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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİYOLOJİ DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

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

Biyoloji Dersinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerden Bazıları 

Düz Anlatım Yöntemi 

Soru Cevap Yöntemi 

Gösteri Yöntemi 

Tartışma Yöntemi (Ekoloji ve evrim konularında etkin uygulanabilir) 

Proje Yöntemi 

Laboratuvar Yöntemi (Pek çok okulda laboratuvar bulunmadığı için ders etkin şekilde işlenemiyor) 

Gezi-Gözlem Yöntemi 

Örnek Olay Yöntemi (11. Sınıflarda sistemler konusu işlenirken uygulanabilir) 

Gösterip Yaptırma Yöntemi 

Beyin Fırtınası 

Buluş yolu ile 

Benzetim 

Grup Çalışmaları 

Problem Çözme 

Kavram haritaları 

Drama yöntemi 

11. sınıflarda; vücudumuzdaki sistemlerin anlatımında düz anlatım, beyin fırtınası, konu ile ilgili 

video ve animasyonlar kullanılması çok yararlı olmuştur. 

10. sınıflarda genetik konusunun anlatılmasında problem çözme, anlatım, tartışma yöntemleri 

oldukça etkili olmuştur.  

Fakat buluş yolu ile öğrenmede, öğretmen öğrencilere çok fazla örnek sunmalıdır. Öğrenci bu özel 

örneklerdeki benzerlik ve farklılıkları gözleyerek, inceleyerek genel yapıyı keşfeder. Sezgisel düşünme 

öğretim sürecinde ve günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmasına rağmen derslerde yeteri kadar zaman 

olmadığından bu yöntem etkin olarak uygulanamamaktadır. 

 

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

İlgili Görüşler 

 

SORUNLAR: Öğretmenlerin teknolojiye uygun olarak derse hazır gitmelerine rağmen teknik sıkıntılarla 

karşılaşmaları.(EBA ya ulaşım sıkıntısı) 

11. sınıf ders kitaplarında hatalı bilgi bulunmaktadır. 

9. sınıf biyoloji kitabı küçük puntolarla yazılmıştır. 

ÖNERİLER:  EBA’nın kaynak ve doküman bakımından zenginleşmesi için en önemli kısım dersi 

uygulayanların yaptığı materyalleri paylaşmaları. Bu konuda gönüllülük esasından çok bir materyal 

hazırlayıp, hazırladığı materyali kabul görenler ya da belli bir kotada indirilenlere maddi karşılık sağlanması 

daha iyi olacaktır.  
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* Müzik kolajı yöntemi (Popüler müziklere biyoloji konuları uyarlanarak şarkı oluşturulur) 

* Hikâyeleme Yöntemi (Konular hikâyeleştirilir) 

*Biyo Bulmaca, Biyo Tabu, Biyo Karikatür, Biyo Tombala yöntemleri(Terimlerin ve kavramların 

kalıcılığını sağlamak İçin) kullanılabilir. 

 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili Görüşler: 

 

          Gezilerin konularla ilgili haftalarda yapılması etkili olacaktır. Geziler öğrencilerin Biyoloji dersine 

olan ilgisinin artmasını olumlu etkileyecektir. Yapılacak etkinlikler öğrencilerin okula, öğretmenlere ve 

derslere karşı ilgisini arttıracaktır. Öğrencinin kendini okulun bir bireyi olarak görmesi açısında önemlidir. 

Bu tip etkinliklerde görev alan öğrencilerin özgüvenleri artar. 

          Okul idarelerinin ve ilçenin geziler konusunda özellikle izinler konusunda engeller çıkarmaları 

gezilerin yapılmasını engellemektedir. Biyoloji dersleri % 90 doğayla iç içe yapılmamaktadır. 

Biyoloji ile ilgili çalışmalarda laboratuvar, laboratuvar malzemeleri, etkileşimli tahta ve okul 

idaresinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Proje Hazırlama Dersleri amacına uygun verilmemekte, ayrıca dersler bu konuda donanımlı 

öğretmenlere verilmeyebilmektedir. 

