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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KİMYA DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

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

Tarih şeridi üzerinde kimyanın oluşumunu simyacıların katkısını görsel olarak işlenmesi; Son yıllarda 

yapılan YGS ve LYS de net bir soru kalıbı bulunmamakta öğrencilere işlem gücü yerine yoruma dayalı 

düşünmeye yönlendiren sorular sorulmaktadır. Okullarda laboratuvar ortamının yetersiz olduğunu 

belirtti. 

11. Sınıf konularının 9. Ve 10. Sınıftan sonra ağır geldiğini ilk ünitenin çok ağır fizik konuları 

olduğunu bu nedenle öğrencilerin akademik anlamda zorlandığı; Ayrıca çocuk bize hazır olarak geldiği 

halde zorlanıyorlar. Eba’daki sorulara baktığımızda, kazanımlara baktığımızda her şeyi vermek 

zorundayız. 11.Sınıfta etkinlik yok dolayısıyla konu yoğunluğunun azaltılıp etkinliklere ağırlık verilmesi 

gerekir, dedi. 

Örnek etkinlik:11.Sınıf ilk ünite için çocuklara kısa kısa notlar hazırladım Elektronu bulan kim? 

Nötronu bulan kim?  Çünkü çocukların kaynak alma şansları da yoktu. Bu şekilde ellerinde evet ezber 

belli ama çalışacakları notlar bulundu. 

Örnek etkinlik: 10.Sınıf konularını öğrenci merkezli işledim , sunum hazırladılar, anlattılar ve daha 

etkili olduğunu belirtti. 

11. Sınıfta ilk ünite gelecekte yapılacak endüstriyel anlamda (spektroskopi) ihtiyaç olduğunu ışık ve 

madde ilişkisinin bu alanda klasik analizlerden ziyade modern cihazlarda bu işlemlerin yapıldığını bu 

nedenle bu konuları çok iyi bir şekilde anlatmak gerekmektedir.  

11. Sınıfta en önemli konular dönem sonu ve sınav dönemine denk geldiği için onların 

motivasyonunu sağlamak zor olmaktadır. Bu konuların LYS de de ağırlıklı soruluyor olması bizi daha da 

tedirgin etmektedir. 

10. Sınıflarda kimya her yerde konusunda öğrenci merkezli çalışmalar yürütmeye çalıştık. 

Görsellerden, videolardan yararlandık ve bu şekilde sıkılmadılar. Meslek Lisesi oldukları için sosyal 

yönlerinin gelişmesi anlamında olumlu sonuçlar elde ettik. Bunun dışında müfredatın sürekli değişmesi 

bizi çok yordu. Sınavda ne sorulacağı tedirginliğini de yaşıyoruz dedi. 

Bizim sınıflarımız 40 öğrenci civarında ve ben 40 kişilik bir sınıfta laboratuvara götürüp kontrollü 

deney yapmanın mümkün olmadığını, bu şartlarda deney yapmak mümkün değil. Labaratuvar etkinliği 
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için mutlaka farklı bir çalışma yapılmalı dolayısıyla tehlike azalacaktır. Ben 35-40 öğrenciyi kontrol 

altında tutup asit-baz ile, ateşle, elektrikle deney yapmak güçleşiyor. Labaratuvar uygulama zorluklarını 

dikkate almalılar. Deneylerin hazırlanması ve uygulanmasında mutlaka ek bir elemana ihtiyaç 

duymaktayız. 

9.sınıftan bazı bilgilerle geldikleri için biraz daha özgüvene sahip oluyor, ancak sınav yapınca geri 

dönütü alamadım. Ben meslek liselerin de ilk kez çalıştığım için bu anlamda sıkıntı yaşıyorum. 

Örnek Etkinlik: Ders kitabında önemli yerlerin altını çizdiriyorum akşam eve gittiğinde bu çizili yerleri 

deftere aktarıyor. Bu şekilde derste hiç not tutturmuyorum ve bu da zaman kaybını biraz daha azaltıyor. 

