
 

Sayfa 1 / 7 
 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İLKOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 

İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 

A. Dersin öğretiminde uygulanan etkili öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili görüşler 

1. Öğretim programındaki amaç ve kazanımların kazandırılmasında büyük başarı elde edilen 

yöntem ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler: (sınıf/ünite veya konu düzeyinde örneklendirilerek) 

 Öğrenciyi merkeze alan öğretim yöntem ve tekniği kullanılmalı, ders işlenirken 

öğrenciler aktif hale getirilmeli, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerde oyun temelli, 

yaparak yaşayarak tecrübe edebileceği yöntem ve teknikler faydalı olacaktır. 

 Ünite’de günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadeler konusunda drama 

etkinlikleri ile zenginleştirilebilir. 

 Yine günlük konuşmalarımızda kullanılan dini ifadeler konularında ilahiler; “Besmele 

İlahisi”, “Kelime-i Tevhid”, “Seni Çok Seviyorum Allahım” gibi bestelenmiş, altyazılı 

ilahiler ilgiyi ve öğrenmeyi artırabilir. 

 İşlenen konular, öğretim materyali olarak kullanılabilecek güzel fıkralar, menkıbeler ve 

kıssalarla kalıcı hale getirilebilir. 

 Yarışmalar kazanımların pekiştirilmesinde önem arz etmektedir. Örneğin; “Kelime-i 

Tevhid” öğretiminde kelime-i tevhid, parçalara ayrılır. Öğrenciler de gruplara ayrılır. 

Öğrenciler bir kelime yazdıktan sonra kalemi diğer arkadaşına verir ve böylelikle 

Kelime-i Tevhid’i en erken bitirmeyi amaçlar. İlk yazımı tamamlayan grup kazanmış 

olur. 

 Kısa filmler, görsel ve işitsel materyaller 1. Ünitede rahatlıkla kullanılabilir. Kullanımı 

halinde kazanımın ediniminde etkili olduğu görülmektedir. 
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 Öğrencilerin kendi yaşantısıyla ilişkilendirebilmesi için ev içerisinde ve sosyal hayatında 

kullandığı veya kullanılması güzel olacak dini ifade ve söylemleri hazırlanacak tabloyla 

farkettirilebilir.  

 Selamlaşma ile ilgili “Selam ve dua defteri” oluşturarak, öğrencilerin birbirlerine, 

büyüklerine, aile bireylerine selam verme ve dua etme etkinliği gerçekleştirilebilir. 

 Öğretmen arkadaşlarımızın rol model olması, derse girişlerde ve karşılaşmalarda 

selamlaşma ifadelerini mutlaka kullanması da öğrencilerin kalıcı öğrenmesine ve günlük 

hayata yansıtmasına katkı sağlayacaktır. 

 Ünite sonlarında tekrar mahiyetinde, çeşitli kavramlar kullanılarak yarışmalar 

yaptırılması ve oyunlar oynatılması faydalı olacaktır. “Kelime Bulmaca”, “Sessiz 

sinema”, “Tabu” vb. 

 Ünite olan Temizlik ünitesinde deney yapılabilir. Kaseye konulacak bir bardak suyun 

üzerine karabiber serpilebilir. Parmağa sürülecek sıvı sabun kaseye batırıldığında, 

karabiberlerin parmaktan uzaklaştığı görülecektir. Bu deneyle görsel olarak maddi 

temizlik kazandırılabilir.  

 Temizliğin maddi yönüyle manevi yönü, müslüman bir kişinin özünde, sözünde, bedeni 

ve çevresiyle bir bütün halinde temiz olmasının vurgulanması, tüm konularla bu 

konunun ilişkilendirilmesi etkili ve kalıcı öğrenmeye katkı sunacaktır. 

 EBA üzerinde destekleyici portaller bölümünde de yer alan sonpeygambercocuk.info 

adresinde 4. Sınıf konuları ve kazanımları ile ilgili öğrenmeyi kalıcı hale getirecek 

etkinlikler, bulmacalar, videolar yer almaktadır. Derslerde bu siteden istifade edilmesi 

faydalı olacaktır. 

 4. Ünite ile ilgili çocuklara Kur’an-ı Kerim ve bölümlerini öğretmek için sınıfa Kur’an-ı 

Kerim getirilmesi, tanıtılması, imkan dahilinde öğrencilerin kendilerinin bir Kur’an-ı 

Kerim meali edinmesini sağlamak öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir. 

