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2015 -2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2.SINIFLAR İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Görüşler  

Hayat Bilgisi dersi(gözlem,yaparak yaşayarak,öğrenme,drama, 

Türkçe Dersi(Soru cevap) okuduğu öykünün hikaye haritasını çıkarma. 

Matematik(geometrik şekiller, modelleme yapmak. 

Müzik( Yaparak ve yaşayarak) 

Serbest  Etkinlik(Perde Oyunu) drama 

Görsel Sanatlar(Leke Çalışması)Yaparak yaşayarak. 

Dersin öğretiminde konuya  en uygun ve etkili öğretim yöntem tekniklerinden bir yada birden fazla 

yöntem kullanılabilir. Bu yöntem ve teknikler sınıf düzeyine göre belirlenmelidir. Yaparak ve 

yaşayarak ve drama yöntemi en etkili öğrenme biçimidir. 

Bireysel Farklılıkları Dikkate alarak Öğretimi Şekillendirme. 

Her öğrencinin gelişim düzeyine  göre plan yapılmalı . 

Hedefler açık anlaşılır ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Derslerin oyunlaştırılarak grup çalışması şeklinde işlenmesi 



 

Sayfa 2 / 9 
 

Veli katılımını ve öğrenci başarısının arttırmak için velilerin (haftada iki veli)sınıfa davet edilmesi 

böylece öğrencilerin sınıf ortamındaki davranışları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 

Matematik dersinde ritmik saymalar nesneler kullanılarak somutlaştırılması 

Geriye ritmik sayma becerisi için merdivenlere rakamlar yazılması 

Hayat bilgisi dersinde bireysel farklılıkları olan öğrencilerin öğrenme ortamına etkin katılımları 

sağlandı 

B) Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve 

İçeriklerle İlgili Görüşler 

Hayat Bilgisi 

Bilgisayar, projeksiyon,vücutmodeli,dünyamodeli,haritalar,pusula,konlarla ilgili hazırlanmış 

etkinlikler, Ebadaki konuyla ilgili portallar, 

Geçmişte kullanılan teknolojik araçlarla günümüzdeki araçların karşılaştırması. (sınıf 

ortamına daktilo getirilerek bilgisayarla karşılaştırılması, teknolojinin sağladığı kolaylıklar drama 

yöntemiyle tartışılmıştır. 

 “ iletişim araçları “ konusunun sessiz film şeklinde işlenmiş ve bu yöntemin öğrencinin 

derse ilgisini çektiği belirtilmiştir. 

  Maddelerin özellikleri konusunda sınıfa çeşitli maddeler getirilip gösterildiği. 

Meslekler konusunda sınıfa gelen velilerden yararlanıldığı. Velilerin sınıfta kendi 

geçmişlerinin anlattığı. 

Ders kitaplarının sonunda bulunan haritalar kullanılarak şehir bulmaca oyunları 

oynattırıldığı. 

İstasyon tekniği ile konuların işlendiği . 

Çocukların derslerde çok konuşturulduğu ve bu şekilde fikirlerini söylemelerine olanak 

sağlandığı . 

AFAD merkezine gidip deprem tatbikatı yapıldığı. Bu çocuklar için çok faydalı olduğu, 

çocuklar olayı birebir canlı yaşadıkları için neler yapabileceklerini iyi öğrendikleri ifade edildi. 
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Matematik 

Metre , küpler, sayı abaküsler, onluk ve birlik evleri, ritmik sayma pano etkinlikleri, para 

modelleri, kesir asetatları ve canlı materyallerle örnek gösterme,standart ve standart olmayan ölçü 

birimlerini,yaparak yaşayarak gösterme. 

  Sınıfa getirilen modeller sergilenir. 

Geriye sayma becerisi için merdivenlere rakamlar yazdırılır. 

Problemlerde dramatizasyon yapıldığı, yaş problemlerinde çocuk, anne, baba rolleri 

verilerek problemin çözdürüldüğü, 

  Paraların fotokopisi çekilerek alışveriş ortamının oluşturulduğu. 

 Örneklemelerden yararlanıldığı. 

- Destede 5 harf var; 5*2=10 

- Düzinede 6 harf var;6*2=12 

- Küçük “<” , Büyük “>” sembolleri ile verilebilir. 

- Bölünen kütük, bölen balta, kalan kıymık. 

- Verilmeyeni bulmada öykülemeye örnek; 

- Eksilen –Kral 

- Çıkan-Kraliçe 

 

Fark-Halk 

Türkçe  

Öğrencilerle dikte metinleri, noktalama işaretleri ile ilgili çalışmalar. Drama çalışmaları için 

görsel konu ile alakalı materyaller kullanılması. Atatürkçülük konuları getirilen materyallerle 

gösterilmesi. Hikaye kitaplarının alınması ve projeksiyonun kullanılması 

EBA sisteminde 2.sınıflarla ilgili fazla etkinlik olmamasından ve her siteye ayrı ayrı şifre ve 

üyelik isteme engelinden dolayı diğer alternatif sitelerin aktif olarak kullanıldığı belirtilmiştir. 

