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        2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İLKOKULU 1. SINIF İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

TÜRKÇE DERSİ 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili 

Görüşler 

 

 Türkçe dersinde ses verilirken uygulanan yöntemler şunlardır: ses sezdirilirken; drama, 

havada yazdırma, ses ile ilgili müzikler, şarkılar, oyun, sırada oyun hamuru ile yazılabilir. Hece, 

kelime, cümle çalışmaları yapılırken ses hikâyeleştirerek anlatılabilir. Karışık kelimelerden 

cümleler elde edilebilir. Tombala oynatılabilir. Metin oluşturulur ve bolca tekrar yapılır. Çocukların 

ilgisini çeken metinlerde kendi isimlerinin ve resimleri kullanılabilir. 

Uygulanan yöntem ve teknikler bireysel olarak bütün çocuklara uygulandı. Zaman 

konusunda sıkıntılar yaşandı. 

Velilerin öğretim konusunda bilinçlendirilmesi velileri sınıf ortamına davet ederek yapılan 

çalışmaları gözlemleyerek aynı yöntemi evde uygulayabilmesi. Bireysel farklılıkları göz önünde 

bulundurarak farklı metot ve tekniklerin uygulanabilmesi. 

El kasları gelişmediği için bitişik eğik el yazısı beceri kazanımı istenilen düzeyde 

gerçekleşmediği,  el yazısı ile yapılan anketlerin dikkate alınmadığı, 5. Sınıftan itibaren branş 

öğretmenlerinde  el yazısının devamlılığının sağlanmadığı görülmüştür. 

masal anlatma, güzel şiir okuma, güzel hikaye okuma yarışmaları düzenlenmesi,bu tür  

kazanımlara ağırlık verilmesi: Türkçe ders kitabındaki bazı  metinler uzun ve dikkat çekici 
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değil. Bazı metinlerin birinci sınıf öğrencilerinin anlayamayacağı şekilde hazırlanmış. 

Etkinliklerin bazıları amaca uygun değil.Örneğin Türkçe 3.kitaptaki ‘Kitaplarla Gelen 

Dostluk’ gibi bilgilendirici metinler 1.sınıf öğrencileri için ağır gelmektedir.Öğrencilerin 

kendilerini ifade etmesine yönelik kısa soru -cevap metodu ve kısa metinlerin anlatılması 

şeklinde uygulamalar ders içinde daha fazla kullanılmaktadır. 

 

Başarı Elde Etmede Kullanılan Örnekler 

a)İşlenen konuların etkinlikleri hemen konudan sonra yapılmasının gerekliliği 

b)Kelime tombalası(heceden-kelimeye) 

1.aşama-hece 

2.aşama-kelime 

3.aşama-yazma 

c)Yarışmalarla Yazı Yazma 

-Doğru yazan grup kazandı 

d)Kelime türetme yarışması 

-Karışık harf ve hecelerle kelime oluşturma yarışları 

e)Harflerin kavratılmasında çizgi filmlerin seyrettirilmesinin(sevimli dostlar)yararı görülmüştür. 

f)Makara sistemi ile onluk ve birlik kavramlarının verilmesi 

Makarayı çevirerek birlikler bir araya gelerek onluk oluşturulması ve kalanların da birlik olması 

g)Kâğıtlara çeşitli komutların yazılması 

Yazılan komutların (kapıyı aç, pencereyi kapat…) havaya kaldırılıp ilk okuyanın yapmasının 

sağlanması. Bu sayede derse  ilginin artmasının sağlanması. 

h)Matematik derslerinde örüntü, su doku gibi etkinlikler ile çoğaltılıp çeşitlendirilmeli 

ı) Birinci sınıflarda Matematik derslerinde sadece sayılar ve toplama çıkarma işlemleri konularına 

yer verilmeli çalışma sayfaları ve alıştırılmalar çoğaltılarak çeşitlendirilmeli. 

 

Uygulanan Yöntemlerin Olumlu Yönleri: 

 Kavramaları kolaylaştı. 

 Derslere öğrencilerin katılımı sağlandı. 

 Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme Örnek Çalışmaları 

 Bireysel farklılıkları olan öğrenciler için; çoklu zekâ kavramına göre her öğrenci için ayrı bireysel 

eğitim-öğretim teknikleri uygulandı. Bireysel farklılıklara göre drama, gösterip yaptırma, resim, 

müzik, bulmaca gibi etkinlikler kullanılmıştır. 
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B) Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler 

 

 Materyal olarak oyun hamuru, fasulyeler, kuklalar, yazbozlar, harf kartları kullanılabilir. 

Teknolojik olarak akıllı tahta ve projeksiyon kullanılmasının aktif olarak sağlanması. 

EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portaller veya içeriklerin paylaşılması:  Eba 

şifreleri alınarak öğrencilere verildi ve aktif kullanımları sağlandı. Morpa kampus, okulistik, derste 

kullan,  Levent Yağmuroğlu, Nurhan Uz, Eğitimhane gibi eğitim sitelerinden yararlanılması. Ebada 

portallardan yararlanılması. 

Sınıflar için eba ya kaynak ve materyal yüklenmesi ve etkili hale getirilebilir. Derslerde teknolojik 

materyallerin çok fazla gerekli olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin sesini duydukları somut olarak 

gördüğü varlıkları daha çabuk kavradığı belirtildi. Sınıflarda projeksiyon aletlerinin kullanımının 

derslerin daha iyi kavratılmasında önemli rol oynadı belirtildi. 

EBA’da 1.sınıflarla ilgili fazla etkinlik olmadığından dolayı diğer alternatif sitelerin aktif olarak 

kullanıldığı belirtilmiştir. 

 

C) Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal ve kültürel sportif etkinliklerle ilgili 

görüşler 

 

Tiyatro etkinlikleri, afad, bilim sanat merkezi, müze gezileri, geleneksel çocuk  oyunları 

yarışması, piknik gibi faaliyetler yapılmıştır. 

Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: 

Ulaşım (araç temini) konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Yerel yönetimlerin imkânlarının okullara 

ücretsiz sunulması çözüm olabilir. Prosedürün fazla olması, izin almakta yaşanılan zorluklar bu 

türlü etkinleri uygulamayı zorlaştırmaktadır. 

Davranış bozukluğu olan öğrencileri dönem boyunca tiyatro çalışmalarına katarak bu 

çalışmaları da farklı okullarda sergileme fırsatı bulmuşlardır. 

