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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU  

 

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

Görüşler 

 

- Her eğitim öğretim yılı içerisinde, öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımların 

kazandırılması temel hedeflerdendir. Bunun için de etkili olan metotlar arasında derslerde yarışmalar 

yapılması, drama yöntemini uygulanması, vb. etkinliklerin öğrenci başarısını artırmada örnek olduğu 

belirtildi.  

- Sene başında dersin etkili bir şekilde işlenmesi için öğrencilerin zihninde karşılık bulabilecek bir din 

tanımının yapılmasının önemi belirtildi. 

- Öğrencilerin derslere hazır gelebilmeleri için dersin başlangıcında soru cevap yöntemiyle 

sorgulanmaları önemlidir. Yine ders başlangıcında konuyla ilgili tahtaya seçilmiş bir ayet, hadis 

veya şiir yazarak sınıfta tartışmaya açmak ve sınıf gündemine taşımak güzel bir etkinlik olabilir. 

- Öğrencilerin derslerle ilgili kavramları daha iyi kavraması ve kavramların akılda kalıcı hale gelmesi 

için bulmaca ve benzeri uygulamaların tatbik edilmesi, sınavlarda da kavram bilgisi sormanın 

gerekliliği vurgulandı. 

- Sunuş yöntemi yerine buluş yöntemini kullanmak öğretmen öğrenci etkileşimini artırır öğrenme 

sürecini olumlu etkiler.  Dolayısıyla bazı konuların öğrencilere kazanımı konusunda yaparak 

yaşayarak yöntemi uygulanması faydalı olacaktır. 

- Araştırma ödevleri verilerek bilgiyi bulmaya, paylaşmaya, anlayıp, yorumlamaya teşvik etmek, 

kalıcı öğrenmeyi sağlayacak ve öğrencilerin dinlemekten çok aktif olmalarını sağlayarak, 

sorumluluk almaları verimi arttıracaktır. 

- Konularla ilgili örnekler günümüzle ilişkilendirilerek hayatın içinden verilmeli, öğrenciler de buna 

teşvik edilerek ders konuları ile gerçek yaşam arasında daha kolay ilişki kurabilmelerini 

sağlanmalıdır. 

- Konu anlatımlarında bilimsel açıklamalar olmalı ve tanımlar açık ve anlaşılır olmalıdır. Eğitim 

öğretimde kıssalardan yararlanılmalı ve hikâyeleştirmelerde peygamberimiz ve diğer peygamberlerin 

hayatlarından somut örnekler verilerek ilgi çekici özlü anlatımlara yer verilmelidir. 

- Öğrencilerin ders kitabı dışında Kur’an mealleri, hadis kaynakları ve ilmihal gibi kaynaklara 

erişebilmenin yolları gösterilmelidir. Kulaktan dolma bilgilerle öğrenilmiş yanlış veya yanılmalara 

sebep olabilecek bilgilere karşı orijinal kaynağından rehberlik yapılmalıdır. 

- İnançsızlığın etkisinde kalan bireylerde ibadet konularının işlenmesinin anlamı olmadığından; tevhit 

inancının belirgin bir şekilde örneklerle pekiştirilmeli, İslam’la müşerref olan kişilerin videoları 

izletilmeli, ateizm anlayışının açmazlarına daha uzun zaman ayırarak doyurucu açıklamalar 

yapılmalıdır. 
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- Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde akran öğretiminin mutlaka olması gerektiği ve bu uygulamanın 

faydalı olduğu belirtildi. 

- Öğrencilere sıklıkla, değerli ve saygın bireyler oldukları vurgulanarak, dini, ahlaki ve toplumsal 

beklentilerin dile getirilmesi gerekmektedir. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolo jik Alt 

Yapı ve İçeriklerle İlgili Görüşler 

 

- Öğrenciyi derse aktif olarak katmak, öğrenmeyi keyifli kılmak ve uzun süreli öğrenmeyi sağlamak 

amacıyla etkileşimli tahtaların derslerde etkili olarak kullanılması sağlanmalı. Çocukların bireysel ve 

toplumsal anlamda kendilerini geliştirmesi açısından bilgilendirici kısa metrajlı film ve videoların 

izletilmesini faydalı olacağı belirtildi. 