 

ÖNERİLER: 

* Okullarda yapılan bilimsel etkinliklere diğer okulların ziyaretleri Milli Eğitim tarafından desteklenmelidir. 

* Akıllı tahtaların ders sırasında uzun süre kullanımı, öğrencilerin derslerden kopmalarına sebep olmaktadır. 

* Proje hazırlama dersinin seçmeli olarak 9. ve 10. Sınıflarda ve bu eğitimi alan öğretmenlerin rehberliğinde 

uygulanması faydalı olacaktır. 

* Öğretmenlerin VEP2 ve VEP3 araçlarının eğitimlerini alınması ve proje ve performans ödevlerinin 

teknolojik araçlarla verilmesi yaşadığımız yüzyılın teknolojisine uygundur.(Örneğin KHOOT, 

GOANİMATE, PRZİ, zihin Haritaları) 

 

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

Görüşler 

           Uygun olan konularda laboratuvar etkinliklerine yer verilmesi, konu amaç ve kazanımlarına 

ulaşmada etkili olmuştur. 

            Farklı düzeylerde bulunan öğrencilerin sınıflarda yer alması dolayısıyla ders işlerken öğrencilerin 

seviyesine göre işlersek bu sorunu çözmüş oluruz. Görsel öğelerin ve materyallerin arttırılması iyi olacaktır. 

Görsel öğelerin aşırıya kaçmadıkça başarıyı arttırmada etkisi olumlu yönde olacaktır. Konular işlenirken 

görsel öğelere çokça yer verilmesi, film ve belgesellerin izlettirilmesi bilgilerin kalıcılığını arttıracaktır. 

Konu sonlarında değerlendirme amaçlı küçük sınavlar yapılarak öğrenci başarısı artırılabilir. 

           Dersin ilk on dakikasında öğrencilerin önceki dersle ilgili bilgileri soru-cevap yöntemiyle 

hatırlatılabilir. 

           Dersimizde uygulamayı ne kadar etkin yaparsak o kadar anlaşılır oluruz. Uygulamalarda sentez 

gücünü artırabildiğimiz oranda akademik başarı sağlayabiliriz. 

Okul koridorlarının her sınıfın ayrı ayrı hazırlayacağı panolarla donatılması, E-bülten uygulamalarıyla 

desteklenmesi öğrencilerin derse ilgisini artırabilir.  

           Okul bahçelerinin duvarları Biyoloji dersi ile ilgili dikkat çekici öğelerle donatılabilir. 

 

e.Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

      Sınavlarda esas alınan klasik yöntem olmak üzere, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan 

seçmeli ve bulmaca şeklinde soru çeşitlerini kullandık. 

      Bu şekilde farklı ölçme yöntemlerini kullanmak bilgi, kavrama, analiz ve sentez basamağındaki 

bilgilerini sınama yönünden etkili olmuştur. 

      

SORUNLAR: 

       Öğrenciler kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmede sıkıntı yaşıyor. Performans ödevleri 

yeterince araştırılmadan yapılıyor. Cep telefonu vb. teknolojik araçlar öğrencilerde dersle ilginin azalması 

gibi olumsuz davranışları arttırıyor. Projeleri çok araştırmadan yapıyorlar. 

Çocukların öğrenme durumları göz önüne alınarak ödevlendirilmesi yararlı olur. 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Okullarda özellikle cep telefonlarının kullandırılmaması için okul yöneticileri velilerle işbirliği 

yaparak gerekli tedbirleri almalıdır. 

 Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri durumuna göre sorular farklı tiplerde seçilmelidir. 

Teknolojik araçlar kullanılarak bir süreç değerlendirilmesi dikkate alınarak değerlendirme 

yapılmalıdır. 

 

f.Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar 

Bu tarz öğrencilerin belli aralıklarla evleri(Rehberlik Servisi ile işbirliği yapılarak) ziyaret edilebilir. 

Uygun imkânlarla küçük organizasyonlarla ya da gecelerle kaynaşmaları sağlanabilir. 