 Yine Kur’an-ı Kerim’i tanıyalım ünitesinde kavram haritaları kullanılarak etkili bir 

öğretim gerçekleştirilebilir. 

Uygulanan yöntem ve tekniklerin olumlu ve olumsuz yönleri: 

 Her yöntem ve teknikte olumlu ve olumsuz yönler bulunabilmektedir. Tek bir yöntemin 

mükemmelliği söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle öğrenciye kazanımı en kolay ve 

en kalıcı şekilde kazandıracak yöntem ve teknikler öğretmenin tecrübesi ve üretkenliği 

ile çeşitlendirilerek derslerde kullanılmalı, öğrencinin öğrenme türü de dikkate alınarak 

sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanılmalıdır. 
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2. Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme örnek çalışmaları: 

 Drama 

 Kavram haritaları 

 Boyamalar 

 Ezberler 

 Eğitsel oyun 

 Şiir, ilahi 

 Resim 

B. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknolojik Altyapı Ve Teknolojik 

İçeriklerle İlgili Görüşler 

 Dersin öğretiminde kullanılan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik altyapı ve içerikler 

o Sınıflarda etkileşimli tahta ve projeksiyonlardan faydalanılmaktadır. 

o Ancak öğrenci çalışma kitabı veya ders kitabındaki zengin içerik ve etkinliğin eksikliği 

hissedilmektedir. 

o Etkileşimli tahtalarda ve internet bağlantılı projeksiyonlar kullanılmak üzere EBA’da yer 

verilen portallerden www.sonpeygambercocuk.info adresinden, diyanet çocuk dergilerinden 

istifade edilebilir. Ancak bu portaller ve 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili 

EBA’da yer verilen görsel işitsel materyal ve içeriklerin yetersiz olduğu gözlenmektedir.  

C. Derse katkı sağlayan, okul içi ve dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

1. Dersle ilgili yapılabilecek ve başarı sağlanan Sosyal-Kültürel, sportif (Gezi, deney, inceleme, 

yarışma vb.) faaliyetler 

o Kutlu doğum haftası kutlamaları etkili bir şekilde yapılmaktadır. 

o Kitap fuarlarına öğrencilerin götürülmesine  

o Belediye işbirliği ile temizlik konusunda okula misafir davet edilmesi 

o Kutlu doğum haftası bilgi yarışmaları 

o Okula uzman misafirler davet edilerek ilgili konunun etkinliği sağlanabilir.  

2. Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

o Öğrencilerin yaşları küçük olduğu için gözetim ve denetiminin zorluğu, 

o Veli desteğine sürekli ihtiyaç duyulması 

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

görüşler: 

1. Öğrencilerle iletişimde yaşanan sorunlar, davranış problemleri ve çözüm önerileri 

o  Yabancı uyruklu ve mülteci öğrencilerle iletişimde (türkçeyi bilmedikleri için) problem 

yaşanmakta, ilgilenmede sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

o Sınıf öğretmenleri ve velilerle iletişime geçilerek öğrencilerin davranışlarını iyileştirme 

çalışmaları yapılabilir. 

http://www.sonpeygambercocuk.info/
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2. Akademik başarının artırılması için yapılan başarılı çalışma yöntemleri 

o Kodlama ve şifreleme yöntemi kullanılarak hatırlamalar artırılabilir. 

o Deneme sınavları ve kazanım merkezli testler kullanılarak öğrencilerin farklı soru tipleri ve 

kalıplarıyla karşılaşmaları sağlanabilir 

o İnteraktif testlerden online olarak yararlanılabilir. 

3. Örnek atölye, laboratuvar örnek uygulamaları, örnek sınıf, koridor uygulamaları 

o Derslik sistemi uygulaması, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için faydalı olmaktadır. 

o Üniversitelerle işbirliğine gidilerek, materyal tasarım konusunda destek alınabilir. 

o Sınıf ve koridorlarda Hz. Muhammed’in hayatı tarih şeridi olarak kullanılabilir. 

o Sınıf panolarını sınıf öğretmeniyle istişare ederek ya da okul idaresinden her sınıfa Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine özel panolar yerleştirilmesi sağlanabilir. 

 

4.  Sınıf yönetiminde yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri 

o Sınıf yönetimi hususunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına göre eğitim alan 

kaynaştırma öğrencilerin zaman zaman problem olmaktadır. Ancak sevgi dili kullanılarak 

sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerden destek alınarak problemler aşılabilmektedir. 