Bu sınıflarda zamansız defter kontrolü yaparak not tutmalarını sağlıyorum. 

Örnek Etkinlik: önemli olan öğrencilere soru çözerken zevk almasını sağlamaktır. Basit sorularla 

başta ilgisini çekmeye çalışıyorum. Mol kavramında örneğin önce bir simit 1TL ise 3 simit kaç TL şeklinde 

sorular sorarak dikkatlerini toparlamaya basitçe orantı kavramını öncelikle vermeye çalışıyorum. 

Öneri: Konuyu anlattığımda aslında anlıyorlar, ancak hedefleri olmadığı için tekrar etmemekte bu da 

sınav başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğrencileri motive edecek uzmanlar tarafından 

dönemin başında konuşmalar yapılması gerekir. 

Öneri: Bizim enerjik olmamız öğrenciye yansımakta, daha enerjik geldiğimizde öğrenci de daha çok 

ilgili olmaktadır dedi.  

Etkileşimli tahtanın bu alanda sağladığı avantaj ve yetersizlikler mevcuttur. Avantajları arasında 

konuların içeriğindeki deneyler, zaman yetersizliği ve laboratuar eksikliği nedeniyle öğrencilere 

izlettirilerek katkı sağlanmaktadır. Ayrıca deneyini yapma imkanı bulamadığımız pek çok konuda; 

örneğin atom modelleri, piller, elementlerin özellikleri gibi konularda çeşitli animasyonların gösterilmesi 

daha kalıcı olmaktadır. 

35 kişilik sınıflarda bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak oldukça zor. 

Olumsuzlukları arasında ise bazı konularda mevcut videoların çok uzun olduğu için 

zaman açısından sıkıntı yarattığı, okullarda internet donanımının yetersiz olması nedeniyle ebayı 

Kullanımda sorunlara neden olmaktadır. 

 

Eğitim öğretimde klasik eski usullerin yerine öğrenciyi merkez alan katılımcı  görsel, uygulamalı  

teknolojiyi yerinde kullanan yöntem ve tekniklerin kullanılmasının gerektiği kararlaştırıldı. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve İçeriklerle 

İlgili Görüşler: 

Aynı zamanda video ve görsellerin eski müfredat konularını kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla 

zamanında güncelleme yapılmasını istiyoruz. Yeni teknolojik aletler ve bunların kullanımı ile ilgili bizlere kurs 

açılmasını istiyoruz. 

Bu tür çalışmalar için zaman olmadığını dile getiriyorlar ancak seminer dönemi bu tür çalışmalar için çok 

uygun olacak ve çok daha verimli geçecektir. Bizlere sadece yoklama alınan bir kurs yapılmasını istemiyoruz. 
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Kursu veren kişi de bu anlamda yeterli ve etkili olmalı ve en sonunda da kursun ne kadar verimli olduğunun 

bizlere sorulmasını istiyoruz dedi. 

   MEB, etkileşimli tahtalarda kullanılabilecek flaşh belleklerle birlikte bu içeriklere uygun olarak 

hazırlanmış ders kitaplarını hazırlatması çok daha faydalı bir kullanım oluşturur.  

Öneri: Ders kitaplarında sayısal sorularda virgülden sonra birkaç basamak daha devam eden 

rakamlar kullanılmış olduğunda öğrencinin gözünü korkutmamak adına kolay işlem yapabilecekleri tam 

sayılar tercih edilmektedir. 

 Mümkün olduğunca okulun bilişim kaynaklarından yararlanılmasına, özellikle eba  kaynağının etkili 

kullanılması kararlaştırıldı. 

