
 

Sayfa 1 / 4 
 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

FELSEFE GRUBU DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU  

 

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

Ygs de öğrenciler hangi dersten fazla soru çıkıyorsa öğrenci o derse odaklandığı için felsefedeki soru 

sayısının az olması öğrencinin derse olan motivasyonunu azaltıyor. Bu nedenle soru sayısı arttırılmalıdır . 

Ünite bitiminde konu testleri ve eba daki materyallerle konuların pekiştirilmesi . 

Mantık derslerinde konu örneklerinin çok olması konuların iyi anlaşılmasına sağlamıştır.  

Felsefe derslerinde öğrencilerin  kendilerini tanıma ve sorgulatarak güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğu, 

hayata dair farklı bakış açılarının gelişeceği, her öğrencinin kendi çapında filozof olabileceği görüşü 

belirtildi. 

b. Dersin öğretiminde Kullanılan etkili materyaller ile Teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içeriklerle ilgili 

görüşler 

Öğrencilerin bir kısmı felsefe dersinin içeriğine uygun eleştirici sorgulayıcı şekilde ders işlemeyi talep 

ederken bir kısmı sınav odaklı ders işlemeyi talep ediyor. Bu durumda öğretmende çelişkiye yol 

açmaktadır.Öğretmen dengeleyici bir unsur olarak tüm tek nikleri kullanıyor. Öğrencilerin ilgilerini 

çekecek yöntemler kullanılmalıdır. Hikaye anlatmak,yarışmalar düzenlemek yöntem olarak kullanılabilir. 

Görsellik kullanarak video ve sunumlar eşliğinde öğrenci ilgisi çekilebilir . 

Ders kitaplarının içeriği düzeltilmelidir.Felsefe ders kitabında felsefe ile ilgili bilgilendirici metinler olmalı , öğrencide 

felsefi bilgi oluşturulmalıdır.Felsefe ders kitaplarında kadın filozoflara , günümüz filozoflarına ve  İslam filozoflarına 

daha geniş yer verilmelidir. Demokrasi  ve İnsan Hakları ders kitabında etkinliklerin yanı sıra demokrasi ve insan 

haklarının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme süreci  hakkında  bilgi 

verilmelidir. 

Eba da Mantık dersleri ile ilgili daha fazla içerik ve görsellerin artırılması ve soru çözümlerinde öğrencilerin mutlak 

tahtada çözümlemelerin yaptırılmasının önemi vurgulandı. 

Öğrencilerden felsefe ile ilgili özlü sözler bularak sınıf içine astırılması. 

 

c. Derse katkı sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili Görüşler  

Genç öğretmenlerin öğrencilerle daha iyi iletişim kurabileceğini söyledi. İletişimin güçlü olması da derse 

ilgiyi arttırır. Omü felsefe bölümüne öğrencilerin götürülerek dersleri izlemesi sağlanabilir.Bu tür geziler için 

izinlerin daha kolaylaştırıcı hale getirilmesi gerekir.  
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Kitap fuarlarına katılarak felsefe kitaplarına ilgi çekilebilir. Felsefe olimpiyatlarına katılımların arttırılması 

gerektiğini belirtti. 

Opera ve balesine öğrenciler götürüldü. Huzurevi ziyaretleri  yapıldı. Okullarda etik kurulları oluşturuldu. 

Tiyatro gösterilerine öğrenciler aktif olarak katıldı. 

d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılmasıyla İlg ili Görüşler 

Performans değerlendirme olarak öğrencilere ilgilerini çekecek düzeyde kitaplar verdiğini söyledi. Bu sayede 

öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırdığını hem de öğrencilerle olan iletişimini artırdığını belirtti. 

Felsefe grubu derslerinde okulların öğrenci profiline ve ders  konularının özelliklerine göre akıllı tahtanın ve eba’ nın 

etkin olarak kullanılması, öğrenciye tavsiye edilen film ,makaleleri ve felsefi kitapların ünitelere göre derslerde 

kullanılması vurgulanmıştır. 