5. Davranış problemleri ve örnek çözümler 

E. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler: 

1.  Ölçme ve değerlendirme araç seçimi ve geliştirme, uygulama ve dönüt sağlama. 

o Ölçme ve değerlendirmede çoklu değerlendirme ölçeklerinin kullanılması, öğrencilerin çok 

yönlü ölçülmesine imkan tanıyacaktır. Öğrencilerin sadece bilgi düzeyinde ölçülmesi, 

kazanımların ölçülmesinde yeterli gözükmemektedir. 

o Ölçme ve değerlendirme sonuçları öğrenciye geribildirimde bulunulması, öğrencinin 

eksiklerini görmesi, gidermesi açısından önemli görülmektedir. 

o Sınav analizlerinin yapılması, öğrenme güçlüğü yaşanan konuların ve kazanımların 

belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınmasına imkan tanımaktadır. 

1. Ölçme ve değerlendirmede kullanılan etkili ve alternatif  araçyöntem ve teknikleri. 

o Ders günlükleri oluşturularak, öğrenilenlerin öğrencilerin hayatlarına yansımaları 

gözlemlenebilir.  

o Öğrencilere sorumluluk verilerek, bulmaca yaptırılması, hikaye, şiir, mektup yazdırılması ve 

bu çalışmaların akran değerlendirilmesi ve öz değerlendirmesi yapılabilir. Örneğin; Hz. 

Muhammed ünitesinde mektup yazma çalışması yaptırılabilir.  

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

o Ders dışı etkinlik olarak, ayet hadis bulma çalışmaları, soyağacı oluşturma etkinlikleri, 

Esma-ü’l Hüsna ile ilişkilendirerek anlama çalışmaları yapılabilir 

o İyi güzel sözler ile ilgili deney etkinlikleri yapılabilir. 
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o Sevgi, dostluk ve kardeşlik ünitesinde öğrencilerin birbirlerine karşı tutum ve davranışlarını 

olumlu yönde değiştirmek amacıyla “iyilik meleği” etkinliği yaptırılabilir. Bu etkinlikle 

öğrencilerin birbirlerine iyilik yapmaları, güzel sözler söylemeleri, yardımcı olmaları 

sağlanabilir. 

F. Dezavantajlı çocuklar ile ilgili çalışmalar. 

1. Özel eğitim öğrencilerine yönelik örnek çalışmalar(İletişim,devam, beceri, eğitim, materyal, 

eğitim ortamı.) 

o Öğrencinin özel eğitim ihtiyacı dikkate alınarak, ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri 

doğrultusunda etkili yöntem ve teknikler kullanılabilir. Yaşanan sorunların çözümünde 

örneğin duyma problemi yaşayan, görme güçlüğü çeken bir öğrenciyle iletişim kurmak ve 

kazanımlara ulaştırmak için “asistan öğrenci”, “tercüman dost” adı altında yakın 

arkadaşlarından istifade edilebilir. 

o Beden dili ve işaret dili gibi özel durumlara çözüm olabilecek eğitimler alınarak özel 

durumlara karşı öğretmenlerin hazırlıklı hale getirilmesi faydalı olacaktır. 

 

2. Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar.(İletişim,devam, beceri, eğitim, materyal, eğitim 

ortamı) 

o Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak, kaynaştırma eğitimini 

amacına ulaştırmak için yapılan sosyal etkinliklere dahil edilebilir. 

o Yeteneklerini ortaya çıkarmak için öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli etkinlikler 

yapılabilir. Resim, müzik, taklit vb. Yetenekleri kazanımla ilişkili hale dönüştürülebilir. 

o İletişimde sevgiyi hissettirmek, gönül kazanmak prensibiyle hareket ederek çocukların 

gönlünde yer edebilmek önemlidir. 

3. Sınıfta tam zamanlı kaynaştırma öğrenciler için örnek çalışmalar. (İletişim,devam, beceri, 

eğitim, materyal,Eğitim ortamı) 

o Boyama etkinlikleri 

o Yazma etkinlikleri 

o Kavram haritaları 

o Görsel ve işitsel materyaller kullanılabilir. 

