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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

4.SINIF İLZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İleİlgili 

Görüşler 

 

Öğretim Programındaki Amaç Ve Kazanımların kazandırılmasında büyük başarı elde 

edilen yöntem ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler. (sınıf/ünite veya konu düzeyinde 

örneklendirilerek)                                                                                                              Uygulanan 

Yöntem ve Tekniklerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi 

Çeşitlendirme örnek çalışmaları 

Matematik dersinde konuların çok yoğun olduğu ve yetiştirmede zorlanıldığı, olasılık 

konusunun yeni geldiği ve aslında gerek olmadığı düşünülmektedir. Eğitim öğretim yöntem ve 

teknikleri uygulamaya çalışılırken tekrar yapmaya, pekiştirmeye, yaparak yaşayarak öğrenmeye 

fırsat kalmadığı düşünülmektedir. Sınıflardaki teknolojik aletleri bile kullanmaya yeterli zaman 

bulunmadığı belirtildi. Öğrencilerin derste öğrendiklerini, tekrar etmediğinde unuttukları belirtildi. 

Matematik dersini sevmeyen öğrencilere matematiği sevdirmek için ilgi çekici hale 

getirilmelidir. Grafikler, ağırlık ve boy grafikleri, hava durumu grafikleri örneği gibi her konunun 

günlük hayatla ilişkilendirilemez. Soyut konuları mümkün olduğu kadar somutlaştırarak anlatmak 

çok faydalı olur . Matematik ders kitabının tekdüzeliği cansızlığı ders kazanımlarını olumsuz 

etkilemektedir. Örnek alıştırmalar arttırılmalıdır. 

Türkçe metinlerinin uzun ve fazlasıyla bilgilendirici metin içerdiği, dil bilgisi konuları 

çocukların seviyesine uygundur. Ders kitaplarında dil bilgisi konularının sadece hissettirme olduğu, 

çocuğun öğretmen tarafından yönlendirilmesi gereklidir. Fabl türü metinlerin yerine güncel 
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öğretimde konu tamamlama çalışmaları olduğu ve öğrencilerin bu tür metinler sayesinde sözlü ve 

yazılı anlatımı daha iyi yapabilmektedirler. 

Yöntem ve teknik olarak drama kullanılmalıdır. 

   Serbest okuma metinleriyle ilgili 5N 1K veya hikaye haritası oluşturma etkinliği 

yapılmalıdır. 

              Deyimler ve atasözlerinin üç boyutlu olarak canlandırılması, kavramayı kolaylaştırır ve 

pekiştirir. 

Türkçe ders kitabı etkinliklerinin uzun ve ayrı bölümde olması kazanımların verilmesini 

olumsuz yönde etkiliyor. Türkçe dersinde okuduğunu anlama ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bunun 

için ‘’anne ve çocuk okuyor’’ adlı bir proje düzenlenmiş. Bu proje ile anne ve çocuk aynı kitabı 

okuyup özet çıkarıp anlatmışlar ve çok  faydalı olduğu belirtilmiştir.                                                                                           

         Bireysel farklılığı olan çocuklar için akran dayanışması yöntemi kullanılarak çalışmak çok 

olumlu sonuçlar vermiştir.(Küçük öğretmen yöntemi) 

Sessiz okuma yöntemini kullanarak anlama ve anlatımda ilerleme kaydedilmektedir. Bu 

faydalı yöntemin çok daha fazla kullanılması ve sınıf kitaplığından yararlanılması tavsiye edilmiştir. 

Sosyal Bilgiler ders konularının soyut ve öğrenci seviyesinin üzerinde oluşu etkin 

öğrenmenin gerçekleşmemesine neden olmaktadır. 

Sosyal Bilgiler dersinde Milli Mücadele dönemi ünitesinin süresinin çok kısa olduğu ve 

konuların ağır geldiği belirtildi. Son ünitede sadece komşu ülkelerin tanıtılmasının daha uygun 

olabileceği belirtildi. 

Fen Bilimleri konularının çok rahat yetiştiği, deney, gözlem, yaparak yaşayarak öğrenmeye ve konu 

tekrarına uygun olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. 