Öğrenciye ismi ile hitap edilmesi, 

• Onun bir yetişkin olduğunun izleminin öğrenciye verilmesi 

• Yapmış olduğu olumlu davranışların ödüllendirilmesi ve sınıf içinde ilan edilmesi, 

• Öğrenciye pekiçtireçlerin yerine göre verilmesi, 

• Öğretmenin adil ve tutarlı  olduğu izleniminin verilmesi , 

• Öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin etkin olarak sağlanması, 

• Öğrencilerin ETKİN OLARAK kendilerini göstermelerine fırsat verilmesi   

 “Ben” dili ile iletişim kurulması şeklinde olabileceği vurgulandı. 

     Eba içeriklerinde faydalanıldı. Öğrencilerin ebada soru çözmeleri ve içeriklerini kullanmaları öğrenci başarısını 

artırdığı görülmüştür.  

    Etik haftasında bir öğrencinin Diyogenes kılığına girerek elinde bir fenerle okul içinde dolaşarak adam arıyorum 

demesi derse ilgiyi çeken önemli bir etkinlik olmuştur. 

   Öğrenci davranışlarını düzeltmek, etkili iletişimi sağlamak etik kurulları etkin olarak çalıştırıldı. Oluşturulan kriterlere 

göre oluşturulan değerlendirme etkinliğinde hak eden öğrencilere etik belgesi verildi. 

  Akademik başarının artırılması açısından sınıf içi fikir tartışmalarına yer verilmiş, öğrencilerin gündelik yaşamdan 

seçilen konular üzerinde tartışmalar yapmasının son derece faydalı olduğu görülmüştür. 

e. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

Ortak sınavların öğretmenler yerine bakanlığın yapmasını önerdi. Performans değerlendirmelerinin sınıf 

içi değerlendirme şeklinde verilmesi gerektiğini belirtti . 

Biz ne kadar objektif değerlendirmeler yapsak da özel okullarda öğrencilere hak etmedikleri notlar 

verildiğini , Öğrencilerden kendi ütopyalarını yazmalarını isteyerek performans ve proje ödevleri verilebilir 

dedi. 

Felsefe derslerinde yapılan yazılıların tek tip değil, aynı anda farklı özelliklerin ölçülmesine yararı olan 

şekillerde yapılmıştır. Örneğin çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma gibi… Felsefe derslerinde 

öğrencilerin çeşitli durumlarda farklı yorumlar yapmasını sağlayacak çalışmalar yaptırılmıştır. Öğrencilere bir 

filozofun düşüncesinin yorumlanması sorulmuş, başka bir örnekte ilkçağda yaşayan filozof olsalar 

yaşadıkları çağı o zamana göre değerlendirmeleri istenmiştir. 
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f. Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar  

    Kaynaştırma öğrencilerinin neden sadece Meslek Liselerinde olduğunu , Ramların okullarda yaptığı şeyin görevi 

öğretmenlerin üzerene yıkmak istediğini söyledi.Bu alanın uzmanlık gerektirdiğini ve eğitimcilerin bu konuda yeterli 

bilgiye sahip olmadığını belirtildi.  

 Benim çocuğumda kaynaştırma öğrencisidir. Ben de kaynaştırma eğitiminin yanlış gerçekleştirildiğini belirtti. Özel alt 

sınıflarda kaynaştırma eğitimine nazaran daha verimli eğitim verildiğini düşünülmektedir. 

Engelli kişileri daha iyi anlamak adına öğrencilerin gözlerini kapatarak koltuk değneğiyle gezdirilip empati 

kurabilecekleri durumlar oluşturdu. 

Öğrencileriyle birlikte huzur evi ziyareti yaptıklarını söyledi. 

 Öğrencilerin ilgi alanlarına göre rehberlik servisi ile işbirliği yapılarak ders içi ve dışı sportif , kültürel faaliyetlerinin 

performans ödevi  olarak değerlendirilmesinin  öğrenci üzerinde  olumlu etki sağladığı ve bu ilgi alanlarının öğrenciyi 

kötü alışkanlıkların uzaklaştırdığı gözlemlenmiş tir.Bu konuda aktivitelerin artırılması gerektiği vurgulanmıştır 

Dezavantajlı  (Bep, Yabancı uyruklu,bedensel engelli) öğrencilerle ilgili özel öğretim tekniğinin kullanılması belirtildi. 

Bepli öğrenciler için özel bir planın yapıldığı ,soruların bu plan doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.Bunun yanında 

öğrenciye “SEN DE YAPABİLİRSİN.” İzlenimi  verilmesi gerektiğinde görüş birliğine varıldı.  

Özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin okul içerisinde dil kursları açılarak dil sorunlarının çözümlenmesi gerektiği bu 

sayede  başarı durumunun artırılacağı belirtildi. 

 

g. Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Sağlıklı 

Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, K ariyer Günleri, Meslek Tanıtımı vb. iyi 

Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik becerileri geliştirme, kültür -sanat, 

sportif örnek çalışmalar  

Çevreye katkı sağlamak adına öğrencileriyle pet şişeri topladığını belirtti. Çocuk esirgemede olan 

öğrencilerin kıyafet ya da oyuncak yerine ilgiye ve sevgiye muhtaç olduklarının söyledi. 

Sosyal yönden zayıf olan kendini beğenmiş bir kız öğrencinin sosyal yardım projesine katılımı sağlanmasıyla öğrencide 

olumlu yönde değişimlerin olduğunu belirtti. 

Öğretmenlerin iletişim bilgilerinin alınarak herhangi bir sosyal alanda yapılacak olan paylaşımların faydalı olacağını 

belirtti. 

Kariyer ve meslek günlerinin düzenlenmesi, her okul kendi içinde mezun olmuş ve başarılı olmuş kişilerle okullara 

davet edilmesi. 

Veli  ziyaretleri artırılmalı ve velilerin okullara davet edilmesi öğrenci başarısının artırılmasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. 

Kitap okuma saatleri uygulaması yapılmış.  

Hijyen ve çevre ile ilgili olarak öğrencilere eldiven ve çuval gibi malzeme ler temin edilerek sokak temizliği 

yapılmış, bizzat çevre temizliğinin önemi vurgulanarak Kirletmemenin temizlemekten daha kolay olduğu 

konusunda farkındalık yaratılmıştır  
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h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

Felsefe grubu öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler verilmelidir. 

Şehirlerde var olan üniversitelerin felsefe bölümlerinin felsefe grubu öğretmenleri ile iletişimde olmaları gerektiği, 

Öğretmenin alanı ile ilgili kitap, film, makale, gezi  gibi sosyal aktiviteleri takip edip derslerde yansıtabilmesi 

çalışmalarının öğretmenleri n istek ve başarısını  artıracağı belirtildi. 

 

Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları,  

Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler , 

 Okul döneminde Efes’e gitmenin faydalı olacağını belirtti. İzlenebilecek filmler olarak da Üç İdiot, Ölü Ozanlar Derneği, 

Irkçılığa Karşı Piyanist ,İki Dil Bir Bavul, Agora, On iki kızgın adam gibi filmleri önerdi. 

 Tavsiye edilen kitaplar; Sokratesin Savunması, Hayvan Çiftliği, İnsan ne ile yaşar, Dönüşüm, Fareler ve İnsanlar, Küçük 

prens, 1984, Güneş Ülkesi, Simyacı, Erdemli Şehir, Sofienin Dünyası, Ağladığında  

 Öğretmenlerin iletişim bilgilerinin alınarak herhangi bir sosyal alanda yapılacak olan paylaşımların faydalı olacağını 

belirtti. 

  

 Önerilerimiz ve Taleplerimiz; 

Ders kitaplarında öğrencilerin güncel ve kendilerini ilgilendiren konuları bulamaması bir eksikliktir.Konular daha 

güncel,ahlaki yaşantı ve değerlere uygun hazırlanmalıdır.Toplumumuza ait filozofların tanıtılmamasının bir eksiklik 

olduğunu belirtti. 

Felsefe dersinin 10. Sınıfta başlaması gerektiğini, tüm liselerde Psikoloji dersinin zorunlu olmasını gerektiğini belirtti. 

 Felsefe tarihi ünitesi ders kitabında bulunmalıdır. 

Felsefe grubu derslerinde  özellikle ders saatlerinin artırılması,Psikoloji ,Sosyoloji derslerinin zorunlu hale getirilmesi, 

İnsan ilişkileri dersinin yeniden okutulması , Düşünme Eğitimi ve Demokrasi ve İnsan Hakları derslerinin Felsefe grubu 

öğretmenlerine verilmesi . 

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

ilçelerinde görev yapan Felsefe Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

Raportör  

Tarkan ÇAMUR 

Namık Kemal Anadolu Lisesi 

 

 