 

Öğrencilerle derslerin kazanımlarının pekiştirici etkinliklerin yapılması: 

 

Tiyatro gösterileri, müze ziyaretleri, Bandırma Vapuru ve Atatürk Evi ziyaretleri yapıldı. 

İlde düzenlenen Çocuk Oyunları Yarışmalarına öğrencilerin katılımı sağlandı. 
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Okullarda çeşitli egzersizlere öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanmıştır.  

Serbest etkinlik derslerinde folklor çalışmalarının yapıldı. 

Trafik eğitim parkuru gezildi. 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı gezisi yapıldı 

Sınıf, okul, okullar arası yarışmalar düzenlendi. 

Çevrenin iyice tanınması yapılacak çalışmalar için çevre önceden incelendi. 

 

Faaliyetlerin uygulanmasında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri: 

 

Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinin işleneceği fiziki ortamların oluşturulması 

Taşımalı okulların gezi çalışmalarını yeterli düzeyde gerçekleştiremedikleri 

Sportif etkinliklerinin yapılabilecek alanlarının yetersizliği 

Ulaşım sorunlarının Milli Eğitim ve Belediyelerin aralarındaki iletişimin sağlanması ile 

çözümlenmesi. 

Alt yapıları işlevsel şekle getirmeleri ve okullara yeterli ölçüde ekonomik olarak desteklemeleri. 

Yapılacak çalışmalarda yazışma vb. kolaylık sağlamaları 

 

D) Etkili sınıf yönetimi öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının arttırılmasıyla 

ilgili görüşler:  

 

Anasınıfına gitmeyip 1.sınıfa başlayan öğrencilerde sorunlar yaşanması. 

Konuşma ve duyma problemi olan öğrencilerle iletişiminde zorluk çekilmesi.  

1.sınıflarda öğrencilerin şımarıklığı, saygı ve sevgi eksikliği olup bununla ilgili olarak velilerle 

işbirliğine gidilerek     çözüm yollarının bulunması. 

Aile içi şiddet gören öğrencilerin de şiddete meyilli oldukları gözlenip velilerle iletişime 

geçilerek rehberlik edilmesi 

Ailelerin çocuk üzerinde haddinden fazla korumacı olup çocuklara fazla sorumluluk 

vermemeleri 

Öğrencilerle yaşanılan sorunlar,  

 

Davranış Problemleri Ve Çözüm Önerileri: 
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Özellikle belli kıdemdeki öğretmenlerin çocuğun düzeyine inememesi; günümüz 

çocuklarının ilgi ve yaşantı farklılıklarını irdeleyip tanıyarak ona göre tutum belirlenmeli. 

Dinlemeyi bilmemeleri, göz teması kurmamaları, kurallara uymada yaşanılan sıkıntılar. Çözüm 

önerileri: Derslerde masal anlatarak dinleme davranışı kazandırılabilir. Davranış problemleri 

velilerle işbirliği yapılarak velilere değişik zamanlardaki seminerle eğitilmesi bilgilendirilmesi. 

Akademik Başarının arttırılması yönünde yapılan başarılı çalışma yöntemleri: Öğrencilerin onore 

edilmesi, ödül sisteminin doğru uygulanması, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, 

teknolojinin öğretim alanında nasıl kullanılacağının bilgiye nasıl ulaşacağının öğretilmesi, ifade ve 

anlatıma ağırlık verilmesi, kurgulama çalışmalarının yapılması, çocuklara ebayı kullanmaya 

yönlendirmek. Eğlenceli öğretmen olmaya çalışmak, öğrencilerin okula severek gelmesini 

sağlamak. Ayda bir deney günleri faaliyetlerin yapılması.  

Matematik dersinde onluk ve birlik evi çalışmasının yapılması 

Değerler eğitimi ile ilgili metinlere önem verilmesi 

Çocukların ilgisini çeken projelerin yapılması 

Genel yetenek, görseller içeren bulmacalara yer verilmeli. 

Örnek Atölye ve Laboratuvar Örnek uygulamaları, örnek sınıf, koridor uygulamaları:  

Masal koridoru 

Türk tarihi koridoru 

Trafik koridoru 

Değerler koridoru 

  

Okullarda oyun atölyeleri oluşturulması, müzik ve resim atölyelerinin oluşturulması, bu 

branşlarda branş öğretmenlerinden yararlanılması. Spor salonlarının oluşturulması. Okul 

bahçelerinin düzenlenmesi.  

Sınıf yönetiminde yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri:  

Öğrenci seviyelerinin çok farklı olması ve bir sınıfta 2 bepli öğrencinin bulunması  ve 

otoritenin sarsılması. Tuvalet alışkanlığı kazandırılmadan okula başlamaları . Tuvalet alışkanlığı 

kazandırılarak okula gönderilmesi. Ya okullara klozet yapılması ya da alaturka tuvalete 

alıştırılmaları. 

 Stajyer öğrencilerin derslere 1. Sınıflara 1. Dönem girmelerinin sağlanması. Öğrencilere ve 

öğretmene etkinliklerde yardımı sağlanarak öğretmenlik mesleğini işin içinde uygulayarak 

öğrenmesi. 

Davranış Problemleri ve örnek çözümler: , 



 

Sayfa 6 / 21 

 

Velilerin evde çocukları bir birey olarak kabul edip sorumluluk vermeleri ve takip 

etmelerinin sağlanması. 

Anasınıfına gitmeyip 1.sınıfa başlayan öğrencilerde sorunlar yaşanması. 

Konuşma ve duyma problemi olan öğrencilerle iletişiminde zorluk çekilmesi 

1.sınıflarda öğrencilerin şımarıklığı,saygı ve sevgi eksikliği olup bununla ilgili olarak velilerle 

işbirliğine gidilerek çözüm yollarının bulunması. 

Aile içi şiddet gören öğrencilerin de şiddete meyilli oldukları gözlenip velilerle iletişime geçilerek 

rehberlik edilmesi 

Ailelerin çocuk üzerinde haddinden fazla korumacı olup çocuklara fazla sorumluluk vermemeleri 

Akademik Başarıyı Arttırmada Yapılan Başarılı Çalışmalar 

Ayda bir deney günleri faaliyetlerin yapılması 

Matematik dersinde onluk ve birlik evi çalışmasının yapılması 

Değerler eğitimi ile ilgili metinlere önem verilmesi 

Çocukların ilgisini çeken projelerin yapılması 

Genel yetenek, görseller içeren bulmacalara yer verilmeli. 