 

Fen Bilimleri dersinde ünite bilgisi verilmeden öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyelerini 

arttırmak, onları heyecanlandırarak keşfetmelerine yardımcı olmak,ayrıca anlatım , soru-cevap 

yöntemleri yerine etkili öğretim yöntemleri olan zihin haritası,beyin fırtınası, balık kılçığı yöntemi, 

6 şapkalı öğrenme metodu,problem çözme, gösteri, tartışma, proje, örnek olay, kubaşık öğrenme, 

rol yapma,drama, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri ile buldurmaya çalışınca olumlu sonuçlar 

alınıyor dedi. 

  Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri ders konularının işleniş sürelerine paralel olarak deney 

filmlerini, öğrencilerin ilgilerini çekecek etkinlikleri, konuların daha iyi kavranmasını sağlamak 
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amacıyla internet(EBA) üzerinden veya televizyondan yayınlayabilir veya CD şeklinde 

öğretmenlere ulaştırabilir. 

            İnsan Hakları ve Demokrasi dersinin yeni olduğu ve kitabının yeterli olduğu belirtilmiştir. 

 

TAVSİYELER  

• Farklı kaynaklardan ve teknolojik ortamlardan yararlanılması ve çalışma kâğıtlarını 

hazırlaması,  

• Fen Bilimleri laboratuvarı kurulması ve yıllara göre değişip geliştirilmesi için okul idaresi 

ile işbirliği yapılarak gerekli önlemlerin alınması, 

• İnternet ve diğer kaynaklardan yararlanılarak kaynak çeşitliliğinin arttırılması. 

• Sosyal Bilgiler ders konularının, sınıf seviyesine indirilmesi çalışmaları yapması, 

• Sınıflara, o sınıfın ihtiyaç duyacağı tüm ders araç-gereç ve donanımların temin etmesi. 

• Okul idaresinin bu araç ve gereçleri temin ederek öğretmenlerin hizmetine sunması,  

• Sınıfların teknolojik bakımdan donatılması, 

           • Öğrencilerin yakın çevreden başlayarak tarihi yerleri gezme imkânlarının sağlanması 

• İl bazında tüm okulların işbirliği içinde olması için gerekli çalışmaların yapılması, (Ekip 

çalışması)   

• Okullar arası koordinasyonun sene başındaki toplantılarda sağlanması,  

• Okullar arası teknolojik koordinasyonun sağlanması,  

• Çevremizde yakın tarihimizde önemli rol almış kişiler varsa okullara konferans vermesi 

için davet edilmesi, 

• İnternet ortamında tüm öğretmenlerin katkılarının sağlanarak ülke genelinde sürekli 

gelişen ve değişen; bilgi, doküman, kaynak vb. ülke eğitim-öğretiminin hizmetine sunulması,  

• Anlaşılması güç konularla ilgili belgesel filmler çekilerek eğitim-öğretime önemli katkılar 

sağlaması tavsiye olunur. 
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ÖRNEK UYGULAMALAR: 

 Fen Bilimlerinde dolaşım sistemi konusunda vücut modeli üzerinde damarları temsil eden 

iplerin mavi ve kırmızı renklerle boyanarak konunun görselleştirilmesi 

 Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için numara sırasına göre bir sonraki arkadaşına 

okuduğu kitabı anlatması okuma alışkanlığını ve kontrolü arttırdı. 

 Fen Bilimleri dersinde geri dönüşüm tesisi ziyaret edilmiş öğrencilerde kalıcı bilgi 

sağlanmıştır. 

 Anlatılan konularla ilgili karikatür çalışması yaptırılarak öğrenmenin kalıcı olması sağlandı. 

 Işık ve ses konusunda sergi düzenlenmesi. 

B) Dersin öğretiminde Kullanılan etkili materyaller ile Teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler 

 

Dersin öğretiminde kullanılan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içerikler. 

          EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portallar veya içeriklerin paylaşılması 

(Öğretmen ve Öğrenci için) 

  Projeksiyon kullanmak yöntem ve tekniklerin kazanımların kazandırılması için çok 

gereklidir. Olumlu sonuçlar doğurur. Çocuğu geliştirir, kolay ve çok yönlü öğrenmesini sağlar. 