Kitap fuarlarına gidildiği, çocukların sinema ve tiyatro faaliyetlerine götürüldüğü. 

Kitap okuma yarışmalarının düzenlendiği. 
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Drama çalışmaları için görsel konuyla alakalı materyaller getirildiği. 

Türkçe dersinde okuma ve yazmaya geliştirmek amacıyla haftalık kitap belirlenmesi ve 

okutturulup kitap hakkında anlamaya ve yazmaya yönelik soruların yöneltilmesi. 

Her öğrenciye kendine ait bir masal kitapçığı hazırlatıldığı. 

Kavram haritası, Balık kılçığı, Beyin fırtınası, İstasyon tekniklerinin özellikle Türkçe 

dersinde kullanıldığı. 

Akrostij çalışmalarına yer verildiği. 

Dramayla çocukların olayları çok iyi kavradıklarını. 

“Veli- öğrenci” okuyor projesi ile velilerin evde çocuklarıyla okuma saatleri yaptıklarını, 

olumlu yansımalarının olduğunu. 

 

C) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler 

Öğrencilerin okul dışı gezilerinde çocukların mutlu ve istekli olduğu belirtildi. 

Trafik eğitim merkezinin gezilmesi. 

Atatürk’ün evinin gezilmesi. 

Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesinin çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalardan öğrencilerin özgüvenlerinin artması hedefi ile 

oyunların seçilmesi,yarışmaların kazananlarının ödüllendirilmesi. 

Veli ziyaretlerinin yapılması. 

Spor malzemelerinin okullarda eksik olmasının sorun oluşturulması. 

Bahçeye oyun alanlarının yapılması. 

Sportif etkinliklerinin yapılabilecek alanlarının yetersizliği. 
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D) Etkili Sınıf Yönetimi,Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılmasıyla 

İlgili Görüşleri 

Öğrencilerin erken yaşta okula başlamaları sorunlara yol açtığı gözlemlenmiştir. 

Veli ziyaretlerinin önemli olması. 

Çocukların yaşadığı ortamın görülmesi öğrenciyi tanıma açısından faydalı olduğu belirtildi. 

Aile içindeki olumlu ve olumsuz her türlü etkileşim öğrenci üzerinde etkili olur. 

Farklı sosyal faaliyetlere öğrencilerin yönlendirilmesi. 

Konuşma yeteneğinin gelişmesi için bol bol tekerleme ve sayışma yapılması 

Sınıfların çocukların kendi çalışmalarını özgürce sergileyebilmesine izin verilecek şekilde 

kullandırılması. 

Okul bahçesinin ve koridorlarının görsel ve yazılı figürlerle donatılması. 

Okul bahçelerine çocukların fiziksel aktiviteler yapabilecekleri şekilde düzenlenmesi 

Oyun çizgileri kum havuzu barfiks gibi sportif alanların oluşturulması 

Sınıf mevcudunun kalabalık olması olumsuz etki yaptığından planlamalar yapılırken 

sınıfların kalabalık olmaması için gerekli  tedbirlerin alınması. 

İkili öğretimden normal öğretime hızla geçilmesi gerektiği söylendi. 

Kaynaştırma öğrencileri ile sıkıntılar yaşandığı bu sorunun eğitimcileri zorladığı, destek 

sınıflarının daha aktif olması gerektiğinin üzerinde duruldu. 

Sınıf içinde hareketli olan öğrencilerin hareketlerinin kısıtlanmaması gerektiği söylendi. 

Suriyeli ve Iraklı öğrencilerle ilgili sorunlar yaşandığı bu öğrencilere ilk önce Türkçe eğitimi 

verilmesi gerektiği üzerinde duruldu 

Haftalık davranış değerlendirme tablosu yapıldığı. 

Hiperaktif çocukların velileriyle iş birliği yapılması. 

Seviye sınıflarının 2. sınıftan itibaren oluşturulmaya başlanması. 
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E) Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

Değerlendirmede kullanılan ölçü birimlerinin yetersiz olduğu ”İyi”, “Geliştirilmeli” ve “Çok 

iyi” kriterlerinin bazı öğrenciler için yetersiz olduğu konuşuldu. 

“Orta” ibaresinin de karnelerde bulunmasının önemli olduğu. 

Ölçme değerlendirme ölçeklerinin azaltılmasının. 

Türkçe ve Hayat Bilgisi  dersinde ölçme ve değerlendirme kriterlerinin beklentileri  

karşılamadığı, matematik dersinde ise özellikle çarpım tablosu öğretilirken ritmik saymalardan 

faydalanılmasının yarar sağladığı belirtildi. 

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 İlgili Örnek Çalışmalar 

Kaynaştırma öğrencileri için davranış kazandırma boyutundaki çalışmalar yapılıp okula 

uyumları sağlanmalıdır. 

Okul-RAM-aile işbirliği içinde olmalıdır.  

Destek eğitiminde görevli öğretmenlerin destek eğitimi konusunda daha  çok 

bilgilendirilmesi daha donanımlı hale getirilmesinin önemi belirtildi.  