4. Öğretmen-Okul-Aile iletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları. 

o Aile ziyaretleri faydalı olmaktadır. 

o Yıl sonu ve kutlu doğum etkinliklerine veliler de davet edilerek işbirliği sağlanabilir.  

o Milli ve manevi öneme sahip gün ve gecelerde okul dışı öğrenciler ve aileleriyle bir etkinlik 

düzenlenebilir. 

o Sosyal faaliyetlere veliler de dahil edilebilir. 

o Karşılaşılan sorunlar, öğretmen-okul ve veli işbirliğiyle çözülebilir. 
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o Sosyal medya üzerinden sınıf grupları oluşturularak, eğitim-öğretim yanında ahlaki 

kazanımları sağlayacak paylaşımlar da yapılabilir. 

o Velilerin, okulda yapılanlardan, öğrencilerinin sorumluluklarından haberdar olmasını 

sağlamak için okul web siteleri etkin bir şekilde kullanılabilir. 

G. Serbest zaman, öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti, 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 beceri geliştirme, kültür sanat, 

sportif örnek çalışmalar. 

o Öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla Değerler Eğitimi Kulübü 

kurularak örnek çalışmalar yapılabilir. Örneğin; Çevremizdeki yardıma muhtaç kişilere 

yardım kampanyaları, Yaşlıları ve engellileri ziyaretler vb. 

o Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilebilir. Mavi kapak karşılığı engelli, akülü sandalye 

kampanyaları yapılabilir. 

o Geri dönüşüm projeleriyle kağıt, plastik ve cam ayrıştırması yaptırılabilir.  

o Atık yağların ve atık pillerin doğaya zarar vermesini engellemek için projeler yaptırılabilir. 

o Kariyer günleri adı altında okuldan mezun olan kişiler okula davet edilerek vizyon 

kazandırılabilir. 

o Sağlıklı beslenme ve temizlik ile ilgili aile hekimliği, diş hekimliği ve halk sağlığı 

merkezlerinin destekleri ve okul idaresi katkılarıyla bilinç kazandırılabilir. 

o Müze ziyaretleri yapılabilir. “Samsun Kent Müzesi” öğrencilerin Samsun’un tarihi geçmişini 

tanımaları anlamında kültürel hafızayı canlı tutabilir.  

o Şehirde gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere öğrenciler ve veliler davet edilebilir.  

o Sanat icra ederken kullanılan araç-gereçler ve yerel sanatçılar tanıtılabilir. 

o Doğa sevgisi kazandırma amacıyla hatıra çiçeği, ağacı yetiştirmesine fırsat verilebilir. 

Ekimini ve dikimini yapacağı, kısa sürede ürün elde edebileceği sebze ve meyveler üretmesi 

sağlanabilir. 

o Kentin doğal güzelliklerini barındıran mekanlara geziler düzenlenerek oralarda mesireler 

gerçekleştirilebilir. 

 

H.Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler. 

1. Mesleki gelişim için tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları. 

o Meslek öğretmenleri Öncelikle Kuran Mealini Birkaç kez okumaları gerekir.Bunun Yanında 

Kuranda Tebliğ Metodu Ve Hz.Muhammed!in Tebliğ Metodu Kitapları Okunmalı. 

o Kuranın İkna Hususiyeti, Muhammed ÇELİK. 

o Çocukta dini duygu ve düşüncenin glişmesi, Kerim YAVUZ 

o Anne Baba Eğitimi, Mustafa USLU. 
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o İslamda Eğitim, Bayraktar BAYRAKLI. 

o Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB. 

o Türkiye’nin Maarif Davası / Nurettin TOPCU 

o Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov 

o Cahil Hoca / Jacques Rancier 

o Çocuklar Neden Başarısız Olur? / John Holt 

o Bir öğretmen olarak Hz. Muhammed / Halit Ertuğrul 

o Medeniyet köprüsü beş şehirli / Kültür ve Turizm Bakanlığı  

o İmam Ali’den yöneticilere / Mükerrem Mete 

o Benim küçük dostlarım / Halide Nusret Zorlutuna 

 

2. Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film ve etkinlikler. 

o Koro / LesChoristes     

o Kara (Black)                                          

o Bal  

o Özgürlük Yazarları 

o 3 Idiots            

o İki Dil Bir Bavul                                      

o Yerdeki Yıldızlar / TaareZameen Par   

o Whiplash 

 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin 

çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

 

                 İsmail USTAOSMANOĞLU                                                Merve YANAR 

                  Fahrettin Ulusoy İlkokulu 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu 

                              Raportör                      Raportör 