İnternet ve teknolojiyi kullanmalarını, öğrenmelerini kolaylaştırır. Ancak ‘’MEB’’ internette 

kısıtlamalara gittiği için uygulamalarda eksik kalınmıştır. Öğretmenlerin kontrolünde olan 

kullanımda zaten kötü diye tabir edilen sitelere girilmeyeceği düşünülürse öğrencilerin başka 

okullarda yapılan deney ve etkinlikleri izleyememesi çok büyük bir eksikliktir. Bu yüzden 

kısıtlanan internet bizleri olumsuz etkilemiştir. Örnekler yeterli olamamıştır. “Morpa Kampüs ve 

Eba” siteleri aktif olarak kullanılmıştır. Çokta faydalı olmuştur. Ancak yeterli değildir. Teknoloji 

çağında yaşarken bu şekilde tıkanıp kalmak, sınırlandırılmak bizleri üzmektedir. Bu duruma başka 

bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

1. Sınıf mevcutları düşürülmelidir. 

2. Yaratıcı drama çalışmaları yapılabilir.  

3. Öğretim yöntem, teknik ve metotlarının etkili biçimde uygulanabilmesi için okullar araç-

gereç ve eğitim materyali açsından yeterli hale getirilmeli. 
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4. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için uygulanacak yöntem ve teknikler için daha 

uzman kişilerden destek alınmalıdır.  

5. Okul gezileri düzenlemede prosedürler hafifletilmeli, gezilerde kullanılmak üzere Milli 

Eğitim Müdürlükleri taşıt temin etmeli. 

      6. EBA’nın içeriğinin geliştirilmesi  

 

TAVSİYELER  

• Gerekli materyallerin temininde öğretmenlere destek olmalı eğitim ortamlarını daha iyi 

düzenlemeli. 

• Öğretmenlerin kendini geliştirmesine katkı sağlayıcı daha iyi düzenlenmiş hizmet içi eğitim 

programları hazırlamalı.  

• Sosyal etkinliklerin çeşitlenmesi için ortam hazırlanmalı,  

• Araç -gereç temin edilmeli. 

• İlkokulda sınavlar kaldırılmalı,  

• Öğretmenlerin daha iyi yetişmesi için üniversitelerle işbirliğine gidilmeli.  

• Öğretmenlerin motivasyonunu artıracak önlemler alınmalı. 

 EBA’nın içeriğinin geliştirilmesi, tüm sınıflarda kullanılır duruma getirilmesi, verim alınan 

portal (Morpa,eğitimhane,okulistik…vb) içeriklerin paylaşımı.   

            ÖRNEK UYGULAMALAR: 

 

 Matematik dersinde kesirler konusunda çamaşır ipi ve mandal kullanılarak sayı 

doğrusu somut hale getirilmiş ve daha kalıcı öğrenme sağlanmıştır. 

 Basit elektrik devresi ile yaşam alanı(ev maketi) aydınlatılarak konunun 

pekiştirilmesi sağlanmıştır. 

  Sosyal Bilimler dersinde yerel yönetim konusunda daha iyi anlaşılması için iç içe 

kutularla düzenek oluşturularak yerleşim yerleri kavratılmıştır.  

 

C) Derse katkı sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler 

 Dersle ilgili yapılabilecek ve başarı sağlanan Sosyal-Kültürel, sportif(Gezi, Deney, İnceleme, 

Yarışma vb.) Faaliyetler 

 Sosyal, Kültürel ve sportif Faaliyetlerin Uygulanmasında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri: 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Geleceğe Kulaç Atıyorum” projesi kapsamında 

öğrencilere faydalı olduğu belirtildi. 

 Belediyelereve  Milli Mücadele dönemi ünitesinde öğrencilere Samsun’daki bütün müzeleri 

gezdirdiklerini, AKM’de tiyatro izlettirdiklerini belirttiler. 

OMÜ’deki Planetaryum’a, Geri Dönüşüm ve Katı Atık Merkezi’ne, Eğitim Gönüllüleri 

Parkı’na ve Bilim- Sanat Merkezine ,çoğu öğretmenlerin sınıfıyla Kitap Fuarına gezi düzenlediği 

belirtildi. 

10 Kasım tarihinde öğrenci ve velilerle Ankara’ya gezi düzenlediğini söyledi. Anıtkabir, 

Eski ve Yeni Meclis binalarını gezdiklerini söyledi. Bu gezinin çocuklar için çok etkili ve eğlenceli 

olduğunu söyledi. 

23 Nisan etkinlikleri kapsamında okullarda kutlama yapıldığı söylendi. Turgut Tüfenk 

İlkokulunun 23 Nisan etkinliklerinin yapıldığı günde kermes düzenlediklerini ve katılımın da 

oldukça iyi olduğunu söyledi. 

Bazı okulların yıl sonunda kermes düzenlediklerini ve yine o gün çocuklara çeşitli 

yarışmalar yaptırdıklarını söylediler. 

