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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

FİZİK DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU  

 

  a)Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Görüşler 

- Laboratuvar ortamında daha aktif çalışmalar yapılmalıdır. Konulara günlük hayattan örnekler 

verilmelidir. 

- Performans çalışmalarını teorik değil uygulamalı çalışmalarla konuların desteklenmeli 

- Performans çalışmalarının öğrenciler tarafından sunulması kalıcılık açısından önemlidir. 

- Konuların pekiştirilmesi için EBA’nın aktif şekilde kullanılması gerekmektedir. 

- Laboratuvar kullanıldığında konuların işlenmesi için yeterli zaman kalmamaktadır. Çünkü fizik ders saati 

9.ve 10.sınıflarda haftada 2 ders saatidir. Ders saatinin yoğun müfredat nedeniyle artırılması gerekmektedir. 

- Konuların ilgili gezi ve gözlem çalışmaları ile pekiştirilmesi öğrencilerle farkındalık oluşturmaktadır. 

- Her öğrenci farklı bir yöntem ve teknikle öğreniyor olabilir. Öğrenciyi tanımak eksiklikleri belirlemek 

için gereklidir. 

- Grafik soruları çözerken bazı öğrencilerin sözel bazı öğrencilerin sayısal anlatımla kavradıklarını 

görülmektedir. Öğrencilerin farklılıkları dikkate alınarak konu anlatımı yapılmalıdır. Bu farkındalık için 

ders saatinin yeterli olması gerekmektedir. 

- Konular anlatılırken değişik yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Bol örnek çözümüyle pekiştirme 

çalışmaları yapılmalıdır. 

- Bireysel farklıklar yapılan projeler ile ortaya çıkmaktadır. Verilen emek ilgiyi ortaya çıkarmaktadır. 

- Anlatım yöntemi herkes tarafından kullanılan yöntem olduğu üzerinde duruldu. 

- Anlatım metodunun eski bir yöntem olduğu, bunun yerine öğrencilerin etkileşimli tahtayı kullanarak 

öğrencilerin konular verilerek dersin belli bir bölümünde anlattırılmasının daha uygun olacağı vurgulandı. 

- Anlatımda öğrencilerin zaman zaman dikkatlerinin dağıldığı belirtildi. 

- Tartışma yönteminin kullanılması öğrencilerin akıllarında kalması bakımından daha kalıcı olduğunu, 

derslerde öğrencilere günlük hayatın fizik dersi ile bağlantılı tartışma konusu verip sınıf ortamında 

öğrencilerin ifade yeteneğini geliştirebileceği ve fizik dersine ilgilerinin artabileceği söylendi. 

- Örnek olay konusunda günlük hayattan örneklerle konuların kavratılmasının uygun olacağı söylendi. 

- Örnek olay, konunun pekiştirilmesi için örnekler verilirken günlük yaşamdan verildiğinde öğrencinin 

konu ile bağdaştırması öğrenme açısından daha kalıcı olduğu belirtildi. Verilen örneklerin öğrencilerin ilgi 

alanları ile ilgili olması daha önemli olmasına dikkat edilmesi gerektiğinde örneğin, futbol maçından frikik 

kullanılmasının eğik atış hareketi ile aynı şeyin olması gibi. 

- Gösterip yapma, metodunun animasyonlarla yaptırılmasının ve akıllı tahtaların uygun olmadığı belirtildi 

bunun yerine laboratuvarlar kullanılıp kendilerinin yapmasının daha etkili olduğu söylendi. 

- Problem çözme konusunun öğrencilerin sıkıntı yaşadıkları üzerinde duruldu. Öğrencilerin matematiksel 

işlemlerde başarısızlıkları problem çözebilme metodunun uygulanmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 

Matematik ve Fizik derslerinin birbirleriyle bağdaştıramadıkları belirtildi. 

- Bireysel Çalışma yönteminin her zaman uygun olamayacağını öğrencilerin dört işlemde sıkıntısı olan 

öğrencilere uygulanamaması belirtildi. 
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- Beyin Fırtınası yönteminde öğrencilerin fikirlerini ortaya koyarak sadece Fizik dersi açısından değil 

kendilerini ifade edebilme yeteneğinin artması bakımından olumlu olduğunu ancak bu yöntemin olumsuz 

tarafı ise beyin fırtınası ile o konu çok çabuk dağıtılabilmesidir. 

