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SYLLABUS-DERS PLANI VE KONU DAĞILIMI FORMU 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike-Akademik 
bölüm 

  

Eğitim Fakültesi (Sınıf Öğretmenliği) 

Titulli i lëndës: Dersin Adı  

Matematik Öğretimi Metodolojisi-I 

 

Niveli: Seviye Bachelor 

Statusi lëndës: Dersin Türü Zorunlu 

Viti i studimeve: Öğrenim yılı II sınıf (IV.sömestre) 

Numri i orëve në javë: Haftalık 
ders saati 

 

3+2 (4 saat) 

Vlera në kredi – ECTS: Ders Kredi 6 

Koha / lokacioni: Zamanlama 13:00-16:15 (Çarşamba) 140 nolu sınıf  

Mësimëdhënësi i lëndës: Dersin 
Öğretim Üyesi 

 

Yrd. Doç. Dr. Münevver MUYO YILDIRIM 

Detajet kontaktuese: İletişim 
adresi 

 

munevver.muyo@uni-prizren.com 

munevvermuyo@gmail.com 

 

 

 

Përshkrimi i lëndës-Dersin 
Açıklaması/İçeriği 

     
      Sınıf öğretmenliği programı ilköğretimin I. kademesi 
olan 1-5. Sınıfları (7-11 yaş çocukları kapsayan) 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
      Matematik öğretimi dersi, ilköğretim matematik 
dersi olup 1.,2. Ve 3. Sınıf öğretim programındaki ilgili 
konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örenekleri 

verilmeye çalışılır. Matematik öğretiminde, öğretmen 
adaylarına matematik öğretiminin amaçlarını, 
matematik öğretiminde kullanabilecekleri temel 
strateji ve yöntemleri kavratmak, ilköğretim 
matematik programını tanıtmak, matematik 
eğitimindeki önemli beceriler konusunda bilgi ve 
beceri kazandırmak ve bunlara uygun etkinlikler 
geliştirebilme becerileri geliştirmelerini sağlamak… 
 

 

Qëllimet e lëndës-Dersin Amacı  

Öğretmen adaylarına matematik öğretiminin 
amaçlarını, matematik öğretiminde 
kullanabilecekleri temel strateji ve yöntemleri 
kavratmak, ilköğretim matematik programını 
tanıtmak, matematik eğitimindeki önemli beceriler 
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konusunda bilgi ve beceri kazandırmak ve bunlara 
uygun etkinlikler geliştirebilme becerileri 
geliştirmelerini sağlamak. 

Rezultatet e pritura të nxënies-
Öğrenim Çıktıları 

-Matematik öğretimin amacı-ilkelerini 

açıklayabilcek 

-Matematik öğretirken kullanacağı yöntemler 

hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilecek. 

-Matematik öğretirken bilgi teknolojilerinden 

yararlanabilecek. 

-Matematik programının içeriği hakkında bilgi 

sahibi olabilecek. 

-İlköğretim matematik konu içeriği hakkında bilgi 

sahibi olabilecek. 
 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 13 13 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

- - - 

Ushtrime  në teren 1 13 13 

Kollokfiume,seminare 2 13 26 

Detyra të  shtëpisë 2 15 30 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 15 30 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 7 7 

Totali  
 

  179 saat 

179 : 25 ≈ 7  ECTS. 

Metodologjia e mësimëdhënies- 
Öğretim Yöntemleri 

 
Öğretmen yol gösteren-rehber modelinde olup 
mümkünse öğrenciye araştırma, keşfetme, tartışmaya 
açık, bulduklarını sınıfta gösterme ve hemfikir olma gibi. 
Öğrencilere ders içeriği ile ilgili sunum yaptırma ve 
etkinlikler ile öğrenilen konunun pekiştirmesi sağlanır.  