 Öneri: Eba daki konu ve konu başlıklarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. pH.net portalında güzel 

simülasyonların olduğunu ve bu deneylerin artırılması gerektiği; 

c. Derse Katkı sağlayan Okul içi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Ekinliklerle İlgili Görüşler: 

Öneri: “Hayatımızda Kimya” konusunda üretim yapan meslek liselerine gziler düzenlenmesi üretim 

aşamasında öğrencilerin görerek ve yaşayarak öğrenmesi sağlanması bununla ilgili meslek liseleri ile irtibat 

kullanması ile olumlu sonuçlar alınacaktır. 

Öneri: Biz ilçemizdeki öğrencilerimizi yapılan planlama doğrltusunda okulda üretimi yapılan temizlik 

malzemelerinin hazırlanışını laboratuvar ortamında izleme ve katılmalarına imkan sağlanabilir. Bu şekilde 

özellikle 9. Sınıflarda bir farkındalık sağlanabilir. 

Öneri:  Samsun Büyükşehir belediyesi Avdan Geri Dönüşüm tesislerine 10.sınıf öğrencilerinin 

götürülmesinin faydalı olacağını söyledi.  

Öneri: okullardaki deney malzemeleri özelliğini kaybetmiş, düzensiz ve yetersiz olduğunu deneyler için 

takım halinde malzemelerin okullara gönderilmesi gerektiğini söyledi. 

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

Görüşler: 

Öğrencilerimizi iyi tanımalıyız. Onları bilgi ile boğup ne öğrendiklerini öğrenmeye çalışmak kendimizi 

kandırmak olacaktır. Dolayısıyla vermek istediğimiz şeyi çok fazla laf kalabalığına girmeden kısa ve öz bir 

şekilde vermeye çalışmalıyız. 

Öğrencilere değer verdiğimizi hissettirmek onları olumlu yönde motive etmektedir, dedi. 

Öğrenci kitlesini iyi tanımak etkili oluyor. Sınıfa ilk girdiğinde öğretmenin neleri beklediğini, toplu 

yaşamanın gereklerini ifade etmesi çocuğu motive etmede etkili oluyor, dedi. 

Biz profesyoneliz dolayısıyla öğrencileri toparlama, motive etmenin bir yolunu mutlaka bulmalıyız. 

Öğrencilerimizin karşı cinsle iletişimlerinde yapıcı motive edici olumlu yaklaşımlarda bulunmak gerekir. 

Onları anlayışla karşılamalı ancak seviyelerini korumalarında da yol gösterici olmak gerekir. 
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Sınıf seviyesini anlamak gerekir. Neleri bilip bilmediğini yoklayıp müfredatını onlara uygun şekilde 

planlamalı, öğrenci seviyesine uygun anlatımda bulununca onları toparlamak çok daha kolaydır. Bir de 

kendimize dönüp bakmalıyız. Sınıfa yeterli donanımla girmek gerekir. Öğrencinin sorduğu soruya bir kez 

cevap veremeyip bunun tekrarı gelince otomatik olarak öğrencinin senin hakkında kanaati ortaya çıkıyor. 

Meslek Liseleri ile Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin ayrı ayrı onların akademik başarısını dikkate 

alarak ders anlatıyoruz. Sonra bu öğrencileri aynı sınava (LYS,YGS) tabi tutup okullar arasında başarı 

sıralaması yapılmaktadır bu büyük adaletsizliktir. Bu çocukların aynı ölçüde değerlendirilmesi yanlıştır, 

eğitime arz edilen eğitimden talep edilen eğitim haline getirmek önemlidir, bu nedenle alan seçimi öne 

çekilmelidir. 

Akademik başarının okullar düzeyinde (fen, Anadolu, meslek liseleri vb.) değerlendirilmesi gerekir. 

Cep telefonlarının derslerde açık tutulması eğitimin kalitesini düşürdü, dersin akışını engelledi. Bu 

durum sınıf yönetimini olumsuz etkiliyor. 