 

TAVSİYELER 

 

 Öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmeli ve özendirmeli.  

 Sosyal faaliyetlere katılan öğretmenlerin çeşitli belgelerle onore edilmesi.  

 Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün sosyal-kültürel faaliyetleri geliştirici kurslar düzenlemesi  

 Ders dışı yapılan çalışmaların ücretlendirilmesi yönünden tatmin edici hale getirilmesi.  

 Sosyal-kültürel etkinliklerin kamuoyuna duyurulması için yayın organlarının kullanılması. 

 

ALINAN KARARLAR  

 

 Yeterli sayıda branş öğretmeninin alımına,  

 Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma konusunda öğretmenlerin öğrencileri güdülemesi ve 

teşvik etmesine,  

 Okul müdürlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermesine,  

 Gezilerde öğretmenlere ve okul müdürlerine kolaylık gösterilmesine karar verildi. 
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D) Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler  

Öğrencilerle İletişimde Yaşanılan Sorunlar, Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri: 

Akademik Başarının artırılması yönünde yapılan başarılı çalışma yöntemleri, 

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

Sınıf Yönetiminde Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri 

Davranış Problemleri ve örnek çözümler 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 Bedensel ya da zihinsel engeli olmadığı halde, dersin akışını bozan ve kasıtlı 

davranan öğrencilere karşı neler yapılmalıdır? Sınıfa ilk girişten itibaren yapılması gereken 

öncelikle sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte oluşturulması ve oluşturulan bu kuralların 

da öğrenci velileri ile paylaşılması gerekir. Öncelikli olarak kurallar hatırlatılmalı, 

bakışlarla uyarılmalı, sözlü uyarıda bulunulmalı, yanında durulabilir, sorularla derse 

yönlendirilebilir, daha da kurallara uymamakta ısrarcı ise yeri değiştirilebilir. Göz önüne 

getirilebilir, bütün bunlara rağmen davranış değişikliği meydana gelmiyorsa velisi ile 

görüşmeler yapılmalı, rehber öğretmenlerle işbirliğine gidilmelidir. Bunlarla da çözüm 

bulunulmuyorsa idare ile işbirliği yapılmalı öğrencinin psikoloğa yönlendirilmesi 

yapılmalıdır. Tüm bu işlemler yapılırken yazılı kayıt altına alınması unutulmamalıdır.  

 Sınıf kurallarını en başta belirlediğini sınıfa girdiğinde öğrencileriyle günlük 

olaylardan bahsederken gürültü olduğunu fakat daha sonrasında derse geçtiğinde tüm 

öğrencilerin dersi dinlediğini, sınıfta kuralların iyi belirlenmesi gerektiği ifade edildi. 

Başlangıçta veliyle birebir görüşerek otoriteyi sağlamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca 

öğrencilerin iyi tanınması gerektiğini, sorunun kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümünü 

kolaylaştıracaktır.  

 Öğrenci ve öğreten arasında sevgi bağının oluşturulmasının sınıf ortamında davranış 

problemlerinin olmayacağı ifade edildi. 

 Sınıf ortamında kurallar oluşturulacak ise bunun öğrencilerle yapılması gerekir. 

Sınıf yönetimi teknikleri konusunda uzmanlardan da yardım alınabilir. Sınıf yönetim 

teknikleri konusunda seminerler düzenlenmelidir (akademisyenler tarafından ) 

 Halk eğitim müdürlüğü tarafından okul-aile eğitimi anne-çocuk eğitimi, anne-baba 

eğitimi gibi eğitimler zorunlu hale getirilmelidir.  
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 TAVSİYELER 

 Öğrencilerin gazete, dergi ve haber takip etmeleri teşvik edilmelidir.  

 Derste öğrencilerin tüm duyu organlarına hitap eden araç-gereçler kullanılmalıdır. 

 Öğretmenler arası kaynak paylaşımı sağlanmalıdır.  

 Derse ilginin artırılması için proje adı altında çeşitli faaliyetler organize edilmelidir.  

 Öğretmenler sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte oluşturmalı ve velilerle de paylaşmalıdır.  

 Öğrencilerin problemlerinin çözümü için öğrenciler iyi tanınmalıdır.  

 Velilerle daha sık irtibat kurulmalıdır.  

 Öğrenci ve öğretmen arasında sevgi bağı oluşturulmalıdır.  

