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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

COĞRAFYA DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAY İL RAPORU 

 

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

 

- Okullarda coğrafya sınıfı oluşturulması coğrafya öğretiminde çok faydalı olacaktır. Böylece dersin 

işlenmesinde gerekli ortamı hazırlamak için zaman kaybı olmayacak kısıtlı olan zamanın daha verimli 

kullanılması sağlanabilecektir. 

- Derslerde EBA sınıf uygulaması, akıllı tahta ve tablet kullanılması derslerde sürekli aynı yöntemi kullanıp, 

bir süre sonra öğrencide bıkkınlık yaratma sorununu çözer. 

- Öğrenci seviyesine uygun etkinlikler hazırlanmalı ve paylaşılmalı. Mesela 9. Sınıf konuları ile ilgili her 

öğretmen bir etkinlik hazırlayıp paylaşırsa sorun çözülür.  

- Anlatım, soru - cevap, sunu, gezi - gözlem yöntemi, proje yöntemi, münazara yöntemi ve bilgi yarışması 

gibi teknikler ilgili konulara göre şubeler ve sınıflar arasında bir bilgi birlikteliği ile yapılırsa daha verimli 

olur. 

- Proje hazırlama yönteminin kullanılması konusunda öğrenci ve öğretmenler teşvik edilmelidir. TÜBİTAK 

tarafından öğretmenler için bir kurs düzenlenebilir, Öğrenciler için çeşitli proje sergilerine geziler 

düzenlenmelidir. 

- Powerpoint sunumları kaliteli olmalıdır, ilimiz çapında bir sunum havuzu oluşturulabilir. 

b- Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve 

İçeriklerle İlgili Görüşler 

 

- Dersin görsel materyallerle işlenmesi, ders konusunun öğrenciler tarafından öğrenilmesini 

kolaylaştıracaktır.  

- Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı sözü, maket yapabilmeli, bunları 

ailesi ve çevreleriyle paylaşmak için sergilemelidir. 

- Tablet kullanımı açısından, öğrencilerle dosya paylaşımı, harita uygulamaları, ödevlendirme ve ödevlerin 

kontrolü, yapılabilir. Fakat pek çok okulda çeşitli nedenlerden dolayı tablet kullanımı sınırlı olduğundan, bu 

uygulamalar etkin olarak kullanılamamaktadır. 

- Milli Eğitim EBA dışındaki herhangi bir materyalin kullanılmamasını istiyor. Fakat şu anda EBA içerikleri 

yeterli değil. 

- Ders kitaplarındaki cevap anahtarlarının çelişkilerle dolu olması olumsuzluk meydana getirmektedir, Ders 

kitaplarının incelenerek bu çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekir. 

 

c- Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili Görüşler 
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- Gezi ve gözlem çalışmalarında, gezi düzenlenmeden önce çeşitli makamlardan izin alma zorunluluğu, 

gezilerde bazı öğrencilerin hazır bulunuşlarının yetersiz olması ve öğrencilerin kontrolünün zor olması, trafik 

kazası gibi istenmeyen durumların meydana gelme ihtimali, pek çok öğretmenin ve okul idarelerinin, gezi ve 

gözlem çalışmalarında çekimser kalmasına sebep olmaktadır. 

- İnceleme gezilerine önem verilmelidir. Bir fabrikaya, gecekondu mahallesine, ticaret merkezine, toplu 

konut alanına, Kızılırmak Deltasındaki Kuş Cennetine, Kunduz Yaylasına, Vezirköprü’deki Şahinkaya 

Kanyonuna veya Ayvacık’taki Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj göllerine Milli Eğitim Müdürlüğünün 

organizasyonu ile bütün okullar götürülebilir. 

-  Geziler planlı olmalıdır. Gezileri bir merkezin organize etmesi uygun olacaktır.  

-  Bazı il veya ilçelerde yapılan fuarlara öğrenciler götürülebilir. Yol boyunca gördükleri yerler hakkında da 

bilgi sahibi olurlar. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki araçlardan da yararlanılabilir. Ayrıca Kültür ve 

Turizm Bakanlığına bağlı kurumların da bu geziler için rehber tayin etmesi gerekmektedir. Çünkü gezilecek 

yerler hakkında öğretmenlerin yeterli bilgisi olmayabilir. 

 

d- Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Arttırılmasıyla İlgili 

Görüşler 

 

- Devamsızlık sürelerinin uzun olması, (10+20 gün) öğrencilerin derslerden ve konulardan kopmasına sebep 

olmaktadır. Devamsızlık süreleri kısaltılmalıdır. 

