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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ALMANCA-FRANSIZCA DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU  

 

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

  Haftada iki ders saatinin ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca dersleri için yetersiz olduğu 

vurgulandı.  

   Bu konuyla ilgili olarak ders saatinin arttırılması en az üç saat hatta mümkünse 4 saate çıkarılması 

öğretmenler tarafından vurgulandı. Konu ve kazanımların öğrenci için bilgiyi içselleştirilmesi için yeterli 

olmamaktadır. 

   Sınıfların kalabalık olması birçok öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Öneri olarak etkin ve kalıcı bir 

dil öğrenimi sağlamak ve her öğrenciye dört beceri geliştirmesi özellikle konuşma becerisini geliştirmede -

yaşayarak ve yaparak kalıcı öğrenmesi - zaman sıkıntısı yaşanmakta; bunun nedenle sınıf mevcutlarının 

azaltılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  

  MEB tarafından gönderilen Deutschstube isimli ders kitabının pek çok yönden eksik ve hatalı olduğu 

öğretmenlerce belirtilmiştir. Öğretmenlerin tespitleri teker teker ele alınmıştır 

Kitap grafik ve tasarım açısından oldukça kötü bulundu. 

Öğrenci seviyelerine uygun değildir.  

Dil bilgisi konularının yoğun olması ve gramer konularında geçişlerin tutarsız olması, 

İmla ve dilbilgisi hatalarının çokluğu, 

Diyalogların günlük yaşama hitap etmemesi, 

Dinleme metinlerinin CD si olmaması ve diyalogların gündelik hayata yönelik olmaması, 

Çalışma kitabının yetersiz olması, 

Ayrıca Fransızca ders kitabının okul yönetimlerince istenmesine rağmen gönderilmemesi, 

  MEB tarafından gönderilecek olan kitabın akıllı tahtalara uyumlu bir şekilde hazırlanarak okullara 

gönderilmesinin gerekliliği vurgulandı. 

 

b. Dersin öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik Altyapı ve İçeriklerle 

ilgili görüşler  
  Okullarda Avrupa Birliği projelerinin ağırlık verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. e-Twinning üyeliğinin 

okullarda yaygınlaştırılması ve diğer Almanca öğrenmeye yönelik sitelerin yararlılığında bahsedildi.  

 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili Görüşler  
  EBA’da Almanca dersi içeriklerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olduğu 

vurgulanmıştır.  

   Ders içerisinde eğitsel oyunlara ağırlık verilip hedef dersin sevdirilmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda 

Goethe Enstitüsüyle işbirliği yapılabileceği ifade edilmiştir. 

 

d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılmasıyla İlgili 

Görüşler 
  Eğitim ve öğretimin üniversite sınavına yönelik planlamasından dolayı özellikle 12. Sınıflarda Almanca 

ve Fransızcanın öğretiminde motivasyon eksikliği yaşanmaktadır. Üniversite giriş sınavlarında soru sayısı az 
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da olsa yer verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.  Özel okullarda yapılan kural dışı uygulamaların (derslerin 

kâğıt üzerinde gösterilmesi, notların yüksek verilmesi ) haksız rekabete yol açtığı ifade edilmiştir. Bunu 

sonucu olarak da öğrencilerin son sınıfları özel okulları tercih etmesine neden olduğu tespit edilmiştir.  

  Okullarda günlük ders saatinin 8 saat olması çocukları çok olumsuz etkilediği, verimliliği düşürmüştür. 

  Öğrencilerin nakil uygulamaları aşamasında gördükleri yabancı dile uygun geçişler yapmaları gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

e. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

  Ölçme değerlendirmenin ortak sınavlarla yapılmasının olumlu olduğu fakat uygulamada sıkıntılar 

oluşturduğu ve geçerlik ve güvenirliği zedelediği ayrıca dinleme ve konuşma becerilerinin ölçülmesinde 

sıkıntılar oluşturulduğu konusunda hem fikir olundu. 

 

f. Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Örnek Çalışmalar 

   Dezavantajlı öğrencilerin fazla olmadığı; olanlar içinse gerekli çalışmalarının okul idaresi, öğretmen ve 

rehberlik servislerince koordineli şekilde ve azami dikkatle yürütüldüğü ifade edilmiştir.  

 

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 Becerileri Geliştirme, Kültür-

Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar  

 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler 

  Mesleki gelişim konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak hareketinin gerekliliği vurgulandı. 

 

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

ilçelerinde görev yapan Almanca-Fransızca Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

Raportör 

Serdar BEKTAŞ 

Müdür Yard. 

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 


