DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU
Bu form deneme dersi verecek öğretim elemanının derse giriş, dersi sunu ve dersi sonuçlandırma boyutlarındaki performansını değerlendirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Aday öğretim elemanının belirtilen davranışı yeterli düzeyde gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız (4 puan), kısmen gerçekleştirdiğini
düşünüyorsanız (2 puan) ve gerçekleştiremediğini düşünüyorsanız (0 puan) veriniz. Deneme dersi süresi “45 dakikadır” . Ders sonunda katkı ve
tartışmalar için 5–10 dakikalık ek süre verilebilir.
Adayın Adı ve Soyadı:
Deneme Dersinin Konusu:
Deneme Dersinin
Tarihi ve Yeri:
Başvurulan
Birim:

I.JÜRİ ÜYESİNİN
DEĞERLENDİRMESİ

Bölüm:

II.JÜRİ ÜYESİNİN
DEĞERLENDİRMESİ

III.JÜRİ ÜYESİNİN
DEĞERLENDİRMESİ

Evet
(4 puan)

Kısmen
(2puan)

Hayır
(0 puan)

Evet
(4 puan)

Kısmen
(2puan)

Hayır
(0 puan)

Evet
(4 puan)

Kısmen
(2puan)

Hayır
(0 puan)

1 Öğretim elemanı derse başlamadan önce kendini tanıttı mı?



















Genel olarak dinleyicilerin dikkatini anlatacağı konuya çekebildi
2
mi?
































































1 Dinleyicilerle göz teması kurdu mu?
2 Anlatımda ses tonlamasını etkili kullandı mı?
3 Görsel / İşitsel araçlar kullandı mı?
Kullanılan slaytlar / asetatlar / iletişim yönünden uygun mu?
4 (her slaytta 5–6 satır, her satırda 5–6 kelime, her slaytta bir
mesaj)
5 Sunuda jest-mimikleri etkili kullandı mı?
Sunuya engel durumlara (gürültü, dikkat kaybı v.b.) anında
6
müdahale etti mi?
Gerçek yaşamdan ve yaşama yakın uygun örnek olaylarla
7
anlattığı konuyu iyi örnekleyebildi mi?













































































































8 Öğrenmeyi pekiştirici ara özet ve değerlendirmeler yaptı mı?



















9 Verilen bilgiler öğretim elemanı tarafından iyi örgütlenmiş mi?

Anabilim Dalı:
A. DERSE GİRİŞ SÜRECİ

3

Anlatacağı konuyu genel olarak özetleyerek önemine (Nerede,
Nasıl Kullanıldığı v.b.) değindi mi? Örnek olaylar verdi mi?

4 Derse istekli bir giriş yaptı mı?
5 Bu bölümü 5 dakikada bitirebildi mi?
B. DERSİ SUNU SÜRECİ



















10 Anlatımda sade, anlaşılır bir dil kullandı mı?
11 Aralarda yöneltilen soruları anlayışla karşıladı mı?
12 Sorulara verdiği cevaplar dinleyicileri tatmin etti mi?





































13 Konunun işlenmesinde farklı bakış açıları yansıtabildi mi?



















Sunu esnasında sunu materyalinden ve kaynaklardan bağımsız
14
olabildi mi?





































Öğretim elemanın seçtiği konunun bilime ve eğitime katkısı var
mı?



















3 Sonuç bölümünde yapılan özetlemeyi 5 dakikada bitirebildi mi?



















4 Genel olarak yöneltilen sorulara yeterli yanıt verebildi mi?























































C. DERSİ SONUÇLANDIRMA SÜRECİ
1 Konuya ilişkin verilen bilgi ve kaynaklar güncel mi?
2

Dinleyiciler anlatılan konunun önemini kavradı mı, bütün konu
içindeki önemli yerleri fark edebildi mi?
Dersin başından sonuna kadar dinleyicilerin dikkatini canlı
6
tutabildi mi?
5

Jüri Üyesinin Unvanı, Adı ve Soyadı

Verilen Not

İmza