Örnek Sınıf ve Koridor Uygulamaları 

Masal koridoru 

Türk tarihi koridoru 

Trafik koridoru 

Değerler koridoru 

Sınıf yönetiminde Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm önerileri 

1.sınıfın ilk haftalarında öğrencilerin uyum sorunu yaşamalarının nedeninin velilerden 

kaynaklandığı bu sorunun çözümü için velilerle toplantıların yapılmasının gerekliliği 

Sınıf düzenini sağlamak için her hafta kura çekilerek her öğrencinin sınıfta her sırada 

oturtulmasının sağlanması 

Sınıf mevcutlarının düşürülmesi. 

Sorunu olan öğrencilerin motivasyonu sağlamak için okuldaki rehber öğretmenden yararlanarak 

gerekirse ev ziyaretlerinin yapılması 

Uyum problemi yaşayan öğrencilere sorumluluk verilebileceği. 

Yapılan etkinliklerinin çeşitliliğinin artırılması gerektiği. 

Öğrencilerin ders sırasında dikkatlerini toplamada zorluk çekilmesi 
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Öğrencilerin ders sırasındaki sıkıntılarını ve derslerdeki davranış bozukluklarını gidermek için 

öğretmen,veli ve rehber öğretmen ağının iyi oluşturulması gerekir. Böylece kısa zamanda 

problemin çözümü gerçekleşebilir 

Türkçe metinlerinin uzun ve karışık olması. 

Öğrencinin okuma ve anlamasını arttırdığımızda başarısının da artacağından dolayı Türkçe 

kitaplarındaki metinlerin öğrencinin ilgisini çekici tarzda, kısa ve anlam bütünlüğü taşıyan 

metinlerden seçilmeli. 

Davranış Problemleri ve Örnek Çözümler 

Okul-aile ve öğretmen işbirliği yaparak hareket etmelidir. Davranış bozukluğu olan çocukların ve 

ailelerinin düzenli aralıklarla uzmanlardan yardım almaları sağlanmalıdır. Çocuklarda davranış 

bozukluğuna neden olan durumlar ve uyaranlar belirlenip bu konular hakkında aileler 

bilgilendirilmelidir. 

 

E) Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler 

 

Ölçme ve Değerlendirme Araç Seçimi ve Geliştirme ,Uygulama ve Dönüt Sağlama : Dikte 

çalışmasını uygulamak büyük ölçüde önemli bir gelişim sağlamaktadır .Metin çalışmaları , metin 

tamamlama, öyküden metin oluşturma,anahtar kelimeler kullanarak hikaye yazma,sorulan sorulara 

cevap verme , görsel yorumlama… 

Ölçme ve Değerlendirme kullanılan etkili ve alternatif araç,yöntem ve teknikler 

(sınıf,ünite,konu vb. belirtilerek):5N1K, sözcükleri cümle içinde kullandırma,anladığını 

,yorumlama ,olayları oluş sırasına koyma,şiir yazma,noktalama işaretlerini uygun yerlere 

yerleştirme, yazım kurallarını uygulama(yazım yanlışı verilen cümleyi düzeltme),anlayarak hızlı 

okuma teknikleri uygulama,drama,beyin fırtınası, öğrencinin kendi hayatına ait yaşantılarla ilgili 

sınıf ortamında  sunum yaptırma, belirli gün ve haftalarla ilgili şiirler ezberletme… 

 

Ders dışı hazırlık, performans ve proje görevleri ile ilgili görüşler, örnek iyi uygulamalar: 

Birinci sınıfta performans ve proje görevi yoktur. Seslerin verilişleri ile ilgili müzik ve videoların 

önceden hazırlanması, metin hazırlama, görseller hazırlama, hızlı okuma metinleri(karesel metinler 

,üçgensel metinler)hazırlanması,uygun ortam ve araç gereç temini. 

 

F) Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar 
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Özel Eğitim Öğrencilere yönelik çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, Eğitim 

Ortamı vb.) İnce motor becerileri  geliştirmeye yönelik çalışmalar (nokta tamamlama,kesme , oyun 

hamuru ile şekiller yapma, basit resimleri tamamlama, sürekli konuşturma, sorumluluk verme , bol 

tekrar yaptırma ;veli, rehber öğretmen  , sınıf öğretmeni ile alınan karar doğrultusunda düz yazı 

yazdırılması. 

Engelli Öğrencilere Yönelik Örnek Çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, Eğitim 

Ortamı vb) Zihinsel olarak bir eksiği olmadığı için sadece duygusal destek verilmesi. 

Sınıfta Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrenciler İçin Örnek Çalışmalar (İletişim, Devam, Eğitim, 

başarı, Materyal vb.) Bu öğrencilerin tespiti 2. Sınıfta yapılmaktadır.  

Öğretmen-Okul – Aile İletişim ve İşbirliği Örnek Etkili Uygulamaları: Veli katılımı konu 

uygunluğuna göre sınıfa devam edilerek basit çalışmalar yaptırılır. Sık sık veya gerekli görüldüğü 

durumlarda veli toplantıları veya  bireysel veli görüşmeleri. 

 

G)  Serbest zaman, Öğrenci kulüpleri, Toplum Hizmetleri, Değerler Eğitimi,Hijyen 

Eğitimi, Sağlıklı beslenme, Doğa Sevgisi,Veli ziyareti ,Aile Eğitimi,Yöneltme,Kariyer 

Günleri, Meslek Tanıtımı vb. iyi Örnek Çalışmalar, Okuma Yazma Okuma 

Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar: 

 

Serbest zamanlarda çocukların ilgisini çeken bulmacalar, sudoku, kelime avı, resimdeki gizli 

nesneleri bulma gibi etkinlikler yapıldı. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik kitap okuma 

belgeleri düzenlenerek okumaya özendirilmesi. 

 Toplum hizmeti kapsamında Engelliler Haftasında Özel Eğitim Sınıfı minik hediyeler 

hazırlanarak ziyaret edildi. Lösemili çocuklar evde ziyaret edilerek farkındalık oluşturulması. 

 Değerler Eğitimi kavramlarını içeren (adalet, eğitim, paylaşma, vatanseverlik vb.) kitapların 

okutulması. 

 Hijyen Eğitimi; beslenme saatlerinde hijyen kurallarının hatırlatılıp uygulanmasının 

sağlanması. Bunlarla ilgili çizgi filmlerin izletilmesi ve şarkıların öğretilmesi. 

 Doğa Sevgisi; Orman Haftasında ağaçlandırma çalışması, sınıf içerisinde çiçek yetiştirme . 

 Veli ziyaretleri yapılarak öğrencilerin durumlarının daha net gözlemlenmesi, ilişkilerin daha 

sağlamlaştırılması. 

 Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda ‘’Baba ve Çocuk İletişimi’’, Atakent İlkokulu’nda ‘’7-19  

Yaş Aile Semineri’’, Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulu’nda ‘’ Sağlıklı Anne Ve Çocuk 
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İletişimi’’. Adnan Kahveci İlkokulu’nda “Baba Destek Programı” ve 1. sınıf velileri ile haftalık 

görüşmeler yapıldı. 

 Yöneltme; yeteneği olduğu düşünülen öğrencilerin resim, enstrüman çalma, bilim sanat 

merkezi  gibi kurs ve kurumlara yönlendirilmiştir. 

 Meslek Tanıtımı ile ilgili veliler davet edilerek meslekleri hakkında sınıfı bilgilendirdiler. 

 Matematik Becerileri geliştirmeye yönelik; çeşitli kaynaklardan düzeylerine uygun farklı 

çalışmalar, problemleri canlandırarak, somutlaştırarak  çözme. 

 Kültür Sanat alanında ilimizdeki müzikaller ve çocuk oyunları, tiyatrolara geziler yapılması 

sağlanır. Okullara gelen tiyatrolardan yararlanmaları sağlanır.Sınıf içi drama çalışmaları yapılır. 

Dergi abonelikleri sağlanır.  

 Sportif etkinliklerde Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında satranç, badminton 

sporlarına katılımlar sağlanmıştır.Gitar , halk oyunları, resim kursları açılmıştır. İlimizde 

düzenlenen çocuk oyunlarına katılım sağlanmıştır. 

 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

Mesleki Gelişim İçin Tavsiye Edilen Eğitim Ve alan Kitapları, 

Kaliteli Eğitimde Öğretmen, Oyun Ve Etkinlilerle Türkçe, Eğlenceli Okuma Etkinlikleri, 

Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Değerler Eğitimi Etkinlikleri. 

Mesleki Gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler 

Tavsiye edilen ve örnek gösterilen eğitim sistemine sahip olan Finlandiya, Japonya gibi 

ülkelere eğitim gezileri düzenlenebilir. 

 

1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

a.b.Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem Ve Teknikleri ile İlgili Görüşler:  

Görsel Sanatlar dersinde yapılacak çalışmaların sınıf ortamına uygun olmaması atölyelerde 

çalışmaların yapılması ve bu derse branş öğretmenlerinin yönlendirilmesi dersin öğretimi açısından 

daha etkili olur. 

c.Derse katkı sağlamak için; okul içindeki ve dışımdaki resim sergilerinin gezdirilmesi sınıf 

içinde öğrencilerin birbirlerinin resimlerini incelemelerine fırsat verilmesi. 

d.Başarıyı arttırmak için örnek resmin incelenmesi ve ona uygum resim yaptırılması. 

Çocuklar arasında bilgi alış verişi yaptırılarak başarının arttırılması. 
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 e.Sınıf ortamında beğenilen resimlerin sınıflara asılması,yapılan yarışmalara katılımların 

sağlanması,ürün dosyalarında yapılan çalışmaların saklanması,sene sonunda resim sergisi 

oluşturulması,kendi çalışmaları içerisinde en çok beğendiklerini seçip ayırması,yapılan çalışmaların 

tahtaya yansıtılarak kendi yaptığı çalışmayı yorumlayarak farkındalık oluşturulur ve özenli 

çalışmaya teşvik edilir. 

 Sınıf tahtasında, tahta kalemleri kullanılarak bütün sınıf resim yaptırılır.Sonra yapılan bu 

çalışma hikayeleştirilerek anlattırılır. 

 f.Çocuğun kendi ilgi alanları tespit edilerek diğer derslerde de serbest bırakılarak 

çalışmalarını ders eşliğinde yapması sağlanır. 

 g. Talepte bulunan öğretmenlere görsel sanatlarla ilgili kurslar açılması  ve bu kursların 

açılırken öğretmenlerden fikirlerinin alınması . 

 

1. SINIF MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

a. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

   Anlatım yöntemiyle her türlü bilgi, gözlem, araştırma ve incelemenin öğrencilere 

aktarıldığı söylendi. Dinleyerek öğrenmeye daha yatkın olan öğrenciler için anlatım yolunun daha 

faydalı olduğu belirtildi. 

   Soru- cevap yönteminin, öğrencinin derse aktif katılımını sağladığı, öğrencinin her an 

kendisine soru sorulabileceği ihtimali ile dere ilgisini artırdığı vurgulandı. 

   Tartışma yönteminin, kendi haklarını nazik bir şekilde savunmayı, haklı oldukları 

konularda kırıcı olmamayı öğreten bir yöntem olduğundan sıkça kullanıldığı söylendi. Yorumlama, 

problem çözme gibi noktalarda öğrenciye yardımcı olduğu belirtildi. 

   Problem çözme yönteminin, öğrencide öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırdığı, eğer 

öğrenci iyi çalışır, sağlam bilgilere ulaşırsa hipotezler geliştirebildiği için dersin öğretiminde etkili 

bir yöntem olarak kullanıldığı söylendi.  

   Drama yöntemini kullanan öğretmenler, öğrencinin problemi analiz edebildiğini, 

problemin boyutlarını görüp çözüm geliştirebildiğini, anlaşılması zor konuları oyunlaştırılarak 

somut hale getirmede etkili bir yöntem olduğunu vurguladılar. Problem çözmede dramanın 

kullanıldığı, problemin anlaşılması için öğrencileri tartışmaya sevk ettiği belirtildi.  
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   Beyin fırtınası tekniğinin problem çözmede kullanıldığı, öğrencilerin çözüm yöntemini 

belirlemesinde etkin olarak kullanılabilen bir teknik olduğu belirtildi. Zaman öğretiminde ve 

zihinsel toplamada kullanan öğretmenler matematik dersi için faydalı bir teknik olduğunu 

söylediler. 

   Gösteri tekniğini kullanan öğretmenler öğrencilerin dikkatini toplamak, meraklarını 

uyandırmak  için kullandıklarını söyleyerek, bu tekniğin çok etkili olduğunu vurguladılar. 

Paralarımızı tanıtmada sınıfta alış veriş ortamı oluşturarak gösteri tekniğinden yararlandıkla- rını 

söylediler. 

   Hikayeleştirme tekniğini, saatleri öğretirken kullanan öğretmen konunun öğretiminde 

kolaylık sağladığını ve konunun daha kolay anlaşıldığını söyledi. 