  

Metodat e vlerësimit- 
Değerlendirme Yöntemleri 

 
Değerlendirme aşağıdaki faaliyetlere dayanmaktadır: 
Araştırma-Bireysel ödev-Sunum%30 
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Öğrencinin Öğretmenliğe ilişkin özellikleri taşıma %10 
Final Sınavı %60  
 
Değerlendirme not çizelgesi:  
Yüzdelik (%) ve Notlandırma biçiminde verilmiştir. 
94 -100 arası 10 (on)  
84 – 93 arası  9 (dokuz) 
73-83 arası  8 (sekiz)  
61-72 arası  7 (yedi) 
50-60 arası 6 (altı) 
 

Literatura-Kaynakça 

Literatura bazë-Temel Kaynakça   Altun, M. (2008). Matematik Öğretimi. Aktüel  Yayınevi, 
Bursa. 

Literatura shtesë- Ek Kaynakça -Baki , Adnan. 2008; Kuramdan Uygulamaya Matematik 
Eğitimi, Harf yayınevi, Ankara. 
 
- Baykul, Yaşar.2005; İlköğretimde Matematik Öğretimi, 
PegamaYayınevi, Ankara. 
 
-Olkun, Sinan; Toluk Uçar, Zülbiye. 2007; İlöğretimde 
Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Maya Akademi 
Yayınevi,Ankara. 

Plani i dizejnuar i mësimit-Haftalık ayrıntılı ders içeriği   
 

Java-Haftalar Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e pare-1.hafta: Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri,  

Matematik  öğretiminin tarihçesi 

Java e dytë-2.hafta Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme öğrenme 

stratejiler,belli başlı öğrenme teorileri ve matematik 

öğreniminde kullanımı 

Java e tretë-3.hafta İlköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve 

özellikler, matematik eğitiminde önemli beceriler 

Java e katërt-4.hafta Grup çalışması yoluyla öğrenme, problem çözme yoluyla 

öğrenme 

Java e pestë-5.hafta Çocukta sayı kavramının gelişimi doğal sayıların oluşumu ve 

yapısal özellikleri programdaki kazanımlara uygun etkinlik 

örneklri 

Java e gjashtë-6.hafta Doğal sayılarla toplama ve çıkarma, program kazanımlarına 

uygun doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine 

yönelik etkinlik örnekleri 

Java e shtatë-7.hafta  Doğal sayılarla çarpma program kazanımlarına uygun doğal 

sayılarla çarpma işlemine yönelik etkinlik örnekleri 

Java e tetë-8.hafta Doğal sayılarla bölme işlemi program kazanımlara uygun 

bölme işlemine yönelik etkinlik örnekleri 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes-Ders Için Uyulması Beklenen 
Maddeler: 

 
-Öğrencilerin ders saatlerine saygı göstermesi ders hocasından önce derste olmaları; 
-Gerekirse devamsızlık için %20 hakkını kullanabilme; 
-%80 dersleri takip etmesi ve devam etmesi zorunluluğu taşıma; 
-Ders esnasında uygunsuz olan istenmeyen davranışlar, cep telefonu kullanma, sakız 
çiyneme veya ders esnasında dışarı çıkma özelliklerinden kaçınmaları; 
-Sınavda uyulması gereken kuralları çiğnemelerine izin verilmemesi… 
 

 
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Münevver M. YILDIRIM 

Java e nëntë-9.hafta  Vize Sınavı 

Java e dhjetë-10.hafta Kesirler, Kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri kesirlerin 

farklı anlamları, kesir modelleri program kazanımlarına 

uygun örnek kesir etkinlikleri 

Java e njëmbedhjetë-
11.hafta 

Denk kesir ve kesirlerin karşılaştırılması program 

kazanımlarına uygun örnek etkinlikler 

Java e dymbëdhjetë-
12.hafta   

Ondalık kesirler program kazanımlarına uygun ondalık 

kesirlerle 

ilgili etkinlik örnekleri 

Java e trembëdhjetë-
13.hafta     

Ondalık kesirlerle işlemler programa uygun ondalık kesirlere 

işlemlere yönelik etkinlik örnekleri 

Java e katërmbëdhjetë-
14.hafta   

Dönem sonu konuları derleme toparlama final sınavı öncesi 

hazırlık çalışmaları 

Java e pesëmbëdhjetë-
15.hafta   

Dönem Sonu Final Sınavı için Hazırlık Konuları Gözden Geçirme 