- İnternet erişimi olan okullarımızda EBA üzerinden de erişilen Kur’an-ı Kerim interaktif eğitim, 

Diyanet Kur’an-ı Kerim, Morpa Kampüs vb. sistemlerin yararlanılabilecek alanlardan bazılarıdır. 

- EBA da çok fazla materyal bulunmadığı için sık tercih edilmediği, daha çok ilköğretime yönelik 

materyaller bulunduğu, orta öğretime hitap eden içeriğin az olduğu vurgulandı. Dolayısıyla EBA 

üzerinden materyal üretme ve ders içeriği oluşturma açısından öğretmenlere de görev düşmektedir. 

Bu amaçla yine öğrencilerin yarışma, sunum, sınav gibi uygularını EBA üzerinden 

gerçekleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının faydalı olacağı vurgulandı. 

- Öğrencilerin teknolojinin ve sosyal medyanın doğru kullanımıyla ilgili öğretmenler tarafından 

bilgilendirilmesi ve rehberlik yapması gerektiği vurgulandı. 

- Temel Dini Bilgiler (Seçmeli) dersi için; namazlarda okunan dua ve surelerin ağırlıklı olarak işlenip 

anlamlarının öğretilmesi, namaz ibadetinin öğrencilere eksiksiz ve doğru bir şekilde öğretilmesi 

faydalı olacaktır. 

 

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

Görüşler 

 

- Milli manevi değerler açısından sınırları zorlayan bir neslin ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı 

ailelerin hiç sınır koymaması veya bu sınırlara gençlerin duyarsız olmaları keyif ve zevk odaklı 

nesiller ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle sınır koyan, bazı dünyevi istek ve arzulara engel olan dini 

ahlaki değerlerin kazandırılmasında ve bunun davranışa dönüşmesini sağlamakta zorluklar ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla eğitimde aile ve velinin sorumlulukları asla göz ardı edilmemeli hem 

öğrenci hem de ailesi eğitim ortamına dâhil edilmelidir. (Ör: Veli ve öğrencilerle beraber kahvaltı 

programları düzenlenerek anne ve babaya saygı ebeveyn ve çocuk ilişkisinin olumlu yönlerinin 

pekiştirilmesi) 

- Öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığının desteklenerek diğer zümrelerle işbirliği içinde bu 

özelliğin kazandırılması ve teşvik edilmesi kelime dağarcığını geliştirecek öğrencilerimizin 

kendilerini, fikir ve hedeflerini daha güçlü bir şekilde ifade etmelerine ve iletişim becerilerini 

geliştirmelerine imkân sağlayacaktır. 

- Temizlik konusuyla ilgili olarak kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda öğrencilerin 

duyarlılığı artırılmalı özellikle çevre temizliği öğrencilerle beraber yapılarak bilinç kazandırılmalıdır. 

- Sosyal faaliyet olarak konularla ilgili sınıf içi ve okul içi veya ilçe bilgi yarışmaları düzenlenmesi, 

(Hadis ezberleme, K. Kerim’i güzel okuma, kitap okuma, siyer vb.) kültürel anlamda öğrencilerin 

gelişmesine katkı sağladığı gibi ders dışındaki süreçlerin de faydalı geçirilmesi sağlar.  

- DİKAB öğretmenlerinin okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerde mutlaka yer alarak, faaliyetlerin 

içeriğinin milli ve manevi değerlere uygun olup olmadığı ile ilgili sorumluluk alması. 
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d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler 

 

- Etkili sınıf yönetiminin öncelikleri, derse başlama şekli, günlük hayatla ilişkilendirme, sağlıklı bir 

iletişim ve ilişki kurmaktır. 