- Soru Cevap yönteminin çok iyi bir öğrenme tekniği olduğu söylendi ancak bu yöntem bazı okullarda ve 

sınıflarda öğrencilerin fizik dersine olan önyargıları ve hazırlıksız derse gelmeleri sebebiyle çok az sayıda 

sınıf ve okulda kullanılabilir. 

- Rol yapma ve Drama konusunda ise konuların fazla ders sayısının az olması nedeniyle bunun üzerine 

birde drama yapılırsa tamamen geri kalınabileceği açısından pek kullanılmadığı söylendi. Bunların yerine 

gözlem ve deneyin daha etkili olduğunu beyan etti. Ancak okullarda laboratuvarlarının olmaması ya da 

malzeme eksikliğinden deney yapılamadığı beyan edildi. 

- Bilgisayar Destekli Öğretimin görsellik bakımından, etkileşimli deneylerin gösterildiği ve şekil çiziminin 

kolay olması gibi konularda olumlu olduğu söylendi. Alt yapı eksikliğinden kaynaklanan 

problemler(internet bağlantısı gibi) ise olumsuz olduğu belirtildi. 

- 5E öğretim modelinin ülke çapında uygulanması gerektiği belirtildi. 

 

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

İçeriklerle İlgili Görüşler 

- EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portaller veya içeriklerin paylaşılmasının önemlidir. 

- Öğretmen hangi konuyu vermek istiyorsa direk ona yönelmek için hazırlıklı olarak okula gelmeli ve 

zaman kaybı yaşanmamalıdır. 

- Yaparak yaşayarak öğrenme çok önemlidir. Deney ve laboratuvar fizik dersi konularının kalıcı olarak 

yerleşmesi için çok gereklidir. 

- Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenebilmesi için okullarda laboratuvar ortamlarının geliştirilmesi ve 

özendirilmesi gerekmektedir. 

- Sınıfta yapılamayacak deneyler ve etkinlikler EBA ile gerçekleştirilebilmelidir. 

- EBA programı içerisinde pek çok materyalin olduğu ve bunların derslerde kullanıldığını yada internet 

üzerinden her türlü materyali kolaylıkla temin edebileceğimiz söylendi ve EBA’ nın etkili bir şekilde 

kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. 

- Öğrencilerin Tübitak, bilim fuarı gibi proje yarışmaları için hazırlamış oldukları çalışmalar materyal 

olarak kullanılabileceği söylendi. 

- Teknoloji tasarım dersinin kaldırılmaması gerektiğini belirtildi. Bu derslerde yapılanların materyal olarak 

kullanılabileceği söylendi.  

- Öğrencilerin fizik dersinde bir materyal ile uğraşmaları o konunun daha rahat anlaşılmasında önemli 

olduğu açıklandı. 

 

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

 

- Konularla ilgili bilimsel geziler yapıldığında konuya olan ilgi ve alakanın artığı görülmektedir. 

Öğrencinin günlük hayatla bağlantı kurarak çevreyi gözlemlemesi bazı şeylerin farkına varması açısından 

önemlidir. Günlük hayattan örnekler içeren sınıflar arasında yapılacak yarışmalar ile konular 

pekiştirilmelidir. 

- Bilim fuarlarına projeler  ile katılarak öğrenci dikkati çekilebilir. 

- Okullarda fen dalında bilim şenlikleri yapılabilir. Bu tarz çalışmalar ile öğrenciler kendilerini 

geliştirebilir. 

- Konya, Eskişehir, Ankara gibi illerde açılan bilim merkezlerinin mutlaka gezilmesi gerektiği, bu gezilerin 

öğrencilerin teknolojiye ve fizik dersine bakış açısının değişmesinde ve fizik dersine ilgilerinin artmasında 

önemli olduğu söylendi. 

- Elektrik santrallerinin ve barajların gezilmesi yine enerji konusunun daha iyi anlaşılması sağlanır. 

- Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılması gerektiği belirtildi sportif gezilerde yaptıkları etkinliklerin 

fizikle bağlantılarının anlatılması gerektiği dile getirildi. 
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d-Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Artırılmasıyla İlgili 

Görüşler 

 

- Davranış problemi yaşayan öğrenciler görevlendirilerek öğrencilerin kendilerini önemli hissetmeleri 

sağlanmalıdır. 

- Davranış problemi yaşayan öğrenciler dışlanmamalı görevlendirilerek derse aktif katılımları 

sağlanmalıdır. 

- Öğrenciler tarafından sınıf kuralları ortaya koyularak sınıf içi demokratik ortamın sağlanmasına öğrenci 

katkısının olması sağlanmalıdır. 

- Veli ziyaretlerinin olumlu sonuçlar vermektedir. 

- Mezunlarla buluşarak onların akademik başarıları hakkında öğrencilerle deneyimlerini paylaşmaları 

sağlanmalıdır. 

- Lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversite gezileri düzenlenmelidir. Akademik başarı için bu tarz 

faaliyetlerin artırılması gerekmektedir. 

- Öğrencileri kendi aralarında yarıştırarak ödüllendirmek başarıyı etkilemektedir. Üniversitede okuyan eski 

mezunların paylaşımları öğrencileri olumlu olarak etki oluşturmaktadır. 

- Ayın sınıfı ile ilgili çalışmalar olumlu etkilemektedir. 

- Okul koridorlarında konular ve fizik ile ilgili ilginç bilgilerin koridor panolarında sergilenmesi, örnek 

problemlerin sunulması ile öğrencilerin teneffüsleri verimli geçirmeleri sağlanabilir. 

- Akademik başarıyı olumsuz etkileyen en önemli faktör cep telefonlarıdır. Bu konuda öğrencilere olumsuz 

etkileri anlatılıp öğrencilerle birlikte kararlar alınıp bu olumsuzluğun en az düzeye indirilmesi 

sağlanmalıdır. 

- Davranış problemi olan öğrenciler sınıfta aktif olarak görevlendirilmelidir. Rehberlik servisi ile gerekli 

işbirliği yapılmalıdır. 

- Öğrenciyi dinlemek ve ona önem verdiğimizi belli etmek, 

- Göz teması kurulmalı ve öğrencinin yüzüne bakarak onu dinlediğimizi hissettirmek, 

- Öğrencileri rencide edecek söz ve davranışlardan kaçınmak, 

- Öğrencilerle ders dışında da ilgilenilme örneğin sosyal ağlar kullanılarak iletişim kurmak, 

- Öğrencilere eşit davranarak bunu onlara hissettirmek, 

- Öğretmenin kararlı olması, 

- Öğrenciye ismiyle hitap etmek, 

- Öğrencinin olumlu yönlerini ve olumlu vasıflarını ön plana çıkarmak. 

- Öğretmen derste coşkulu olmalı ve derse donanımlı gelmesi gerekir. 

- Derste değişik kaynaklar kullanılmalı ve bu kaynaklar kullanılırken veya önerilirken kolaydan zora doğru 

problem çözümlü kaynaklar önermek, 

- Fizik dersini hayatımızın neresinde kullandığımızı öğrencilere açıklamak ve önemini benimsetmek, 

- Ödüllendirme yapmak, ancak ödüllerin olumlu davranış anında verilmesi gerekir. Örneğin bir kalem ya da 

kitap almak yıl içinde verilebilir. Sene sonunda da onur belgesi ile öğrencileri ödüllendirmek, 

- Öğrencilere dersi sevdirmek ve soru sormalarına fırsat vermek, 

- Ders çalışma yöntem ve tekniklerini zaman zaman dile getirmek, 

- Günlük ödevler vermek ve verilen ödevlerin kontrolünü yapmak. 

- Kişisel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre öğrencileri değerlendirmek. 

gibi görüşler belirtilmiş ve kabul görmüştür. 

- Okullarda mutlaka branş derslikleri veya laboratuvarların kurulması gerekir. 