   Rol yapma tekniğinin, alış veriş problemlerinin çözülmesinde, matematik cümlelerinin 

öğretilmesinde, uzamsal ilişkilerin kavratılmasında etkin bir şekilde kullanılabildiği vurgulandı. Rol 

yapma tekniğinin, geometrik cisimlerin özelliklerini kavratmada kullanan öğretmen etkili bir teknik 

olduğunu söyledi. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan  Etkili Materyaller İle Teknolojik Alt Yapı ve İçerikler 

   

  Eğitimde kullanılan materyallerin genel olarak neler olduğu anlatıldı. Matematik dersinde 

onluk ve birliklerin anlatımında kürdan ve fasulyelerin kullanılarak sayıları onluk ve birliklerine 

ayırıp konuyu somutlaştırdıkları söylendi. Ayrıca öğrencilerin kalemlerini  kullanarak da onluk ve 

birlikleri belirlemede konuyu öğrettiğini söyleyen öğretmenler oldu. Sanal ortamda sınıfa 

getirilemeyen materyallerin görülerek derse katkı sağladığı söylendi.  

   EBA da 1. sınıflara yönelik içeriklerin bulunmadığından dolayı kullanılmadığı belirtildi. 

 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

    

   Matematik dersinde paralarımız konusunda alış veriş ortamı için market gezisi 

yapılabileceği, uzamsal ilişkiler konusunda okul yakın çevresinin kullanılabileceği söylendi. Sıra 

bildiren sayıların öğretilmesinde yarışmaların düzenlenebileceği belirtildi. 

 

d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılması 
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   Derse giriş yaparken konu ile ilgili ilgi çekici şarkı, bilmece, fıkra gibi anlatımların 

yapılabileceği belirtildi. Ritmik saymayı öğretirken şarkıyla öğretildiğinde kalıcı olduğu vurgulandı. 

   Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenlerin dese donanımlı gelmesinin önemi belirtildi. 

Ders aralarında ilgisi dağılan öğrenciler için şarkı, bilmece, fıkra gibi anlatımların yapılmasının 

uygun olduğu söylendi. 

 

 

e. Ölçme ve Değerlendirme 

 

    Temel değerlendirmeler olan tamamlama(boşluk doldurma), çoktan seçmeli, doğru 

yanlış, eşleştirme ve soru-cevap tekniklerinin kullanıldığı söylendi. 

   1.sınıfta değerlendirmede drama, beyin fırtınası, tartışma ve sınıf içi etkinliklerinin de 

kullanılarak ölçme yapılabildiği söylendi. Öğretmen kılavuz kitabındaki ölçme değerlendirme 

formlarının bazılarının değerlendirmeye uygun olmadığı belirtildi. 

 

f. Dezavantajlı Öğrenciler 

 

    Yabancı uyruklu öğrencilerle akademik başarı elde edilemediği fakat sosyal uyum 

açısından beklenilen seviyeye ulaşıldığı söylendi. Bu öğrenciler için özel destek eğitim sınıflarının 

oluşturulması gerektiği belirtildi. 

   Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders ve ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere 

etkin olarak katılımlarının sağlanmasının uygun olacağı vurgulandı. Ayrıca bu öğrencilere bireysel 

ve grup eğitiminin verilebileceği söylendi. 

   Destek eğitim sınıflarının farklı öğrencilere hitap edebilmesi için farklı materyallerle 

donanımlı olması gerektiği önemle vurgulandı. 

   Okuma bilen öğrencilerin sınıf içinde kaybolmaması için öğretmenin, öğrencinin 

seviyesine uygun materyallerle çalışması gerektiği belirtildi. 

   Dezavantajlı öğrencilerin velisi ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olunduğunda 

başarı elde edilebileceği vurgulandı. 

   Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ana derslerde destek eğitim sınıfında birebir 

eğitim almaları, sosyal etkinliklerde ise sınıf ile birlikte aynı ortamı paylaşarak sosyalleşmelerinin 

sağlanabileceği söylendi. 
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   Dezavantajlı çocukların çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, sosyal ilişki kurmak, 

kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin şart 

olduğu önemle vurgulandı. 

  

g. Veli Ziyareti, Sağlıklı Beslenme, Hijyen Eğitimi, Okuma Alışkanlığı 

        Veli ziyaretlerini yapan öğretmenler, veli ziyaretlerinin sadece davranış bozukluğu olan 

öğrencilerin değil sınıf genelinde yapılmasının öğrenci davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğini 

dolayısıyla başarıyı artırdığını söylediler. 

   Sağlıklı beslenme konusunda hazır gıdaların tükettirilmemesi gerektiğini, velilerin evde 

hazırladıkları yiyecekleri göndermelerini, veli toplantısında karara bağlayarak uygulamaya 

geçilmesinin mümkün olduğunu uygulayan öğretmenler dile getirdi. Ayrıca velinin para 

vermeyerek kantinden hazır yiyeceklerin alınmasının önlendiğini, bununda toplantıda dile 

getirilerek ortak karar olarak benimsenebildiği önemle vurgulandı. 

   Hijyen açısından özellikle tuvalet eğitiminde öğrencilerin kendilerinin hazırladığı afişleri 

tuvaletlere asarak, diğer öğrencilere örnek teşkil edecek afiş çalışmalarının çok verimli olduğu , 

çalışmayı yapan öğretmen tarafından dile getirildi. 

   Okuma alışkanlığının kazandırılması için evde veli ile beraber öğrencinin okuma saati 

yapmasının çok faydalı olduğu söylendi. Öğrencinin evde velisine sesli okuma yaparak, hafta 

boyunca okuduğu sayfa sayısı baz alınıp en fazla okuyan öğrenciyi ‘Haftanın Kitap Kurdu’ ilan 

ederek, kitap kurdu rozetini hafta boyunca takması öğrencileri motive ettiği ve okuma alışkanlığı 

kazandırdığı uygulayan öğretmen tarafından dile getirildi. Ayrıca okunan hikaye ile ilgili geriye 

dönük basit soruların sorulması okuma alışkanlığının kazandırılması için uygulanabilecek bir 

yöntem olduğu uygulayan öğretmen tarafından söylendi. 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi 

 

   Avucumdaki Kelebek, Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun?, Beyaz Zambaklar 

Ülkesinde, Matematiği Nasıl Anlatabilirim?, Çocuklara Adanmış Hayatlar, Davranışlara Söz 

Geçirmek-Sözlü İletişim, Eğitim Sevgidir, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Hayat Neden Güzeldir?, 

İçimizdeki Çocuk gibi kitapların okunmasının mesleki gelişimimizi artıracağı söylenilerek tavsiye 

edildi. 