Engelli öğrencilerin sınıfları giriş katlarında olmalı ve sınıf dizaynı da engelli öğrenciye 

uygun olmalı. Örneğin okullarımızın çoğunda; aile ve rehber öğretmen ile iletişim halinde eğitim 

ortamı hazırlandı, görme engelli öğrenciler için sınıf ortamında değerlendirmelerde öğrenciye 

uygun harf puntosu büyük çıktı alınarak değerlendirme yapıldı, engelli rampası ve lavabolar ve okul 

bahçesinde düzenlemeler yapıldı. Sınıfta tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri için aile ve rehber 

öğretmen ile iletişim halinde olunmuştur. RAM’a yönlendirme çalışmaları yapılarak öğrencinin 

okula devamsızlığı engellenmeye çalışıldı. 
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G) Serbest Zaman , Öğrenci kulüpleri, Toplum  Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen  Eğitimi, 

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

Okuma Yazma Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür Sanat, Sportif Örnek 

Çalışmalar 

Değerler eğitimi ile ilgili olarak hikaye kitabı okumaya ağırlık verilmeli. 

Serbest zaman öğrenci çalışmalarının sosyal etkinlik adı altında sınıfça veya okulca yapılan 

etkinliklere katılımların faydalı olduğu. 

Ç:ok fazla kitap okuyan çocuklar ödüllendirildi. 

Hijyen eğitimi ve sağlıklı beslenme konuları yıl boyunca öğrencilere anlatılmış örnek 

uygulamalar yapılıp okul sağlık koşullarının iyileştirilmesi, ecza dolaplarının donanımı, güvenliğin 

gözden geçirilmesi ve okullarımızdaki hijyen konusuna bir çözüm üretilmeli 

Serbest zamanlarda çocuk oyuna teşvik edilmelidir bu onların sosyal becerilerini ve zihinsel 

aktivitelerini geliştirmeye yardımcı olur. 

Öğrenciler sosyal faaliyetlere yönlendirilmelidir. 

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, 

sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve okuma saatlerine önem verilmesi. 

Bölgedeki tesislerin okulların kullanımına açık olması gerekir. 

Mangala oyununun öğrencilere fayda sağladığı belirtildi. 

Serbest zaman etkinliklerinde okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla öğrencilere birer set 

kitap edindirildiği. Kitapların belirlenen sürede okunduğu. Bu okunan kitap ile ‘Kitap 

Değerlendirme’ yapıldığı. 

Ayrıca okunan kitap ile ilgili resim yapma etkinliği yapıldığı. Hafta boyunca okuduğu kitabı 

anlatması sağlanıp hikaye unsurları bulundurulduğu. 

Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri sınıf bazında ‘belirli gün ve haftalar’ ile bağlantılı 

kutlanılmalı. 

Toplum içinde yaşama kurallarının kavratılması. 

Sınıflarda geri dönüşüm çöp kasalarının bulundurulması. 
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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 

gösterildiği. 

Sınıfta ıslak mendil, tuvalet kağıdı, sıvı sabun bulundurulduğu ve kullanılması sağlandığı. 

Sınıfların kaliteli temizlik ürünleri ile sık sık temizlenmesi gerektiği belirtildi. 

Dengeli ve düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla haftalık beslenme listesi verildiği. 

Hazır gıdaların getirilmemesi, abur cubur yenmemesi konularında velilerle işbirliği 

yapılması  gerektiğinin belirtildiği. 

Doğa sevgisi, bitki ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla beslenmeden kalan ekmek vb. 

atıklar kedi köpeklere verildiği. 

Sınıflarda bitki yetiştirildiği. Ev hayvanları olanların sınıfa getirdiği. 

Veli  ziyaretlerinin etkili olduğu. Sınıf öğrencilerinin velileri ziyaret  edilmeli  ev ortamında 

rehber öğretmenlerden aile eğitimi, anne-baba eğitimi ile ilgili slaytlar izletildiği belirtildi. 

Okuma alışkanlığı kazandırmak için her gün 15 dakikalık okuma saatlerinin yapıldığı. 

Resim yarışmalarına katılımlar. 

Türk büyüklerini anmak için etkinlikler yapıldığı. Bununla ilgili görsel çalışmalar 

düzenlendiği. 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile ilgili Görüşleri 

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.  
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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, 

Bilim Sanat Merkezlerinin gezilmesi 

Simülasyon, fuar vb. etkinliklerinin gezilmesi . 

Tavsiye niteliği filmler: Yerdeki Yıldızlar, Her Çocuk Özeldir, Benim Adım Khan, Üç İdiot 

I) İl Müdürlüğü ve Bakanlığa İletilecek Olan İstekler 

2. sınıflar EBA içeriği yeterli değil. 

İnterneti olmayan okulların olması. 

Bazı okul bahçelerinin küçük olması, sportif alanlarının olmayışı. 

Son haftaya  gelen konuların öğrenci devamsızlıklarının artması sebebiyle verimli işlenememesi. 

Türkçe ders kitabı metinlerinin öğrenci seviyelerinin üstünde olması. 

Çalışma kitapları yetersiz olduğundan çocukların ilgisini çekmemesi. 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan 2.Sınıf okutan Sınıf Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 
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