 Akademik başarının artırılmasında öğrenci öğretmen iletişimi çok önemlidir bu anlamda öğrencilere 

yaklaşırken onların ergenlik psikolojisi hakkında bilgili olunmalı ve uygun yaklaşımlarla kaliteli bir öğrenci 

öğretmen iletişimi sağlanmalıdır. Öğretmeni ile iyi bir iletişimi olmayan öğrenci derse karşı olumlu bir bakış 

açısı geliştiremiyor. Bu durum sonuçta öğretmenin sınıf yönetimini olumlu açıdan etkileme konusunda çok 

önem taşımaktadır.  

 Sınıflara veya koridorlara kimya ilgili afişler tanımlar resimler gazete küpürleri bilim adamlarının isim ve 

buluşları konulmalıdır. Laboratuvarlar işlevselliğini kaybetmiş durumdadır. Ders saatlerinin uygulamalar için 

yetersiz oluşu iş güvenliği yasasının getirdiği önlemlerin yeterince alınamaması nedeni ile laboratuvar 

çalışmaları yapılamamaktadır. 

 Çocuklar özel okullara gitmesin diye performans notları şişirilmektedir. Bu gerçek başarı değildir. Bu 

durum akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir. Milli eğitim özel okullara verdiği  katkıyı devlet okullarına 

verebilir.  

 Özellikle TEOG baskısı nedeniyle 9. Sınıf öğrencileri ciddi bir adaptasyon sorunu yaşıyor. İstemedikleri 

okullara gitmeleri olumsuz davranışlara yol açıyor. 

 7-8 zayıfla sınıf geçen öğrencilerin olması sorumluluk bilincini yok ediyor. 

 Telafi sınavları öncesi notlar verildiği için son 1 ay ders işleme açısından ciddi sıkıntılar yaratıyor. Ayrıca 

ortak sınavlar süre kaybına yol açtığı için konuların yetiştirilmesi zorlaşıyor. 

 Yoğun müfredat öğrenci başarısının azalmasına ve mutsuz , ümitsiz bir nesil yetiştirilmesine yol açıyor. 

 Alan seçimi 9. Sınıftan sonra yapılmalıdır. Ayrıca alan seçiminden sonra alan derslerinin saati artırılıp 

diğer derslerin saati azaltılmalıdır. 

 Ders seçiminde  öğrencilerin kendi tercihleri yerine ailenin tercihlerinin baskın olması başarıyı olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

- Seviye sınıflarının oluşması Anadolu Liselerinde akademik başarıları artırdığını  
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- öğrencilerle etkili bir iletişimin sağlanması için okul rehber öğretmenlerinin daha etkin 

çalışması gerektiğini; 

- okulunda Kimya atölyesinin olduğunu ve bunun başarıyı artırdığını; 

- laboratuvarlarda bulunan özelliğini kaybetmiş kimyasal malzemelerinin geri dönüşümle 

toplatılması gerektiğini; 

- Mesleki Liselerde ve Fen Liselerinde okutulan müfredatın aynı olmaması gerektiğini  

- Cep telefonlarının Tv dizileri ve bazı yarışma programlarının toplamsal çevresinin 

öğrencilerin davranışlarını negatif yönde etkilediği 

- Rehber Öğretmenlerin internet bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla ilgili okullarda 

seminerler vermesinin yararlı oluğu söylendi. 

e. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler. 

Örnek etkinlik: Öğrencilerime haftalık belirli sayıda soru çözmelerini istiyorum, eğer çözmezlerse 

katlanarak gidiyor dolayısıyla yapmak zorunda kalıyorlar. Ben de mutlaka kontrol ediyorum. 

Bu yöntemi 11.Sınıflarda denedim ama işe yaramadı, yapmamayı ve düşük performans notu almayı 

tercih ettiler. Dolayısıyla öğrenci profiline göre de ölçme değişmektedir. 

Performans değerlendirme de öğrencilere gerçekten yararı dokunacak ödevlendirmeler yapılmalıdır. 

Çocuklara kırtasiye işi yaptırmamak gerekir. Performans değerlendirme notlarında yazılıları beklemeden 

notları vermek gerekir. Yazılının akabinde verince öğrenciyi motive edici olmamaktadır. 