   Yerdeki Yıldızlar, 3 İdiot, Bakış Açısı, İki Dil Bir Bavul, Black ve  Koro filmlerinin de 

mesleki gelişimimiz açısından izlenilmesi  tavsiye edildi.  
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1. SINIF MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

a. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

 

   Ders kitaplarının müzik öğretimine uygun olmadığı nota, vuruş gibi bilgilerle donanımlı 

olmadığımızdan kulaktan dolma, bilinen parçaların tarafımızdan öğretildiği söylendi. Ancak ritim 

kavramının sınıfça verilebileceği vurgulandı. Kalemlerle veya elle masalara vurularak ritim 

tutturulabildiği uygulamayı yapan öğretmen tarafından ilave edildi. 

   Bir şarkı öğretiminde öğrencilerin oturarak değil de ayakta şarkıyı söylemeleri sesleri 

daha iyi çıkarmaları açısından uygun olduğu vurgulandı. 

   Hareket ve vücut ritminin müzik eğitiminde çok güçlü bir etkisi olduğu söylendi.   ( 

Dalcroze Öğrenme Yöntemi) Bu yöntemde çocuklar duydukları müziği kendilerine göre ifade etme 

fırsatı bulmaktadırlar. Hareketle şarkı söyleme, ritme uyma, konuşma ve kendince çeşitlendirme 

yapabilmektedirler. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknolojik Alt Yapı ve İçerikler 

 

   Müzik dersinde materyal olarak internetten faydalanılmaktadır. 

   Materyal olarak pet şişelerden basit müzik aletlerinin yapılabileceği, bardaklara farklı 

seviyelerde su konularak ritim oluşturulabileceği uygulayan öğretmen tarafından belirtildi. 

   Müzik kitaplarının arkasına şarkı içeren CD lerin ilave edilmesiyle şarkıların doğru  

öğretilebileceği ve kolaylık sağlayacağı ifade edilmiştir. Her öğretmenin bir müzik aleti çalabilmesi 

için hizmet içi eğitimlerin verilmesinin uygun olacağı önemle vurgulanmıştır. 

   Müzik dersine branş öğretmenlerin girmesiyle beklenen yararların sağlanabileceği, 

derslerin daha verimli olabileceği söylenmiştir. Çünkü müziğin çocukların eğitiminde dil gelişimi, 

duygusal ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkileyen bir araç olduğu söylenmiştir. 

 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

 

   Çeşitli alanlarda farkındalık oluşturmak için müziğin kullanılabileceği söylendi. Doğa ve 

hayvan sevgisinin aşılanması için doğayla ve hayvanlarla ilgili şarkıların, çevreye karşı duyarlılığı 

artırmak için çevreyle ilgili şarkıların öğretilmesinin yerinde olacağı vurgulandı. Ayrıca Hayat 
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Bilgisi konularının müzik dersiyle ilişkilendirilerek işlenmesinin konuların kavratılmasında daha 

başarılı olunacağı söylendi. Mevsimlerdeki değişikliklerin ‘Mevsimler’ şarkısının öğretilerek daha 

kolay kavratıldığı, uygulayan öğretmen tarafından belirtildi.  

   Öğretmen kılavuz kitaplarının derslerle ilişkilendirilerek basılmasının fayda sağlayacağı 

vurgulandı. 

   Şarkı öğrenmede beden dilinin kullanılmasının öğrencide öz güveni artırdığı ve topluluk 

önünde kendini rahat ifade etme gücü kazandırdığı belirtildi. Serbest etkinlik ile oyun ve fiziksel 

etkinlik derslerinde şarkı söylerken aynı zamanda öğrencilerin eğlendiği söylendi.  

   Müzikten zevk alabilmek için sınıf ortamında sınıf korolarının oluşturulabileceği, bu 

çalışma içinde olması öğrenciyi mutlu ettiği ve müzik yapmaktan zevk aldığı uygulayan öğretmen 

tarafından ifade edildi. 

 

d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılması 

    

  Müzik dersinde sınıf yönetiminde herhangi bir sorun yaşanmadığı, davranış bozukluğu 

olan öğrencilerin bile derse aktif olarak katıldığı belirtildi. 

   Öğrencilerle ritim tutulduğunda dersin zevkle işlendiğinin görüldüğü söylendi. Ayrıca 

öğrencileri gruba ayırarak müzik yaptırıldığında, grupların birbirini kıyaslayarak en iyisini yapma 

isteği  derste istenilen amaca çabuk ulaşmada yardımcı olduğu söylendi. 

 

e. Ölçme ve Değerlendirme 

 

      Müzik kitabındaki ölçme değerlendirme araçlarının yeterli olduğu söylendi. 

 

f. Ölçme ve Değerlendirme 

   

      Dezavantajlı öğrencilerin müzik dersine kendini ifade etme fırsatı buldukları için zevkle 

katıldıklarının görüldüğü belirtildi. 

 

g. Değerler Eğitimi ve Temizlik Kuralları 

    

      Müzik dersinde değerler eğitimiyle ilgili şarkıların öğretilebileceği, temizlik kurallarını 

şarkıyla öğreterek kalıcı davranış kazandırılabileceği belirtildi. 



 

Sayfa 16 / 21 

 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi 

     Öğretmenlerin mesleki gelişimi için müziksel işitme- okuma -yazma yoluyla, devinme/ 

ritimleme yoluyla (Dalcroze), toplu söyleme yoluyla (Kodaly), doğaçlama yoluyla müzik öğretimi 

yöntemlerinin incelenmesi önerildi.   

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili 

Görüşler 

 

Zümre başkanı ders yöntem ve teknikleri ile ilgili sorduğu soruda hayat bilgisi 

dersinde örneklendirme ve uygulama gerektiğini, örnek çalışmalardan sunumlar 

yapılabileceğini söyledi. Öğrencilerin hayat bilgisi düşünce bilgisini bilişim teknolojisi 

sorumlusu diğer öğretmenler konunun karşısında durarak aile eğitiminin daha fazla önem 

kazandığını yaparak yaşayarak öğrenme metodu ile anlatımın uygun olacağını, öğrencilerin 

daha iyi anlayacağı belirtildi. Drama yönteminin ve yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin 

favori yöntemler olduğu, sınıfın hazır bulunurluğuna göre yöntemlerin daha farklı 

olabileceği söylendi. 