-  Yetiştirme kurslarının faydalı olduğu görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmelidir. 

-  Meslek Liseleri için coğrafya öğretim programı ayrıca düzenlenmelidir. 

 -  Her yıl özel okullara 11. ve 12. sınıflardan öğrencilerimiz gidiyor. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler son iki 

yıl özel okullara gidiyor. Gidenler de en iyi öğrenciler. Bu da bizim başarımızın düşmesine neden oluyor. 

Ara sınıflarda nakiller kaldırılmalı. Özel okula geçişin önü kapatılmalı. 

- Rehberlik servisi o şubenin dersine giren öğretmenlerle toplantı yapıp öğrenciler hakkında bilgi vermeli. Bu 

kısım eksik kalıyor. 

-  Cep telefonu okullarda önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle sınıflara sokulmamalıdır.  

-  Sınıf geçmenin kolay olması, öğrencinin notu önemli görmemesine yol açıyor ve öğrenmeyi olumsuz 

etkiliyor. 

-  Öğrenciyle yaşanılan bir problemde hiçbir şekilde öğretmen haklı olmuyor. Öğrencinin sözlü beyanı ile bir 

öğretmen hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Öğretmeni koruyan ve kollayan bir kurum yoktur. Bu 

sebepledir ki öğretmen sorun yaşamak istemediği için elini ayağını çekiyor ve bunun neticesinde de disiplin 

sıkıntıları baş göstermeye başlıyor. 

-  Ortaöğretim kurumlarının disiplin yönetmeliği net olmalıdır. Disiplinsiz davranış gösteren öğrenciler 

hakkında gerekli tüm işlemlerin yapılması ve kimseye ayrıcalık gösterilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte 

haftanın beş günü tam gün öğrenciler okul sıralarında bulunuyorlar, bir süre sonra öğrenciler haliyle 

sıkılmaya başlıyor. Bunun neticesinde de sorunlar baş gösteriyor. Bunun önüne geçmek için öğrencinin 

enerjisini boşaltabileceği sosyal, kültürel ve sportif ( sinema, müzikal, tiyatro. spor) faaliyetlerin artırılması 

gerekiyor.  

 

e- Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

 

-  Yıl içinde yapılan sınavların test şeklinde yapılması, öğrencilerin Üniversite sınavındaki başarısını 

arttıracaktır. 

-  Proje ödevlerine öğrencilerin yeterince ilgi ve özen göstermediği, internetten hazır almaya çalıştıkları 

görülüyor. Bunun yerine emeğe dayalı ödevler verilmeli. (harita çizimi, nüfus piramidi yapımı gibi)  

-  EBA sınıf uygulamasına katılıma göre performans notları verilebilir. EBA üzerinden öğrencilere çalışma 

kâğıtları, testler gönderilebilir.  

-  9, ve 10, sınıflarda ders saatleri yetersiz. Ders içi değerlendirme yapmak için yeterli vakit yok. Bu 

sınıflarda en az haftada 3 saat coğrafya dersi olmalıdır. 

-  Eğer sınavlar merkezi yapılacaksa müfredat ona uygun düzenlenmelidir. Ticaret lisesindeki öğrencimizin 

seviyesi ile Fen Lisesi öğrencisinin seviyesi aynı değil. Müfredat okul türlerine göre düzenlenmeli. 

-  Ortak sınavlarda en büyük sıkıntı sınavlarda gerekli hassasiyetin gösterilmeyişidir. 
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-  TEOG' da başarısı düşük olan bir öğrencinin özel okulda ders notlarının doksan - yüz olması da 

düşündürücüdür. Özel okulların da takip edilmesi gerekir.  

-  Telafi sınavları tarihleri nedeniyle son sınavları erken yapmak zorunda kalıyoruz. Bu durum son 

dönemlerde eğitimde boşluk yaratıyor. 

 

f- Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Örnek Çalışmalar 

 

-  Meslek liselerinde kaynaştırma öğrencileri var. Bunlara göre bireysel eğitim programları hazırlanmalı ve 

uygulanmalıdır. 

-  Dezavantajlı öğrencilerinin aileleri, rehberlik servislerine başvurma konusunda teşvik edilmeli. Bu konuda 

uzmanlaşmış kişilerden yardım almaya teşvik edilmelidir. 

-  Sınıfta yaşanan problemlerin çözümünde öğrenci ile sınıf dışında bireysel olarak görüşülerek çözüm 

aranması daha doğru olabilir. 