Bu yıl çocuklara performans ödevi olarak periyodik cetvel hazırlama verdim. Ortaya çok güzel çalışmalar 

çıktı ve çocuklar yaptıkları ödevden de zevk almışlardı. 

Çocuklar performans ödevlerinde ve proje ödevlerinde değerlendirmeleri çocukların yanında 

değerlendiriyorum, bu şekilde öğrenci eksiklerini ve yanlışlarını görüyor ve aldığı nota da itiraz etmiyor, 

dedi. 

Kurtarma sınavı yapılacağı için dönem sonuna yaklaşık 2-3 hafta kala tüm değerlendirmeleri 

tamamladık, dolayısıyla her şey tamamlanınca öğrencileri sınıf içinde motive etmekte büyük sıkıntı yaşadık 

dolayısıyla bu problemin giderilmesi için kurtarma sınavı uygulamasından vaz geçilmesi gerekir, dedi. 

 Telafi sınavları ortala yükseltme sınavı rolüne büründü. Öğrencilerin çoğu bu sınavlara girmiyor, giren 

öğrencinin ise notu düşüyor. 

  Ortak sınavların merkezi sistemle yapılmasının ölçme ve değerlendirmede daha netlik sağlayacağı ayrıca 

telafi sınavlarının amaca hizmet etmediği için kaldırılması görüşü belirtilmiştir. 



 

Sayfa 6 / 11 
 

 Ortak sınav haftalarında yeni bir düzenlemeyle ders yapılmaması, bu haftalardaki konularla ilgili 

planlamanın ünitelendirilmiş yıllık planlara yansıtılması gerektiği görüşü belirtildi. 

 Sınavlarda mutlaka kelebek sistemi uygulanmalı ve Kopyanın önüne geçilmelidir. 

 Genellikle Eba’dan performans ödevi verilmesi sağlanmalıdır. Sunum olarak verilen performans 

ödevlerinin notunun hemen o anda verilmesi gerekir. 

 Ancak çoğu kez öğrenci internetten hazır ödev getirdiği için emek sarf edilmiyor. Amacından uzaklaştığı 

için performans ödevleri kaldırılmalıdır. Çünkü derste çok başarısız bir öğrenci hazır bulduğu içeriğinden hiç 

haberdar olmamasına rağmen mükemmel bir ödev sunabiliyor. 

  Her ünitenin sonunda çözülen kazanım testleri performansa yansıtıldığında öğrencilerin motivasyonu 

artıyor. 

Performans ödevlerinin her öğrenciye verilmesinin zorunlu olmamalı; Öğrencilerin her 

dersten performans hazırlanmasının öğrenciye başarı getirmemektedir. Ayrıca özellikle 1.dönem 

sonunda yapılan telafi sınavları yüzünden  ders işlenmekte zorlandığını ve bu sınavların öğrencilere 

bir faydasının olmadığı için kaldırılması gerektiğini söyledi. 

Performansların bazılarının öğrenciler tarafından hazırlanmadığını, öğrencilerin performans 

olarak sunu hazırlamalarının ve hazırladıkları bu sunuların derste anlatılmasının faydalı olduğu 

belirtildi. 

f. Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar: 

Bazı okullarda kaynaştırma öğrencileri ile ilgili nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği konusunda yeterli 

bilgiye sahip değiller. Bu anlamda Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) iile irtibata geçilerek okul 

öğretmenlerine seminer verilmesi istenebilir. Bedensel engelli olan bazı öğrencilerimize daha hassas 

davranmamız gerekir. Aradaki dengeyi iyi kurmak, psikolojisini dikkate almak gerekir. 

BEP ‘li öğrencilerin olduğu sınıflarda sınıf mevcudu azaltılmalıdır. Bu sayede o öğrencilerle daha iyi 

ilgilenme şansımız oluşacaktır. 