- Ders içerisinde huzuru bozan diye nitelendirdiğimiz öğrencilere bazı görevler vererek onların olumlu 

davranışlar sergilemelerine, sorumluluk sahibi olmalarına katkı sağlandığı görüldü. 

- Akademik başarı sağlamış örnek kişiler konuk olarak okula getirilmeli somutlaştırma yapılmalıdır. 

- Söylenecek son sözler ve sorulacak son sorular da önemlidir, bilginin, fikrin, kazanımın kalıcı 

olabilmesi için dersin sonunda kullanılacak ifadelerin bütün konuyu özetler içerikte olması kalıcılığı 

sağlayacaktır. 

- Türkçenin doğru ve etkin kullanılması, ses tonunun iyi ayarlanması, jest ve mimiklerin yerinde 

kullanımı da etkili sınıf yönetimi için gereklidir. 

- Öğretmenler hem ülke, hem de öğrencilerimizin geleceklerine yönelik idealler, hedefler gösterme 

görevini de üstlenmelidir. 

- Sınıf içi ve dışında problem çıkaran öğrencilerle birebir zamanı da iyi belirleyerek görüşmeler 

yapılmalı, karşı tarafın yapısına, anlayışına uygun bir yöntem belirlenmeli ve kesinlikle, müsamaha 

göstermek gibi bir yol izlenimi bırakılmamalıdır. 

- Sorunlu öğrencilerin dünyalarına bir şekilde girilmelidir. Onları ve çevrelerini tanımadan eğitim 

amaçlarını gerçekleştirmek ve verimli sonuç almak zordur. 

- Etkili ve üzerinde çalışılmış bir günlük planla derse gelinmeli ve öğretmen derslere hazırlıklı olarak 

gelmelidir. 

- Olumsuz davranış değişikliği sürecinde ve olumlu davranış kazandırma durumlarında öğretmenlerin 

iyi birer örnek olmaları gerekmektedir. (Öğrencilerin argo kelimeleri çok fazla kullandığı bu konuda 

öğretmenin örnek olması gerektiği vurgulandı. 

- Öğrencilerle kurulan iletişimde öğretmenlerin aşırı resmi veyahut kaba olmasının öğrencileri dersten 

ve öğretmenden uzaklaştırdığına dikkat çekildi. Bunun yerine öğrencilerle daha sıcak, samimi ve 

seviyeli bir iletişim kurulması gerektiği vurgulandı. 

 

e. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

 

- Kuran-ı Kerim dersi için öğrencilerin bıktırılmadan sevdirilerek en küçük başarıları dahi puanla 

ödüllendirilerek öğrenmeyi teşvik edici yaklaşımların benimsenmesi gereklidir.   

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için iki yazılı sınav ve iki performans verilmesi gerektiği,  

Sınavlardan birinin klasik olarak yapılması, uzun soru kısa cevaplı, boşluk doldurmalı, doğru yanlış 

ve çoktan seçmeli soru tarzları benimsenmelidir.  

- Öğrencilerimizin bir kısmının kendini ve fikirlerini ifadede zorlandıkları, yazı ile anlatmaktan 

kaçındıkları, çok az kelime ile konuştukları, bu nedenle yaşça büyük kişilerin kendilerine tavsiye 

veya mesaj niteliğindeki sözlerinin kendileri için bir anlam ifade etmediği gözlemlenmiştir. Elbette 

bu sorunun altında yatan pek çok sebep vardır, bunlardan biri de kitap okuma alışkanlığındaki 

eksiklerdir. Kelime, kavram bilgisi sadece Türkçe veya Edebiyat zümrelerinin değil hepimizin 

sorumluluğudur. Bu anlayışla yazı ile ifade içeren kısa sorulu uzun cevaplı soru tarzlarının da 

benimsenmesi yerinde olacaktır.  