Okullarda gözleri görmeyen, diğer türden(Algılaması Düşük) BEP’li öğrenciler vardır. Bu 

öğrencilerin kapasitelerine göre yıllık plan hazırlanacaktır. Durumunu bildiren BEP raporu Rehberlik 

servisine sunulacaktır. Yıllık plana göre belirlenen ders yöntemleri uygulanacaktır. Uygun performans ve 

proje ödevleri verilecektir. Yazılı sınavlar diğer öğrencilerle aynı zamanda fakat onlara uygun (Kısa cevaplı, 

test teknikleri) sınavlar uygulanacaktır.  

 

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. 

İyi Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik becerileri geliştirme, Kültür-

Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar  

 Bulunduğumuz ilin imkânları nedeniyle doğa sevgisi aşılamak amacıyla öğrenciler Kızılırmak 

Deltasına götürülebilir.  

 Okullar arası turnuvaların branş bazında sayıları artırılabilir. Özellikle okullarda satranç takımları 

kurularak, satranç turnuvaları ilginç hale getirilebilir.  

 Okulun durumuna göre okuma saatleri düzenlenerek kitap okumaya teşvik edilebilir. 

 Hatıra ormanı yapılabilir. 

 Çeşitli Meslek Gruplarından Uzmanların okullarda meslek tanıtımı seminerleri vermeleri 

sağlanabilir. 

 İl içi ve İl dışı üniversite gezileri yapılarak yüksekokullar tanıtılabilir. 

 Özellikle 9.sınıf velilerin okula yakınlaştırılması için velilere yönelik (sene başında yapılmak 

üzere)bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmalar İlçe düzeyinde Halk Eğitim Müdürlüğü gibi 

kurumların işbirliği ile de yapılabilir. 

 TEMA Vakfı ile lise genç tema kulüplerinin kurulması ile ve diğer STK’ların desteği alınarak 

öğrencilerin doğaya ilgisi arttırılabilir. 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler 

Zümre Toplantıları daha farklı ortamlarda (Bir yemekli toplantı ile doğa yürüyüşlerini takiben, tatil 

beldelerinde) il olarak yapılabilir. 

Biyoloji bölümlerinden akademisyenler davet edilerek yeni gelişmeler konusunda bilgilendirme 

yapabilirler. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’e Önerileri, Taleplerimiz 

Her okulun Biyoloji ile ilgili en az bir süreli yayına abone olunması gerektiği talep edilmiştir. 

Bakanlık tarafından önerilen güvenli sitelerin öğrencilere ve öğretmenlere tavsiye edilmesi 

önerilmektedir. 

Özel yayınevlerince hazırlanan ders yazılımlarının bakanlık kanalıyla ücretsiz dağıtılması talep 

edilmektedir. 

Ölçme değerlendirme sisteminin yenilenen programlara uyumlu hale getirilmesi talep edilmektedir. 

Ders saatlerinin artırılması talep edilmektedir. 

Son dönemde Biyoloji Eğitimi alanında çıkan yayınlardan haberdar olunması gerektiği talep 

edilmektedir. 

EBA’nın güncel tutulması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi talep edilmektedir. 

Görsel materyal eksikliklerinin giderilmesi talep edilmektedir. 

İnternetteki her sitenin güvenli olmamasından kaynaklı sorunların giderilmesi talep edilmektedir. 
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Gezilerde prosedürün fazlalığı ve ulaşım konusunda maddi olumsuzlukların giderilmesi talep 

edilmektedir. 

Okullarda Laboratuvarların eksikliğinin giderilmesi talep edilmektedir. 

 

Öğretmen Akademisi Vakfı öğretmen mesleki gelişimi ile ilgili tek STK dır. Devlet okulu 

öğretmenlerine ücretsiz olup, lise Öğrenen Lider Öğretmen ve Çözüm Odaklı İletişim Eğitimi etkili 

olacaktır. 

 

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

ilçelerinde görev yapan Biyoloji Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

Murat YILDIZ 

Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

 