- Örnek sınıf ve koridor uygulamalarında sınıf giydirmeleri yapmak, bilim adamları posterleri asmak, 

buluşlarla ilgili panolar asıp renklendirmek, 

- Ders araç ve gereçlerin yanlarında bulundurmalarını ve derse etkin katılımlarını sağlamak, 

- Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince ders araç gereçlerinin bulundurmak ve 

derse hazırlıklı gelmeleri de bu kriterler den bir tanesi olduğunu öğrencilere hatırlatmak, 

- Devamsızlığın  başarıyı olumsuz etkilediğini öğrencilere söylemek. 

- Ders içinde olumsuz davranış sergileyen öğrencileri rehberlik servisi ile birlikte hareket edip çözüm 

bulmak, 

- Uyuyan öğrencilerin velileri ile görüşmek, 

- Öğrencilerin cep telefonlarını derste kullanmamalarına mutlak çözüm bulmak, 

- Sınıflarda gürültüyü önlemek, 
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- Aile ile ilgili davranış problemlerini çözümler bulmak, 

- Öğrencilere okullarda ve sınıflarda bilgi öğretilen yer olduğu diğer sosyal aktivitelerin ders dışında 

yapılması gerektiğini söylemek veya ders olarak müfredatta yer alması gerekmektedir. 

gibi çözümler önerildi ve tüm öğretmen arkadaşlar tarafından kabul gördü. 

 

e-Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

- Sınav soruları hazırlanırken kazanımlara yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Ortak sınav soruları derse 

giren öğretmenlerce birlikte hazırlanmalıdır. 

- Üniversite sınavlarında TEOG benzeri bir sistem uygulanmasının faydalı olacağını düşünülmektedir.. 

- Liseler arası farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir. 

- Özellikle 9.ve 10.sınıflarda çoktan seçmeli, boşluk doldurma, klasik ve benzeri tarzda sorular konuların 

anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemede etkili olmaktadır. 

- Son konuların proje konusu olarak verilmesi müfredatın yetiştirilmesi açısından olumlu olacaktır. 

- Performans notunda sınıf içi durumunun, derse katılımının, ders araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde 

getirilmesi gibi konuların daha etkili olması gerektiğini düşünülmektedir. 

- Performans notu verilirken kriterler belirlenmeli ve buna göre değerlendirilmelidir. 

- Derse ekstra olarak çalışan veya hazırlıklı gelen sunum yapan öğrencilere o anda performans notu 

verilmelidir. 

- Derslerde konu ile ilgili animasyonlara video gibi çalışmalara yer verilmeli ve bunu performans notu ile 

değerlendirilmek, 

- Proje ödevleri sunumlu, materyalli, araç gereçler kullandırmak, görsel özelliği olan ödevler sınıfta 

gösterilerek veya asılarak öğrenciler not ile ödüllendirilmeli. 

- Sınıfta yapılacak mini bilgi yarışmaları ile performans notları verilmelidir. 

gibi görüşler ve çözüm önerilerine yer verildi. 

 

f-Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar 

- BEP planları hazırlanmaktadır. Ek olarak öğrenciyle birebir ilgileniyoruz. Büyük puntolarla güneş alan 

bir yere oturtarak öğrenci değerlendirmesi yapılmaktadır. Ortopedik problemleri olan öğrencilerin 

sınıflarını giriş katına taşımak gerekiyor. 

- Suriyeli öğrenciler dil bilmiyorlar. Dil bilmedikleri için iletişimle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 

- BEP li öğrencilere yönelik sorular hazırlanıp değerlendirme yapılıyor. Bu öğrencilere yönelik ders içinde 

seviyeye uygun konu anlatım çalışmaları yapılmaktadır. 

- Sene sonunda kermes düzenlenebilir. Velilere yönelik yarışmalar ve etkinliklerle veliler okula 

getirilebilir. Okulun tanıtımı için okulda matematik ve fen yarışmaları yapılabilir. 

- Veli ziyaretleri ile velinin okula ilgisi artırılabilir. Sınıf bazında veli toplantıları yapılabilir. Birebir 

görüşmeler bazen daha etkili olabiliyor. 

- Sınıf öğretmeninin rehber öğretmenle işbirliği içerisinde olması gerekiyor. 