- Dersimizin ağırlığı, yaşama etkileri, önemi ve içeriği her şekilde hissettirilerek performans 

puanlarında bu durum açıkça gösterilmelidir. Hiçbir çaba veya olumlu davranış göstermeden verilen 

yüksek puanlar dersimizin değerini ve bu derse olan bakış açısını değiştirmektedir. Verilen ikinci bir 

performans puanı da daha çok sınıf içi durum, sorumluluk alma, derse olan ilgi ve ahlaki yönlerin 

göz önüne alınarak değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır.  
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f. Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar  

 

- Okullarımızda çoğunlukla engelli ve BEP dâhilinde öğrenciler bulunmaktadır. BEP hazırlanarak bu 

doğrultuda konular diğer öğrenciler göz ardı edilmeden işlenmekte, değerlendirmeler ise plan 

dâhilinde yapılmaktadır.  

- Bu tarz öğrencilerimizin diğerleri ile eşit şartlarda olmadıkları ortadadır. Buna göre onlar için verilen 

görevler daha orta düzeyde, kendilerinin diğer öğrencilerce dışlanmasına fırsat verilmeden, kazanılıp 

birkaç adım ilerilere götürülmesi yönünde olmaktadır.  

- Dezavantajlı öğrencilerimiz için başarı odaklıdan çok davranış merkezli bir anlayış 

benimsenmelidir.  

- Velileri ile olan diyalog bu tarz öğrencilerin güdülenmesini teşvik etmektedir.  

- Bu öğrencilerin sınıftan dışlanması kesinlikle doğru değil, yanlış cevaplar verseler de, kekeleseler de 

her derste söz hakları olmalı, etkinliklere katılmaları sağlanarak takdir edilmeleri yerinde ve faydalı 

olmaktadır.  

- Öğretmenlerin bu tür öğrencilere karşı tavrı diğer öğrencilerin tavırlarında da belirleyici 

olmaktadır. Örneğin derse başlarken diğer öğrencilerle yapılan kısa bir sohbette onların da ayrıca 

hatırlarının sorulması yerinde olacaktır.  

- Sınıfta bazı sorumluluklar, örneğin tahtayı açma, tahtayı silme, günün sözü veya önemine ilişkin kısa 

bir okuma yapma gibi…  Görevler verilmesi özgüven konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesinde 

yararlı olacaktır.  

 

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  

h.  

- Öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirmeyi ve çevre temizliğine karşı 

duyarlı olmalarını sağlanır. Sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanır. Gençlerde 

yaygın olarak görülen obezitenin zararları anlatılır. 

- Pasif gibi gözüken öğrencilerin tespit edilerek etkinliklerde görev verilmesi ve sosyalleştirilmeye 

çalışılması. 

- Değerler eğitimi kapsamında temel değerler ve kavramlar öğrencilere yaşayarak kazandırılmalıdır. 

Bu amaçla Huzurevi ziyareti, kardeş okul ziyareti, şehitlik ve şehit ailelerinin ziyaret edilmesi 

önemli olacaktır. 

- İmkânlar ölçüsünde veli ziyaretlerinin mutlaka yapılması. Telefon ile iletilişimin her zaman açık 

tutulması. 

- Bakanlık tavsiyeli en az bir kitabın öğrencilere mutlaka okutturularak performans 

değerlendirilmesinde kullanılması. 

- Öğrencilerin toplum hizmetinde bulunacağı örnek faaliyetlere katılmaları teşvik 

edilir. 

- Öğrencilerin bilişsel, ruhsal ve bedensel yapılarına uygun olarak ilgi duyduğu 

kültürel faaliyetlere, sanatsal veya sportif faaliyetlere katılımı teşvik edilir. 

 

i. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler 

 

Öğretmenlere öneriler: Kitap okuma, alanı ile ilgili program, seminer, konferans, vb. faaliyetlere 

katılma, Konularla ilgili materyal hazırlama. 
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Öğretmene İnternet, CD ve kitap tavsiye edilen kaynaklar: 

*İzzet Eker.com  

*Dindersim.com 

*Gökhan Ay.com 

*Fatih Bütün.com 

*Sorularla İslamiyet.com 

*Diyanet.gov.tr 

*Son peygamber. İnfo 

Mobil ortamda hasenat adlı programın çok faydalı olacağı belirtildi. 