 Rehberlik servisi tarafından bu öğrencilerle ilgili öğretmenlere mutlaka bilgi verilmelidir. Bu konuda ciddi 

bir kopukluk olabiliyor. 

 Bu öğrencilere yönelik BEP takip edilmektedir. Ama yine de çok yetersiz kalınmaktadır. 

 Seviyeye uygun konunun içeriğine göre sorularla öğrencinin dikkati çekilmeli ve farkındalık 

yaratılmalıdır. Örneğin Isı-Sıcaklık konusu işlenirken bu öğrencilere havanın sıcak mı-soğuk mu olduğu gibi 

sorular yöneltilerek temel kavramların kavratılması sağlanmalıdır. 

 Bazen ileri düzeyde özel eğitime muhtaç öğrenciler öğretmen ve öğrencilere sıkıntılar yaşatabiliyor. 

Böyle öğrencilerin kendilerine uygun özel eğitim okullarında eğitim görmeleri daha faydalı olacaktır. 

 Dezavantajlı öğrencilere ayrı sorular, ayrı ödevler hazırlanarak gelişimleri sağlanmalıdır. 
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 Öğretmenlerin bu konuda bir eğitim almadan bu sorumluluğu almaları uygun değildir. Üstelik üniversite 

sınavında bu öğrencilerin bir fen lisesi öğrencileriyle aynı kulvarda yarışması adil değildir. 

 Özellikle Suriye ve Irak’tan gelen öğrencilerin dil sorunlarından dolayı bunların eğitimine iletişimsizlik 

nedeniyle hiçbir katkı sağlanamamaktadır. 

Dezavantajlı öğrencilerle ilgili sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve aileleri ile ortak görüşmelerin 

daha sık yapılması gerekmektedir. 

BEP li öğrenciler için seviyelerine uygun soruların öğretmenlere örnek olarak MEB in internet 

sitesinde olması gerektiğini söyledi. 

  

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. 

Projeler konusunda bize baskı yapılmakta öğrenciler bu anlamda yetersiz olduğu için projeleri de 

öğretmenlerin bulması gerekmektedir.  

Eğitici kulüplerin uygulanmamasında en büyük etmenlerden biri günlük ders saatinin 8-10 arasında 

olması, bu kulüplere öğrencilerin ilgisini ve isteğini azaltmaktadır. Dolayısıyla günlük ders saati 6 saati 

geçmemeli ki çocuklara sosyal aktiviteleri gerçekleştirecek zaman kalsın. 

Kariyer günlerini okulumuzda uyguluyoruz. Öğrencilerimiz hangi bölüme ilgili iseler o grup 

etkinliğine katılıyorlar. Çok etkili olduğunu gördük,  bunu geleneksel hale getirdik. 

9.sınıflarda bulunan öğrencilerinizi Atakum Teknik Lisesine yönlendirebilirsiniz. Özellikle kimya 

bölümümüz onların ilgisini çekecektir. 

 Bazı seçmel i derslerin yerine öğleden sonra sosyal etkinlikler konulmalı. 

Rehberlik dersi  iki saate çıkarılıp bir saatini doğrudan rehber öğretmenlerinin girmedir. 

Özellikle okulun son bir ayında öğrencilere dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılmasına 

yönelik çalışmalar ciddi bir duyarlılığın oluşmasını sağlamaktadır.  

Sosyal kulüplerin ciddi bir uzmanlık ve zaman gerektirdiği , okullarda bu çalışmalar kapsamlı bir şekilde 

yürütmeye uygun zaman ve imkan olmadığı için etkili bir çalışma yapılamamaktadır. 