 Öğrencilere yönelik maddi ve manevi ödüllendirmeler yapılmalıdır.  

 Öğretmen öğrencilerle okul dışı ortamlarda aktiviteler düzenlemelidir.  

 Sınıf ortamında sınıf yönetimi için ben yerine biz kavramı geliştirilmelidir.  

 Sınıf oturma düzeninin öğrencilerle birlikte adaletli bir şekilde düzenlenmelidir. 

 Sınıf ortamındaki araç-gereçlerin yenilenme, bakım ve onarımlarının ivedilikle yapılması  

 Ders araç-gereçlerinin öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri ortamlarda 

bulundurulmalıdır. 

 Okullarda öğretmen-veli görüşme odalarının ihdas edilmesi  

 Okullarda öğretmenlere yeteri kadar bilgisayar ve fotokopi imkanları sağlanmalıdır. 

Öğretmenlere kullanacakları bilgisayarlar temin edilmeli  

 Sınıf mevcutlarının 20-24 arasında oluşturulması için gerekli ortamların sağlanması. 

 Sınıf mevcutlarının kız-erkek ve sayı bakımından eşit olacak şekilde planlanmalıdır. Örnek 

bazı sınıf mevcutları 16-17 iken bazı sınıflarda 30 öğrenci olmamalıdır.  

 Sınıf mevcutları düzenlenirken özel eğitim gerektiren öğrenci dağılımlarında adalet 

sağlanmalı, özel eğitim gerektiren öğrenci bulunan sınıfların mevcutlarının ilgili 

yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.  

 Okullarda özel eğitim sınıfların açılması sağlanmalıdır.  

 Sınıf yönetimi ile ilgili akademisyenler aracılığı ile seminerler düzenlenmelidir.  

 Anne-baba okulu, anne-çocuk eğitimi, baba-çocuk eğitimlerinin sürekliliği ve artırılmasının 

sağlanması  

 Sınıf mevcutlarının düzenlenmesinde okul müdürlüklerinin tarafsız ve adil olması 

sağlanmalıdır.  

 Engelli öğrencilerin özel eğitim kurumlarına yönlendirilmesi 
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 Problemli öğrencilerin davranışlarının düzeltilmesi için okullara yeterince rehber öğretmen 

tahsis edilmesi ve okul rehberlik hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi  

 İllerdeki RAM merkezlerinin güçlendirilmesi  

 Okullara yeterince ders araç-gereçlerinin temininde titiz davranılması  

 Özel eğitim ile ilgili illerin ve okulların imkânlarının daha da geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılmalıdır. Mümkün olduğunca ayrı okullar açılmalıdır.  

ÖRNEK UYGULAMALAR 

 

Okul koridorlarının çeşitli resimlerle (Nasrettin hoca sokağı vb) süsleyerek daha dikkat 

çekici hale getirildi. Ayrıca okul duvarlarına değerler eğitimi, temizlik alışkanlığı kazandırıcı 

resimler çizilip boyandığını söyledi. 

Ayın öğrencisi seçtiklerini; en temiz sınıf seçtiklerini söyledi. 

Yaparak yaşayarak öğrenme metodu ile ilgili olarak Gece-Gündüz oluşumuyla ilgili etkinlik 

yaptırdığını söyledi. 

 

E) Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

 

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

Ölçme ve Değerlendirmede kullanılan etkili veya alternatif araç, yöntem ve teknikler(sınıf, ünite, 

konu vb. belirtilerek) 

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

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

Ölçme ve Değerlendirmede kullanılan etkili veya alternatif araç, yöntem ve teknikler(sınıf, ünite, 

konu vb. belirtilerek) 

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

 

1. Ölçme ve Değerlendirme etkinlikleri sadece sınıf içerisinde değil sınıf dışında yapılan ve okul 

yönetimlerince desteklenen etkinliklerle de desteklenmelidir 

2 Ölçme Değerlendirmenin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için uygun ortamlar oluşturulmalı ve 

öğrenciler hazır bulunmuşluk düzeyleri ve duygusal durumları göz önüne alınarak uygun 

ortamlarda ölçme değerlendirmeler yapılmalıdır. 

3. Bu ödevlendirmelerde bireysel ödevlerin yanında grup ödevleri de verilmelidir. 



 

Sayfa 10 / 13 
 

4. Etkinliklerin azami derecede öğrenci merkezli olarak öğretmenin rehberliğinde sınıf içinde 

yapılmalıdır. 