Kitaplar: 

- Öğretmenim lütfen bu kitabı okur musun? 

- Öğretmenin Not Defteri: Vehbi VAKKAŞOĞLU 

- Gençlerle Baş başa: Ali FuatBAŞGİL 

- Peygamberimizin Hayatı: Salih SURUÇ (2 Cilt) 

- Türkiye’nin Maarif Davası: Nurettin TOPÇU 

        - Savaşçı: Doğan CÜCELOĞLU 

        - İnsanı Tanıma Sanatı: Alfred ALDER  

        - Değerler Eğitimi Okul Etkinlikleri: Muhammed YILMAZ 

        - Din Öğretim Materyalleri: Adem GÜNEŞ         

- Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirleri 

        - Hadislerle İslam, Riyazüssalihin, Kütüb-ü Sitte, Mesnevi, İhya-i Ulumiddin 

Filmler: 

Son Peygamber, Mekke’den Doğan Güneş, Çağrı,3 İdiot, Yerdeki Yıldızlar, Koro, Ölü Ozanlar Derneği, 

120,  Can Dostum, Kara Tahta, Sevgili Öğretmenim, İki Dil Bir Bavul, Patch Adams, Aşkın Sırrı 

(Somuncu Baba), Kaplumbağalar da Uçar, Cennetin Rengi. 

 

j. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına Önerileri, Taleplerimiz. 

 

- Öğrencilerin yorum gücünü ve günlük hayatta kullandığı bilgilerin sağlamlığını artırmak için ders 

kitaplarının akıcı ve isteyerek okunan bir kitap haline getirilmesi yararlı olacağı önerilmektedir. 

- Öğrenci ders kitaplarının yanı sıra öğrenci çalışma kitapları da hazırlanılmalı. Ders kitapları sadece 

bilgi aktaran kitaplar olmamalı. Çalışma kitaplarının bol etkinlikle hazırlanılması dersleri monotonluktan 

çıkaracağının faydalı olacağı önerilmektedir. 

- Liselerde DKAB ve Seçmeli Derslerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının bulunmamasının eksiklik 

olduğu ve bunun giderilmesini talep ederiz. 

- 9. Sınıflarda Abdest konusundan sonra bütünlük ve devamlılık sağlanması için namaz ünitesinin 

olmasının daha faydalı olacağı önerilmektedir. 

- Son zamanlarda müfredatın gündemini de işgal eden selefilik konusunun eklenmesinin faydalı 

olacağı önerilmektedir. 

- Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ders saati sayımız yeterli değildir, seçmeli derslerden 

ziyade ders saati sayımızın arttırılması talep edilmektedir. 

- Okullarımızda mescitler bulunmakta ancak kız ve erkek öğrencilerin abdest alabileceği mekânlar 

uygun hale getirilmesi talep edilmektedir. 

- İmkânı olan okullarda DKAB sınıflarının oluşturulması, sınıf içeriğinin ise görsel öğelerle 

desteklenmesi ortam hazırlığı açısından yararlı olacağı önerilmektedir. 

- BEP’li öğrenciler için destek sınıfı açılması fikrinin faydalı olacağı önerilmektedir. 

- Görme engeli öğrencilere yönelik Kuran-ı Kerim meali hazırlanması ve temin edilmesi talep 

edilmektedir. 
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- Özellikle BEP’li öğrenciler konusunda öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasının faydalı olacağı 

önerilmektedir. 

- Öğretmenlerin sık sık hizmet içi eğitime alınarak değişen ve gelişen toplum ihtiyaçlarına karşı 

donanımlı hale getirilmesi talep edilmektedir. 

 

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

ilçelerinde görev yapan Din Kültürü Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

              Fatih ACAR       Şener Faruk BEDİR 

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Anafartalar Anadolu Lisesi 