Anneler günü gibi özel günlerde öğrencilerle sınıflar düzeyinde programlar yapıldı. Ayrıca velilerle 

özellikle ilk haftalarda yapılan bire bir görüşmeler ve devamında telefonla yapılan takipler öğretmen- 

okul – aile arasındaki işbilriğine önemli katkılar sağlamaktadır. 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler: 

Bizlerin laboratuvarda daha aktif ve etkili kullanılması için seminer verilmesini istiyoruz. Öğretmen 

klavuz kitaplarının hazırlanması ortak bir yol izleme anlamında da etkili olacaktır.  
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Mesleğimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Bizleri aşağılayıcı davranışlar sergilemeleri bizleri veliler 

gözünde de değersizleştirmesine neden olmaktadır. 

 Zaman zaman verilen faydasız seminer çalışmaları ciddi anlamda gözden geçirilmeli, ayrılan zaman 

içinde öğretmenin aktif olarak katılabileceği ve kullanabileceği bir uygulamaya dönüştürülmelidir. 

 Öğretmenlerin yurtdışına gönderilerek farklı eğitim-öğretim metotları hakkında bilgilendirilmesi, 

farklı sistemleri bizzat görerek bunların ülkemize taşınması sağlanmalıdır. 

 Her okul mutlaka bir bilim –teknik dergisine abone olmalı ve öğrencilerin ulaşabileceği bir 

kütüphane veya laboratuvar ortamında bulundurulmalıdır. 

 Kimya dersine ilgisi olan bazı öğrencilerin bireysel olarak ‘’ Katalizör’’ gibi bilimsel dergilere üyeliği 

gerçekleştirilmiştir. 

 Mesleki gelişimle ilgili film arşivleri okullara rehberlik servisi tarafından sağlanmıştır. Bu konuda 

eksik olan okullarda da bu çalışmalar yapılmalıdır.  

 

KARARLAR 

Okul kurslarında branşlara yeterli yayınlar sağlanmalı, bizlerin ek kitap kullanması yasak dolayısıyla 

onlar yeterli yayını bize sağlar ise bizim de ek kitaba olan ihtiyacımız ortadan kalkacaktır. 

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

 

1. Kimyanın oluşumu, simyacıların kimyaya katkıları, tarih şeridi şeklinde görsel olarak işlenecektir. 

2. 11.Sınıf konularında kazanımların tam verilebilmesi için etkinliklere ağırlık verilecektir. 

3. Hayatımızda kimya ve kimya her yerde konuları öğrenci merkezli olarak incelenecek, video ve 

görsellerden yararlanılacaktır. 

4. Kalabalık sınıflarda kontrollü deney yapılması ve riski azaltmak zor olduğundan kontrolü 

sağlayacak bir çalışma düşünülmeli, yaparak öğrenme mümkün hale getirilmelidir. 

5. Anlatılan konunun pekişmesi için öğrencilerin evde tekrarını yapabilmesi amacıyla özet çıkarma, 

soru çözme şeklinde ödevlendirilmesi gerekmektedir. 

6. Öğrencilerin tekrar eksiğini gidermek, hedef belirlemelerine katkı sağlamak için dönem başında 

uzmanlar tarafından konuşmalar yapılmalıdır. 

 

b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve İçeriklerle 

İlgili Görüşler, 

 

1. EBA testlerinin kullanılmı sağlanacaktır. Ancak bu testlerde eski müfredata uygun sorular 

yer almakta olup güncellenmelidir. 

2. EBA testleri yeterli olmadığından, kaynak aldırmak da yasak olduğundan Milli eğitimin ek 

soru bankası ile ilgili gerekli kaynakları bize sağlaması yararlı olacaktır. 

3. Yeni teknolojik aletler ve bunların kullanımı ileilgili öğretmenlere kurs açılmalı, bu kurslar da 

seminer döneminde yapılmalıdır. Kurs sonunda ne kadar verimli olduğunu anlamak adına 

kursu alan öğretmenlerden değerlendirme yapması istenmelidir. 
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c. Derse Katkı sağlayan Okul içi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Ekinliklerle İlgili Görüşler: 

 

1. Hayatımızda kimya konusunda üretim yapan meslek liselerine gezi düzenlenmelidir. Ancak bu 

etkinlik 10-15 kişilik öğrenci grupları ile yapılmalıdır. 

