınız?

19 yanıt

Kullandığım kitabın soru havuzundan soruları seçiyorum. Ancak seviye olarak dersteki
etkinliklerde biraz kolay geldi bana. Yine de güvenilir bir kaynaktan geldikleri için bu
soruları kullanmak taraftarıyım.

Benim öğrencilerim arasında bariz seviye farkı var. Bazı öğrenciler çok iyi hemen
biliyorlar ama bazıları da çok berbat bu da büyük sıkıntılara neden oluyor. Ne yapılabilir
bilmiyorum.

Grammar dersinde hazırladığım sınav diğer sınavlarla aynı saatte olduğu için istediğim
kapsamda olmadı. Quiz çok daha farklı becerileri ölçebildi zira tek sınav şeklinde
yapıldı. Önerim grammar sınavının ayrı bir sınav şeklinde ya da daha kısa bir sınavla
birlikte yapılması.

Hazırlık için sınav hazırlarken çok zorlandım çünkü kitabımın içeriği eş düzeydeki
başka kitaplarla örtüşmediği için bir sınavı hazırlamam günlerimi alıyor genelde.
Genelde öğrencinin sınıf içi performansını yansıttı diyebilirim çünkü aldıkları notlar
genelde sınıf içi performanslarıyla örtüşüyordu. Yalnızca birkaç öğrencim iyi oldukları
halde stres etmeni nedeniyle soruları dikkatsizce okuyup düşük not aldılar. 
Ön lisansta sınavları birlikte hazırladık. Öğrenci performansını yansıttığını
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8. Sizce bu dönem belirlediğiniz ofis saatleriniz kendi adınıza ve öğrencileriniz
adına ne derece verimli geçti? Mesai saatlerinize ne derece riayet ettiğinizi
düşünüyorsunuz?

19 yanıt

Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. Kötüye Kullanımı Bildirme - Hizmet Şartları -
Gizlilik Politikası

Ders dışında her zaman ofiste bulunmam gerektiği için öğrencilere ayrıca bir ofis saati
söylemedim. İstedikleri zaman ofisime gelerek dersle ilgili iletişime geçebildik.

Zaten boş günüm yok. Dersim biri 8.30 diğeri 3 te olduğundan ve arada mecburen bir
kısmı yolda geçmekle birlikte (kampüs-iyidere) zaten doğal olarak otomatikman full
mesai yapmış oluyoruz :)

Mesai saatlerinde hep okuldaydım. Dolayısıyla osif saatleri dışında da öğrencilerim
rahatlıkla iletişime geçebildiler benimle.

Mesai saatlerime hep riayet ederim. Çok önemli bir gerekçe yoksa eğer hep
ofisimdeyimdir. Ofis saatlerime hiç öğrenci gelmedi, o yüzden de bu konuda yorum
yapamıyorum.

Öğrencilere belirli bir ofis saati vermedim, çünkü yaptığım iş nedeniyle ders saatleri
dışında her zaman ofisteyim. Bu nedenle mesai saatlerine tamamıyla uyduğumu
düşünüyorum.
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