- Öğretmenler BEP’li öğrenciler konusunda bilgilendirilmeli, öğretmenlere bu tip öğrencilere yönelik 

eğitimler verilmeli, 

- Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre kitaplar basılmalı EBA’ daki görseller de bu şekilde 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, 

- BEP’li öğrencilerin tam anlamıyla BEP’li olduğu heyet raporuyla belgelenmeli ve ona göre 

değerlendirme yapılmalı, 

- BEP’ li öğrencinin olduğu sınıfta, daha yavaş ders anlatılmalı, diğer öğrencilerle işbirliği yapılmalı, 

sosyal faaliyetlere katılmaları sağlanmalı, engel durumuna göre el becerilerini geliştirici çalışmalar 

yapılmalı, 

- Öğretmen, aile, öğrenci, rehberlik servisi ile birlikte hareket etmeli, 

- Ailenin bilgilendirilmesinin sağlanması gerektiğinde uzman yardımı alınmalı 

- Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde bir öğrenciye yapıldığı gibi BEP’li arkadaşına yardımcı olan sürekli 

destek olan öğrenci il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmesi, 
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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  

- Serbest zamanlarında öğrencileri kitap okumaya, sinemaya gitmeye, tiyatroya gitmeye yönlendirilmelidir. 

- Öğrenci kulüplerinde sosyal gelişimlerini artırabilmeleri için sosyal kulüplere aktif katılımın sağlanması, 

gezi çalışmalarına katılması sağlanmalıdır. 

- Toplum hizmetinde, huzur evlerini ziyaret etmek, hasta ziyareti yapmak, ekonomik açıdan zor durumlarda 

olan aileler için kermes yapılmalı onlara maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. 

- Hijyen ve Sağlık eğitimi için öğrencilere, el hijyenine önem verilmesi gerektiği açıklanmalı ve bu konuda 

uzaman sağlık personelinden eğitim alınmalı (seminr, panel, görsel efektler, kısa film izletmek gibi.) 

- Yiyecek ve içecek atıklarının çöp kutularına atmaları konusunda sık sık uyarılmaları. 

- Beslenme konusunda, sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilmesi gerektiği, obeziteye karşı sağlık 

bakanlığı sitelerinden yararlanılmalıdır. 

- Doğa sevgisi için ağaç dikme etkinliklerine katılmaları sağlanması, hayvanları sevmek için hayvan 

barınakları ziyaret edilmeli ve doğa yürüyüşlerine katılmaları sağlanmalıdır. 

- Veli ziyareti mutlaka yapılmalı, sınıf veya rehber öğretmen eşliğinde bir program dâhilinde veliler ziyaret 

edilmeli, 

- Aile eğitiminde, temizlik, ders çalışma, sağlık, davranış bozuklukları, beslenme, ergen psikolojisi, meslek 

tanıtımı gibi konularda velilere eğitim verilmelidir. 

- Fen ve teknoloji kulübü daha aktif hale getirilmelidir. Yılın belli dönemlerinde sergiler ve yarışmalar 

yapılabilir. 

- Kariyer yapmış kişilerin okula getirilerek kariyer günlerinin düzenlenmesinin faydalı olacağını 

düşünülmektedir. Bilim fuarları öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından gezilebilir. 

- Yapılan bilimsel geziler öğrencilerin ilgi ve alakasını artırmaktadır. Sınıflar arası bilgi yarışmaları 

yapılarak öğrencilerin kaynaşması bilgiye ulaşması açısından önem arz etmektedir. Veli ziyaretlerinin 

olumlu etkileri gözlenmiştir. 

- Veli eğitimleriyle olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bilimsel gezilerle öğrenci dikkati çekilebilir. Vakıf 

okullarının kurucularının okulla ilgilendiği zaman olumlu sonuçlar alındığını görülmektedir. 

- Kitap seçilerek veliler okuyor kampanyası yapılabilir. Kitapla ilgili sorular hazırlanarak veliler 

yarıştırılabilir. Böylece velilerin okumaya ilgisi artırılabilir. 

- Öğretmenlere yönelik seminerlerin uzmanlarından alınması gerekmektedir. Öğretmenler bu seminerlerde 

aktif rol almalıdır. 