Bedri ŞİRİN öğretmenim 1.sınıfların 2.sınıflarla birleştirilip yaz seminerlerinde 

2.sınıf öğretmenlerinin tecrübe ve yöntemlerini 1.sınıfa aktarmalarını söyledi. Hayat bilgisi 

dersinde dersin oyunlaştırılması öğrencinin anlamasını daha kolaylaştırdığını, öğrenci 

merkezli uygulamanın olması gerektiği, ancak konuların fazlalığı nedeniyle yöntem ve 

tekniklerin tam uygulanamadığı belirtilmiştir. Sınıf düzeninin ikili öğretim olan okullarda 

sağlanamadığı belirtildi. 

 

B) Dersin öğretiminde etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikle ilgili 

görüşler; 

- EBA’nın ilkokul öğrencileri için yetersiz olduğu söylendi. Öğretmenin kullanacağı Morpa, 

Okulistik  vb. sitelerin sadece öğretmene aktif olduğu ve bu sitelerin kullanıldığı  belirtildi. 

- Hayat Bilgisi dersinde bu tarzda sitelerin öğrencilerin dersi kavramasında oldukça yararlı 

olduğu belirtildi. 

C) Derse katkı sağlayan okul içi-dışı, sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 
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               Sportif faaliyetlerin yapıldığı bölümlerin toprak veya suni çim olması gerektiğini, oluşan 

kazalarda olumsuz sonuçların olabildiğini dile getirdi. 

               Okullara çok amaçlı salonlar yapılması gerektiğini, bu salonların kullanılmasının bir düzen 

içeresinde yapılması gerektiğini belirtildi. Taşımalı okullarda ders dışı etkinliklerin uygulanmasının 

olmaması nedeniyle öğrencilerin bu konuda geliştirilemediğini dile getirdi. Bu okullarda 

etkinliklerin ders saatleri içinde Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen öğretmenlerle 

yapılabileceğini dile getirdi. 

Ders dışında düzenlenen satranç, drama, gitar, bağlama, keman kurslarının öğrenci 

gelişimini ve sosyalleşmelerini önemli derecede etkilediğini vurguladı. 

 

D) Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılması ile ilgili  

görüşler: 

                Bireysel farklılıkların çocuklara anlatılması, kabul görmesi ve daha ılımlı yaklaşımların 

gösterilmesi gerektiği söylendi. 

                Akademik başarısı düşük ve davranış problemi olan öğrencilerin neden böyle olduklarının 

nedenlerini iyi araştırılması gerektiği bu konuda gerekirse destek verilmesi gerektiğini dile getirildi. 

Bu şekilde yaklaşımın öğrenci üzerinde olumlu sonuçlar alındığını vurgulandı. 

               Okul koridorlarına, merdivenlerine derslerle ilgili görsel çalışmaların, resimlerin 

çizilebileceğini bu durum öğrencilerin kendilerini daha rahat, daha mutlu bir ortamda hissetmesini 

sağlayacağını belirtildi. 

E) Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşler Öğrencilerin teste yönelik değil, günlük hayata 

dönük değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. 1.2.3. sınıflarda notla ölçüm yapılmasının yanlış 

olduğu belirtildi. 

F) Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar 

Öğrencilere kaynaştırma öğrencilerin durumları iyice anlatılarak diğer öğrencilerin kaynaştırma 

öğrenciyi olduğu gibi kabul etmesini ve onların yardımını desteğini sağlamak, destek sınıfına 

yönlendirmek gerekir. 

 

Kaynaştırma öğrencisi için veli ile güçlü bir iletişim kurulmalı, öğrencinin yaptığı olumlu 

davranışları anında pekiştirilmelidir. 

 



 

Sayfa 18 / 21 

 

G) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer Günleri, 

Meslek Tanıtımı vs. iyi örnek Çalışmalar, Okuma-yazma, okuma alışkanlığı 

 

-Toplum içinde yaşama kurallarının kavratılması. 

-Sınıflarda geri dönüşüm çöp kasalarının bulundurulması. 

-Öğrencilerde ‘geri dönüşüm’ bilincinin geliştirilmesi. 

-Anneler günü programı gibi hafta yada günlerin özel etkinliklerle kutlanması Huzur evi, Afad, 

Meteoroloji, Planeteryum  gibi birimlerin uygun zamanlarda ziyaret edilmesi. 

-‘Temiz Sınıf’ etkinliği yapılarak temizlik alışkanlığının davranış olarak yerleşmesine önem 

gösterildi. 

-Sınıfta ıslak mendil, tuvalet kağıdı, sıvı sabun bulunduruldu ve kullanılması sağlandı. 

-Sınıfların kaliteli temizlik ürünleri ile sık sık temizlenmesi gerektiği belirtildi. 

-Dengeli ve düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla haftalık beslenme listesi veriliyor. 

-Hazır gıdaların getirilmemesi, abur cubur yenmemesi konularında velilerle işbirliği  yapılması  

gerektiği  belirtildi. 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile ilgili Görüşler 

Alişan KAPAKLIKAYA’nın gelişim kitapları tavsiye edildi. 

Hürriyet Gazetesi yazarı, kişisel gelişim uzmanı Özgür BOLAT makaleleri tavsiye edildi. 

Michio Kaku 10 yaş zekası adlı yazısı tavsiye edildi. 

 

1. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A.Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili Görüşler 

Bu iki ders çocukların kendilerini rahat hissedecekleri bir derstir. Kesinlikle yerine başka bir 

ders işlenmemelidir. Bu iki dersin ortak çıkış noktası oyundur ve oyunu da en iyi drama yöntemi ile 

veririz. 

B)Dersin öğretiminde etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikle ilgili 

görüşler; 

Hiçbir teknolojik altyapıya gerek olmadığı belirtildi. Bu iki derste tamamen öğrenci odaklı 

olunması gerektiği vurgulandı. Oyun seçiminden tutun da sürecine kadar her şeyi öğrencilerin 

planlamasının gerektiği belirtildi. 
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C) Derse katkı sağlayan okul içi-dışı, sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

 

Veli katılımından bahsedildi. Okul ve sınıf içi etkinliklerin ders saatinden önce hazırlığının 

yapılması gerektiği söylendi. Bilgi yarışması, geleneksel çocuk oyunları, sınıf takımlarının 

oluşturulması üzerine duruldu. Dersin işlenişinde kaynak sıkıntısı yaşandığı vurgulandı. Ayrıca 

serbest etkinlik dersinde velilerin özel yetenek ve mesleklerinden yararlanılabileceği vurgulandı. 