-  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kendilerine ait özel bir sınıflarının olması daha iyi olur. 

-  Sorunlu ve başka okullardan gelen öğrencilere proje ve performansa yönelik çalışmalar yaptırılmalı, bu 

öğrenciler gezi ve arazi çalışmasına teşvik edilmelidir. Sorumluluk verilmeli kendine olan güvenleri 

artırılmalı teşvik edici puanlar verilmelidir. 

 

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 

 

- Okullarda kulüp çalışmalarının amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilemediği, pek çok kulüp çalışmasının 

kâğıt üzerinde kaldığı görülüyor. Bu bağlamda kulüp çalışmalarının daha etkili gerçekleştirilmesi gerekir. 

- Ders saati sayısının fazla olması, sosyal faaliyetlere ayrılacak zaman yetersizliği,  ders dışı sosyal 

aktivitelere katılımı sınırlandırmaktadır. Bu sebeple kulüpler ve sosyal faaliyetler için ayrı ders saatleri 

olmalıdır. 

- Meslek tanıtımları öğrencileri olumlu yönde etkilemekte, bu nedenle mesleki tanıtımlara devam 

edilmelidir. 

- Her okulda coğrafya kulübü kurulmalıdır. Coğrafya panoları oluşturulmalıdır. Panolarda hafta içerisinde 

örnek teşkil edebilecek ödevler sergilenebilir. Gezi kulüplerinde coğrafya öğretmenleri görev alabilir. Çevre 

bilinci oluşturacak çalışmalar yapılabilir. Bu kapsamda TEMA vakfı ile işbirliği yapılarak ağaçlandırma 

çalışmaları yapılabilir. Milli duyguları geliştirecek konulara özellikle değinilmelidir. 

- Özellikle mesleki okullarda kuruluş amacına uygun olarak; gençleri hayata hazırlamak, meslek sahibi 

olmalarını sağlamak ve bir üst öğrenime(Üniversite)hazırlamak için kariyer planlaması yapmalarına katkı 

sağlanmalıdır. 

-  Meslek tanıtımı için üniversitelerden yardım alınmalıdır. 

h- Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri İle İlgili Görüşler 

 

- Üniversiteler mezun ettikleri öğrencileri (öğretmenleri) takip etmelidir. Daha sonraki mesleki gelişimlerine 

destek olmalıdır. 

-  Öğretmenlere yönelik özendirici eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. 

-  Öğretmenlere yönelik coğrafya arazi çalışmaları yapılmalıdır. 

- Coğrafya grubu oluşturularak öncelikli olarak il içinden başlayarak, ülke ve uluslararası gezi- gözlem 

yapılması olanakları değerlendirilmelidir. 

-  Coğrafya derslerinde kullanılabilecek filmler, yayınlar (dergi) takip edilmelidir. 

-  İlimizde oluşturulmuş olan ‘’Öğreniyorum-Öğretiyorum ‘’projesi desteklenmelidir.  
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’e Önerileri, Taleplerimiz 

 

-  9.ve 10. sınıflarda ders saati sayısı yetersiz olup, ders içi etkinliklerin yetiştirilmesinde süre sorunu, ders 

saati sayısı arttırılarak çözülebileceği önerilecektir. 

-  Sınıf mevcutları azaltılmasının talep edilmektedir. 

-  İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaştırıcı geziler düzenlemesi talep edilmektedir.  

- Öğretmenler eğitim sürecinde olmalı. Sözlü notları kaldırılmalı, ortak sınavları devlet yapmalıdır. Dört 

yılın ortalamasına göre üniversiteye yerleştirme yapılmalıdır. Sınıf geçme ve kalmayı belirleyen yazılı ve 

sözlüler olmalı. Üniversiteye girişte sadece devletin yaptığı sınavlar geçerli olması talep edilmektedir. 

- Sınıf geçme ortalama ile olmamalı. Her ders için ayrı ayrı 50 ortalama ile sınıf geçilebilmeli. Yönetmeliğin 

bu şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. 

- Telafi sınavları sonucunda dersten geçme çok nadir oluyor. Ayrıca telafi sınavları dönem sonu işlerini ve 

eğitimi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle kaldırılması önerilmektedir. 

 

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

ilçelerinde görev yapan Coğrafya Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

                                                Cihat YILMAZ                        İrfan GÜLER 

Onur Ateş Anadolu Lisesi Canik İMKB Anadolu Lisesi 

 