 

ÖRNEK UYGULAMALAR: 

 Boşluk doldurmalı sorularda seçilecek olan kelime sayılarının boş bırakılandan fazla 

olması 

 Atasözü ve deyimlerin görsele aktarılması 

 Yapılacak olan sınav sorularının öğrenciler tarafından hazırlanıp soru havuzu 

oluşturulup sorulması. 

 

Görsel sanatlar dersinde kitap ayıraçları, resim çerçevesi çalışmaları yaptırılmıştır.  

Yazılı değerlendirme sınavları kazanımlara uygun hazırlanıp uygulanmıştır. Sınavlar hazırlanırken 

çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ,doğru yanlışlı olacak şekilde çeşitli hazırlanıp öğrencilerin 

bilgilerini daha net ölçmeye çalışılmıştır.  Bu sınavlar sonucunda da sınav analizleri yapılarak 

eksiklikler görülmüş ve giderilesi için etkinlikler yapılmıştır. 

 

F) Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar  

 Özel Eğitim Öğrencilere yönelik örnek çalışmalar(İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, 

Eğitim Ortamı vb.) 

 Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar   (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, materyal, Eğitim 

Ortamı vb.)  

 Sınıfta Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrenciler için örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Eğitim, 

Başarı, Materyal vb.) 

 Öğretmen-Okul-Aile İletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları 

 

 Özel Eğitim Öğrencilere yönelik örnek çalışmalar(İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, 

Eğitim Ortamı vb.) 

 Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar   (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, materyal, Eğitim 

Ortamı vb.)  

 Sınıfta Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrenciler için örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Eğitim, 

Başarı, Materyal vb.) 

 Öğretmen-Okul-Aile İletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları 
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4. sınıfta yazılı sınav olmasının gerekli olduğu ve bunu 5. Sınıfa gidecek öğrenci için çok önemli bir 

hazırlı aşaması olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. 

    Kazanım Değerlendirme Sınavları öğrencilerin test çözme yeterliliğini geliştirdiği için kullanımın 

büyük fayda sağladığı görüşüne varıldı. 

ÖRNEK UYGULAMALAR: 

 Engelli öğrenciler için sınıflarının alt katların tercih edildi. 

 Engelli öğrenci için veli işbirliği yapılarak, velinin sınıf çalışmalarını fotoğraflayarak evde 

birebir çalıştırarak öğrenimini sağlamıştır. 

 Öğretmenin İşitme engelli öğrencisinin dudak okumasını kolaylaştırmak için koyu renk ruj 

sürerek öğrenmesini kolaylaştırmış.  

 

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

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer 

Günleri, Meslek Tanıtımıvb. iyi Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazma, Okuma 

Alışkanlığı, Matematik becerileri geliştirme, kültür-sanat, sportif örnek çalışmalar  

 

Değerler Eğitimi okul olarak yapılmış ve belgeler hazırlanmıştır. Öğrencilerle güzel bir 

iletişim kurulmuş ve hazırlanan materyaller okul koridorlarında sergilenmiştir. Mesela sevgi ağacı ( 

öğrenci mektuplarından oluşan ) … 

 

Hijyen Eğitimi yapılırken birebir uygulama yaparak öğrenciye çok rahat davranış 

kazandırılıyor. El yıkama ve tuvalet eğitimi birebir anlatılıp uygulamalarla başarı sağlanmış ve 

kazanımı yapan öğrenciler ödüllendirilmiştir. 

  Sağlıklı Beslenme ile ilgili sınıflara eğitim, broşür ve bunun gibi uygulamalarla 

bilgilendirilmeler yapılmıştır. Sınıf öğretmeninin uyarı ve anlatımlarıyla da pekiştirilmiştir. 

Beslenme saatinde de öğrencilerimizle birlikte beslenerek doğal beslenme ile ilgili davranış 

kazandırılmıştır. 

 

Doğa Sevgisi kazandırmak için öğrencilerimizi bahçede resimler yaptırarak ve 

incelemelerde bulunarak farkındalık yaratıldı. Ağaç dikme çalışmaları yapıldı. Sınıf içinde çiçek ve 

bitki yetiştirme çalışmaları yapıldı. 
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Aile Eğitimi Rehberlik Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeninin işbirliği ile belli zamanlarda 

yapılan eğitimler çok faydalı olmuştur. Öğrencilerimizi yöneltmelerle ve kariyer günleriyle 

yönlendirmelerde bulunarak gelecekleri için bir fikir ve hedef belirleme konularında destek 

olunmuştur. 