D)Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılması ile ilgili  

görüşler: 

Gün içinde oluşan bir çok problemin bu derslerde çözüldüğü görülmüştür. Çocukların bu 

derslerde daha mutlu olduğu gözlenmiştir. Genelde bu dersler son iki saate konulmaktadır. Bizce bu 

dersler gün içine yayılmalıdır. O zaman akademik başarının da sınıf içi iletişimin de daha iyi 

olacağı kanısındayız. 

 

E)Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşler 

Bu iki ders için çocuğun zamanını ne kadar dolu geçirdiğine ve arkadaş iletişimine, oyun 

kurallarına ne kadar uyduğuna, oyun kurabilme yeteneğine dikkat edilmelidir. Bu iki ders için bizce 

değerlendirme olmamalıdır. Ders saatleri ve ölçme değerlendirme sisteminin eğitim öğretim 

programıyla örtüşmemesi. 

Estetik hazza ilişkin konu alanının ölçme değerlendirme dışında tutulması. 

Ünite değerlendirme soruları yapılarak geri dönütlerin alındığı 

Öğrenilmeyen konuların tespit edilerek noksanların giderildiği 

Alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmalı 

Ölçme değerlendirme tekniklerinin yorum gücünü ölçmede yetersiz kalması 

Milli Eğitim uzman kişiler tarafından hazırlanmış ölçme değerlendirme çizelgelerini e-okulda 

öğretmenlerin hizmetine sunmalıdır. 

Ölçme Değerlendirme etkinlikleri için okul dışı etkinliklere gerekli desteğin( özellikle okul 

yönetimleri) gösterilmemesi 

Ölçme Değerlendirme için hazırlanmış çizelgeler gereğinden fazla olması ve işlevsel olmaması 

Olumsuz yönlerin aileye uygun dille anlatılması, Ailenin ölçme değerlendirme konusunda 

bilgilendirilmesi 

 

 

F) Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar 
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Dezavantajlı öğrencilerin de kendini çok iyi hissettiği iki derstir budur. Akademik yönden sıkıntı 

yaşayan çocuğu bu alanlarda açmak ve sosyalleşmesini sağlamak gerekir. Okulun ve sınıfın fiziki 

ortamı öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Oyun ve fiziki etkinlikler 

dersinde öğrencinin yapacağı kazanımların belirlenmesi etkinliklerin ona göre düzenlenmesi 

önemlidir. 

Tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin sınıf içerisinde yapılan etkinliklerde seviyesine uygun olan 

kazanımlarda öğrenciye yer verilmesi. Günlük çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi, 

Arkadaşının onun farklılıklarını benimsetici etkinliklere yer verilmesi gereklidir Konuşma problemi 

olan öğrenciler için görsel materyaller hazırlanmalı 

Sınıfta tam zamanlı kaynaştırma eğitimlerinde bireyselleştirilmiş eğitim planları uygulanmalıdır. 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olan yerlerde düşürülmesi Kaynaştırma öğrencileri sınıflara eşit olarak 

dağıtarak onlarla ilgilenme süreci arttırılabilir. 

 

G) Serbest Zaman, Öğenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli ziyareti,Aile Eğitimi,Yöneltme,Kariyer Günleri, Meslek 

Tanıtımı vs. iyi örnek Çalışmalar,Okuma-yazma,okuma alışkanlığı 

 

Okul içinde velilerin organize edeceği etkinliklere de yer verilmesi gereklidir. Gezi 

planlarında velilerden yardım alınması ve sürecin içine katılması faydalıdır. Grup iletişiminin 

sağlanması ve iletişimin düzeni bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Öğrencilerin serbest 

zamanlarını değerlendirme planlamasında aileleri ile paylaşımlar yapılarak okul içinde ya da 

dışında kendilerini geliştirecek etkinliklere katılmasını planlamak önemlidir.Serbest zamanlarda 

kitap okuma  çalışmalarını ve zihinsel aktivite çalışmalarına yönlendirme yapılmalıdır. Sene 

başında yapılan toplantıda veli ziyaretlerinin sınırlarının belirlenmesi Ev ziyaretlerinin amacını 

aşmaması, Ev ziyaretlerine resmiyet kazandırılması Ev ziyaretlerinde formların kesin çizgilerle 

belirlenmesi 

Veli ziyaretlerinin yapılarak velilerin soysal kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması. 

Doğa sevgisi kapsamında “atık yağ toplama projesinin” yapılarak öğrencilerin çevreye karşı 

daha duyarlı olmaları sağlandı. 

Öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin davranışlarına olumlu yönde yansıdığı 

gözlemlendi. 
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Milli birlik ve beraberliğimizin yegâne koruyucusu olan tarih kültür ve vatan sevgisinin 

aşılanabileceği serbest etkinliklerde ciddiyetle öğrencilere hissettirmelidir. 

Değerler eğitiminin belli bir saatle sınırlandırılmamalı yerinde ve zamanına uygun olarak tüm 

derslere serpiştirilmeli 

Öğrencilere kulüp dosyası hazırlattırılmış ancak uygulama serbest etkinlik dersinde 

yapılmıştır. 

Hijyen eğitimi ve sağlıklı beslenme konuları yıl boyunca öğrencilere anlatılmış örnek 

uygulamalar yapılmış 

Ayrıca okul sağlık koşullarının iyileştirilmesi, ecza dolaplarının donanımı, güvenliğin 

gözden geçirilmesi ve okullarımızdaki hijyen konusuna bir çözüm üretilmeli 

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, 

sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve okuma saatlerine önem verilmesi. 

 

H)Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile ilgili Görüşler 

Öğretmenlerin sene başı ve sonu mesleki çalışmalarının daha etkili olması için sınıf 

öğretmenlerinin yıl boyunca kullanacakları teknik ve yöntemlerle ilgili çalışmaların yapılması 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini arttırmak için tüm eğitici kitapların okunmasının 

faydalı olacağı 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerin yetersizliği. Seminerlerin öğretmene 

katkı sağlamaması 

Mesleki gelişimi artırıcı hizmet içi kurslara ve seminerlere katılmak gerekliliği 

Uzaktan eğitimin öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimine daha yararlı hale getirilmesi, 

Tavsiye niteliği filmler: Yerdeki Yıldızlar, Her Çocuk Özeldir 

Bilim Sanat Merkezlerinin gezilmesi 

Doğan Cüceloğlu- İçimizdeki çocuk 

Halim Ulaş – Yaratıcı Drama 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve 

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan 1.Sınıf okutan Sınıf Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 

MUSTAFA ARIKAN 

BAYINDIR İLKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI 

RAPORTÖR 