 

h-Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

 

- Bakanlık tarafından seminer döneminde mesleki eğitim çalışmalarının alanında uzman kişiler tarafından 

verilmesi, 

- 9.sınıf ders kitabında anlatım iyi ancak soruların çok basit olduğu, 

- 10.sınıf ders kitabı yoğun, ders saatinin yetersiz olduğu, ya ders saati artırılmalı ya da müfredatın 

azaltılması gerekir. 

- 11.sınıf ders kitabı konularının yoğun olduğu, 4 ders saatine ilave olarak 2 ders saati uygulama dersi 

konulmalıdır. 

- 12.sınıflarda ders kitabı değişeceği için bu konuda açıklama yapılmamıştır. 

- Ders kitaplarının okul türlerine göre farklı hazırlanmaları (örneğin fen lisesi ayrı Anadolu lisesi ayrı 

meslek lisesi için mutlaka ayrı hazırlanmalıdır.) 

- Ders kitaplarına önem verilmeli, ders kitaplarının daha görsel hazırlanmasına özen gösterilmesi YGS ve 

LYS sınav sorularının ders kitaplarına uygun hazırlandığı öğrencilere söylenmelidir. 

- Mobil Fizik laboratuvarlarının İlçe Milli Eğitim tarafından oluşturulup eğitim-öğretim döneminde 

okullara götürülerek uygulama deneyleri yaptırılmalıdır. 

- Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi film vb etkinliklere yukarıdaki maddelerde yer verildi. 
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- Thomas GORDON’ un eğitim ile ilgili bir kitabı bulunmaktadır. Kitabın adı ‘Etkili öğretmen eğitimi 

okunmasının faydalı olacağını düşünülmektedir. Her çocuk özeldir filmi, üç idiyot adlı filmler eğitim ile 

ilgili olarak izlenebilir. Özgürlük savaşları adlı bir filimde eğitim amaçlı kullanılabilir. Mehmet Akif 

ÇAKIRER’in ‘Lider öğretmen’ adlı kitabı okunabilecek kitaplar arasında yer almaktadır .Gri Gro 

PETROV’ Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ adlı kitabı bulunmaktadır. Ahmet Şerif İZGÖREN’in tüm 

kitaplarının okunabileceğini düşünülmektedir. 

Okulun vakfının yapmış öğretmenlere yönelik mesleki gelişim ile ilgili seminerler olumlu sonuçlar 

oluşturduğu düşünülmektedir. Doğan CÜCELOĞLU’nun tüm kitapları okunabilir. Mesleki gelişim 

kurslarının çok faydalı olduğunu görülmektedir. ÖRAV’ın etkinliklerinin öğretmenler üzerinde olumlu 

etkiler yarattığını görülmektedir. Bakanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetlerini artırmalı ve uygulaması yaz 

döneminde olmalı. Her öğretmenin mutlaka katılımı sağlanmalı. Fakültelerin Eğitim Bilimleri 

bölümlerinde hazırlanan ‘’Sınıf Yönetimi’’  adlı kitaplar tavsiye edildi. Tübitak’ın yayınlamış olduğu  

eğitim kitapları tavsiye edildi. 

 

k-İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına Önerileri, Taleplerimiz 

 

- Mobil Fizik laboratuvarlarının İlçe Milli Eğitim tarafından oluşturulup eğitim-öğretim döneminde okullara 

götürülerek uygulama deneyleri yaptırılması talep edilmektedir. 

-“ Bütün fizik öğretmenlerinin bilgisayarlı laboratuvar kullanım kursuna katılması gerektiği etkileşimli tahta 

kullanımının yaygınlaştırılması, EBA materyallerinin derslerde kullanımının tavsiye edilmesi, Adım Adım 

Başarı Projesi ile ilgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve dokümanların artırılması önerilmektedir.  

-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan deneme sınavlarının tüm sınıflara uygulanması ve sayısının 

artırılması talep edilmektedir. 

 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Fizik Branşı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 

 

      Hasan DOĞAN                                                          Hıdır ARI 

Ahmet Sarı Anadolu Lisesi                              Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi  

         Raportör                                                              Raportör 

 

 

 


