
5E DERS PLANI (kendi 1:1 yaşam kodlarıyla/beyin mimarisinde bütünleştirmesi aktifleştirmesi teknoloji kullanımlı sunum senaryosu) 

Sınıf/Ders  
Süre/Tarih  

Konu 
 

 

Öğrenim alanı  
 
alt alanlar 
 

 

İçerik 
 
 

 

Kazanımlar 
 
 

 

Araç gereç  
 
kaynakça 
 

modül kitapları, defter, kalem, silgi , tahta, resim, ses, video, animasyon, simülasyon, lab. mlz,  
modül kitabı, ders fotokopileri, ders notları, eba, internet, eba dosya doküman paylaşımı, wiki, blog, Google doc araçları, 
kütüphaneler, işletmeler, konuşmacı, gezi, gönüllü,  

Yöntem teknik 
 
 

anlat, soru cevap, tartış, beyin fırtınası, göster, benzetim, etkinlik, inceleme, keşif, merak, sorgula, çözümAra, sınıfla, 
kavra, ilişkilendir, uygula, oyun, takımİşbirliği, rekabet, paylaş, sorgulaSavun, roldrama, ödev, seminer, anket, 

Etkinlikler 
 
 

Doğru hesapla oyunu, hızlı hesapla oyunu, düşünerek öğrenim, hissederek öğrenim, izleyerek öğrenim, yaparak öğrenim, 

Giriş 1Kat (engage) Motivasyon Dikkat 
Çekme katmak Ön bilgileri harekete 
geçirme Mevcut ders işlenişini öğretmen 
kılavuzu veya ders kitabından inceleyiniz. 
Süreçlere dahil edilecek e-materyallerle 
yeni işleniş hazırlayınız. 
Emateryallerin hangi süreçlerde ne için 
kullandığınızı belirtiniz. 

11 merakları dikkatleri katılımlarınıSağlama yolHaritasını amaçları kazanımları hedefleri performansGöstergeleri (açık 
uçlu temel sorular ve etkinliği) 

Sunuş 
2Keşfet(Explore) 
Mevcut İşleniş: 
Öğrencilerin aktif olduğu etkinliklerin 
yapıldığı bölüm bu süreçtir. Öğretmen bu 
süreçte rehberdir. Bu bölümde öğrencinin 
fiilen yapması gereken etkinlikleri sanal 
ortamda yaptırma yoluna gitmeyiniz. 
Mevcut işlenişe dahil edilecek e-
materyaller: 
(Bu süreçte e-materyaller sadece 
etkinlikleri desteklemek amacı ile kullanılır. 
Etkinlik yerine e-materyal kullanılmaz. 
Tehlikeli veya azami dikkat gerektiren 
etkinlikler için etkinlik öncesi yönergeleri, 
işlem basamakları veya dikkat edilecek 
noktaları belirtmek amacı e-materyal 
kullanılabilir. Bu sürece e-materyal dahil 
edilmeyecekse “ mevcut işlenişteki 
etkinlikler öğrenci tarafından yapılacaktır” 
şeklinde yazılacaktır) 
3Açıkla(Explain) 
Mevcut İşleniş: 
Mevcut işlenişe dahil edilecek e-
materyaller: 
(Entkinlik sonuçlarını açıklayıcı, ek 
bilgilerin verildiği e-materyallar bu bölümde 
kullanılır) 
4Detayla(Elaborate) detayla Mevcut 
İşleniş: 
Mevcut işlenişe dahil edilecek e-
materyaller: 
(Konunun ayrıntılarının ele alındığı, 
genişletildiği, farklı kullanım alanlarının 
gösterildiği, günlük hayatta kullanım 
örneklerinin verildiği e-materyaller bu 
bölümde kullanılır) 

dersinizin konunuzun 
1 ulusal öğrenim standartlarını bulun yazın listeleyin 
2 performans göstergeleri olan standart test sınav standartlarını bulun yazın listeleyin 
3 öğretmeni neler bilmeli neler yapabilmeli bulun yazın listeleyin 
4 öğrenci seviyelerini bilgilerini ilgilerini durumlarını özel ihtiyaçlarını güçlü zayıf yönlerini bulun yazın listeleyin 
5 içeriğini kazanımlarını hedeflerini bulun yazın listeleyin 
6 materyallerini kaynaklarını (donanım yazılım toplumsal kütüphaneler konuşmacı gezi vb) bulun yazın listeleyin 
7 içerikteki önemleri anahtarları bulun yazın listeleyin 
8 ana amaçlarını (goals içeriğe yönelik bilgi beceriler sonuç ürün) bulun yazın listeleyin 
9 süreç hedeflerini (objectives öğrenim sürecindeki adım hedefleri kazanımlar performansGöstergeleri) bulun yazın 
listeleyin 
10 materyalleri kaynakları alt alanlara (ders aşamaları sürec hedefleri) göre yazın listeleyin 
11 merakları dikkatleri katılımlarınıSağlama yolHaritasını amaçları kazanımları hedefleri performansGöstergelerini (açık 
uçlu temel sorular ve etkinliği) yazın listeleyin 
12 süreçteki öğrenimModellerini (socratic, sunum, takım, talimat, proje, çözümleme, araştırım, yapılandırımlı5e (özbilgi 
inşası mimarı oluşturumu)) yazın listeleyin 
13 süreçteki etkinlikleri pratikleri aktiviteleri yazın listeleyin 
14 bağımsız kendiKendine etkinlikleri pratikleri aktiviteleri yazın listeleyin 
15 öğrencilerin zayıf yönlerine yönelik pekiştirme tekrarlama hallerini yazın listeleyin 
16 sonlandırım özetlenim durumunu halini işlemlerini yazın listeleyin 
17 değerlendirim performansGöstergeleri geriBesleme işlemlerini yazın listeleyin 
18 son özdeğerlendirimini (işlem sonuç etki tepki) işeyarayan işeyaramayan halleri tavsiyeleri tecrübelerinizi yazın 
listeleyin 

Özet 
 
 
 

 

5Değerlendir(Evaluate) Mevcut İşleniş: 
Mevcut işlenişe dahil edilecek e-
materyaller: 
(Bu bölümde ağırlık olarak mevcut 
işlenişteki değerlendirmelerin elektronik 
ortamda yapılması hedeflenir. Örneğin 
thatquiz.org) 
Derse geribesleme 

Yazım, söz, test, üründosyası, proje, özdeğerle, akrandeğerle, gözlem, günlük, kontrollistesi, derecelemelistesi, analitik, 
bütüncül, duyuşsalözdüzenleme, ödev, performansödevi, online oyun skoru, online test sınav, etkinlik değerlendirimleri, 
düzeltici geribesleme oranı, 

 


