
PERFORMANS ÇALIŞMALARINDA UYGULANACAK ESASLAR 

1. Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir performans çalışması puanının verilmesi 

esastır. 1. Dönem Ekim ayı (…. Ekime Kadar) ve 2. dönem Mart ayı (….marta kadar) 

başı performans ödevleri okul sitesinde örneği verilmiş forma göre verilmelidir.   

2. Performans ödevlerinde konular Ekim ayı başı 2. Dönem Mart ayı başı ilan edilerek 

öğrencilerin konu seçmesine olanak tanınır. 

3. Performans ödevlerinde ayrıntılı puanlama ölçekleri ve projenin hazırlanma yönergesi 

öğrencilere imza karşılığı verilir. 

4. Listeler öğretim işleri müdür yardımcısına teslim edilir. 

5. Performans ödevi notlarının 1 incisi; 1.Dönem Ocak ayının başına -2.Dönem Mayıs  

ayının son  haftasına ödevler teslim alınarak;  verilir e-okul sistemine girilir, velide bu 

sistemle bilgilenmiş olur.8383 mesaj sistemine kayıtlı velinin telefonuna da not bilgisi 

gelir. 

6. 2. ve 3. performans notları olarak Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları 

ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla 

değerlendirilir. En geç 1.Dönem Ocak, 2.Dönem Haziran aylarında verilir.  

7. 10,11 ve 12. Sınıflarda ayrıca temrin uygulamaları ve modül değerlendirmeler ide 

performans notu olarak değerlendirilir. 

8.  Performans puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir.  

PROJE ÇALIŞMALARI 

1. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre proje ödevi verilir.  

2. Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli proje 

konuları belirlenir. Proje konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, 

aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, 

yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate 

alınır.Proje konuları alanlarda alan ilan panosu ana binada ana bina ilan panolarına asılır. 

3. Yönetmelik gereği takvim oluşturulmuş yukarıda sunulmuştur. 

4. Sınıf Rehber Öğretmeni ;…. Ekim 2013 tarihinde kadar öğrencilerden 5 dersin seçildiği ve 

içinde Dil ve Anlatım dersinin de olduğu talep dilekçesi alınır. Bu dilekçe öğrenci kişisel 

dosyasında saklanır. 

5. Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür 

yardımcısının başkanlığında …. ekim 2013 tarihleri arasında sınıf öğretmeninin yapacağı 



çalışma ile  sınıf şube öğretmenler kuruluna sunulur, tercih sırası da dikkate alınmak 

suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit 

edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci 

verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten 

ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.  

6. Öğrenci dilekçeleri toplu seçim dilekçesine geçirilip , ekte örneği olan dilekçe ile imza 

karşılığı öğrenci işleri müdür yardımcılarına teslim edilir. Aynı zamanda e-okul sistemine 

ödev verilen dersler işlenir. 

7. Ders Öğretmeni ;  ….. Ekim 2013 arası dersinden proje ödevi alan öğrencilerle görüşerek 

ödev konularını seçtirir. O yıl işlenecek konulardan daha önce ilan panolarında ilan edilen 

konular arasından öğrenciye proje konusu seçtirilir. Projeyle birlikte proje takip çizelgesi ve 

uyulacak esaslar öğrencilere verilir. 

8. Yukarıda belirlenen tarihlerde zümrede alınan ölçütler gereği projeler değerlendirilir. 

Projenin değerlendirme oranı zümrede kararlaştırılır. Ayrıntılı ölçek ve yönerge öğrenciye 

imza karşılığı verilir. 

…../Nisan/2014 tarihleri arası ödevler toplanır. Değerlendirilir ve Nisanın son haftası 

e-okul sistemine girilir. Projesini teslim etmeyen öğrenciler Mayıs ayı ilk haftası yazılı 

olarak idareye bildirir. 

 