Meslek tanıtımında en etkili yol sınıfa farklı meslek gruplarını davet 

ederek(polis,doktor,hemşire,avukat,muhtar,esnaf….kıyafetleriyle birlikte) çocuklarla sohbet 

etmelerini sağlamaktır. Böylece onları tanıyıp neler yaptıklarını öğrenerek ilerisi için bir fikir sahibi 

olup hedef belirlemelerine yardımcı olur. Bu durum çok faydalı olmuştur. 

Okuma-yazma ve okuma alışkanlığı; okul genelinde yapılan projede okuma saatlerinde 

öğretmenlerinde kitap okuması ve kitaplarla ilgili sürekli konuşulması, onlarda merak uyandırılması 

çok faydalı olmuş ve okuma alışkanlığı artırılmıştır. 

 

 ‘’Kahramanlar Aramızda Projesi’’ yapıldı. Kitabını okuyan kişi kitaptaki kahramanın 

kostümüyle gelip anlattı. Böylece kitap okuma oranlarında artışlar oldu. 

 

Soru cevaplı okuma setleri de okuma yazma ve okuduğunu anlamada çok etkili olmuştur… 

 

  Matematik Becerilerini Geliştirme Sınıf içinde materyal kullanma, üç boyutlu çalışmalar 

yapma, konular üzerinde sıkışıp kalmaktansa bol uygulama yaparak davranış kazandırmak 

gereklidir. 

Kültür Sanat Güncel bilgiler zaman zaman sınıfta konuşulup öğrencilerin takip etmelerini sağlamak, 

farkındalıklarını arttırmak bu konuda çok verimli olmuştur. Gazete okuma alışkanlığı kazandırıp 

bunu düzenli hale getirip sonrasında da kendi sınıf gazetemizi oluşturduk ve böylece öğrencilerimiz 

çevresini kontrol etmeyi, izlemeyi, irdelemeyi, tahlil etmeyi bunu düzenli bir şekilde yazıya döküp 

resimleriyle aktarmayı öğrendiler ve çok istekli heyecanlıydılar. 

Resim sergileri yapıldı.( Ebru sanatı uygulandı) 

Yazarlar okula davet edilip öğrencilerle buluşturuldu. 

Kitap fuarı şenliklerine gidildi. 

Sportif Örnek Çalışmalar Futbol turnuvaları yapıldı. 

 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

 

 Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları, 

 Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler, 
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Bakanlıktan talepler Matematik konuları basitleştirilmeli, görseller artırılmalı, örnek 

alıştırma sayıları artırılmalı, prizmalar konusu 2. Sınıfta verilmeli. 

Doğan Cüceloğlu : Savaşçı 

Yüksel ÖZDEN :Öğrenme ve öğretme 

Üstün DÖKMEN’in  kitapları kesinlikle okunmalıdır. 

Bakanlığın tavsiye ettiği kitapların okunduğu ve filmlerin izlendiği belirtildi. Küçük Prens,  

Bu Ülke adlı kitapları okuduğunu belirtti. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı okuduğunu 

belirtti.  

Filmler: 

Her çocuk özeldir, mucize, benim dünyam, Yerdeki Yıldızlar,  Kör Nokta, Süpermeni Beklerken, 

Üç İdiot, Koro, Black gibi filmlerin de izlenilmesi tavsiye edildi. 

Bakanlıktan Talepler 

Türkçe metinleri ile etkinlikleri peş peşe olmalı. 

Kaliteli kitap seçiminde azami titizlik göstermesi. 

Ders tema sayılarının ve kazanım sayılarının bir ders yılı içinde belirlenen o derse ait ders saati 

sayına denk düşecek şekilde azaltılması. 

•Alo 147 numaralı hattın kaldırılması, öğretmenlerin şikayet edildiği telefon hattı olmaktan 

çıkarılması, örnek: en basit olayların bile şikayet konusu olması ve değerlendirilmesi 

İl Milli Eğitimden Talepler 

İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullara gerekli donanımları sağlaması 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan 4.Sınıf okutan Sınıf Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 

 

                Münevver TAŞOVA Burhan DİKMEN 

            Kışla Yaşardoğu ilkokulu     Arıburnu İlkokulu 

                       Raportör       Raportör 