 

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

Görüşler: 

 

1. Öğrencilerimizi iyi tanıyıp vermemiz gereken kazanımı kısa, öz şekilde kazandırmalıyız. 

2. Öğrenciye değerli olduğunu hissettirmeli onları motive etme yoluna gitmeliyiz. 

3. Öğrencilerin karşı cinsle iletişiminde yapıcı, olumlu yaklaşımlarda bulunmalı seviyelerini 

korumaları konusunda yol gösterilmelidir. 

4. Sınıf seviyesini bilerek planlama yapılmalı, öğretmen de donanımlı olarak müfredatı 

uygulamalıdır. 

 

e. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler: 

 

1. Fen liseleri ve Anadolu liseleri öğrencileri ile meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarılarının 

aynı olmaması göz önünde bulundurulmalı ve YGS-LYS sınavlarında aynı sınava tabi 

tutulmamalıdır. 

2. Performans değerlendirme de öğrenciye faydalı olacak ödevler yaptırılmalıdır. Yazılı performans 

kaldırılmalıdır. 

3. Performans değerlendirmeler sınavları beklemeden önceden sınıf için de verilmeli, öğrenci neye 

göre nasıl not aldığını bilmelidir.(Anadolu, Fen ve Meslek liseleri göz önünde 

bulunmdurulmalıdır.) 

4. Kurtarma sınavı adı da verilen ortak sınavlar öğrencinin lehine olmadığı için yapılmamalıdır. 

 

 

f. Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar: 

 

1. RAM ‘dan gelen BEP ‘li gelen öğrencilerle ilgili öğretmenleri bilinçlendirmek için RAM ile iş birliği 

yapılmalı ve seminer verilmelidir. 

2. RAM öğrencileri yönlendirilirken daha dikkatli ve titiz davranılmalıdır. 

3. RAM ‘dan gelen öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanmalı, bu öğrencilere daha verimli olabilmek adına, 

bu öğrencilerin bulunduğu sınıfların mevcudu azaltılmalıdır. 

4. Bedensel engelli öğrencilerin psikolojisi dikkate alınmalı, denge  korunmalı ve daha hassas 

davranılmalıdır. 

 

 

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, Matmatik Becerileri Geliştirme, Kültür- 

Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar: 
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1- TÜBİTAK v.b. projeler konusunda öğretmenlere baskı yapılmakta ve değerlendirmeler adil 

olmamaktadır. Dolayısıyla katılım az olmaktadır. 

2- Günlük ders saatlerinin 6 saatin üstünde olması öğrencilerin eğitici kulüplere ilgisini azaltmaktadır. 

Ders saatlerinin azaltılması sosyal aktiviteye ilgiyi artıracaktır. 

3- Seminer veren kişiler öncelikle öğrenci profili hakkında bilinçlendirilmeli, sonra da seminer 

verilmelidir. 

4- Öğrencinin hedefi doğrultusunda kariyer günleri uygulanmalıdır. 

5- Akademik başarısı düşük olan 9.Sınıf öğrencileri Meslek lisesi kimya bölümüne yönlendirildiğinde 

öğrenci daha ilgili olacak ve topluma kazandırılacaktır. 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler: 

 

1- Öğretmenlerin yeni ve teknolojik laboratuvarı aktif ve etkili kullanabilmesi için seminer 

verilmelidir. 

2- Öğretmen klavuz kitapları hazırlanması ortak bir yol izlenmesi için etkili olacaktır. 

3- Mesleğimize saygı gösterilmeli, aşağılayıcı davranışlar sergilenmemelidir. 

4- Alo 147 hattı kaldırılmalıdır. 

5- Pansiyonlu okullarda nöbet öğretmenleri zor durumda bırakmakta, öğrenci hastalandığında 

nöbet yerini terkedip öğrenciyle hastaneye gitmek zorunda kalmaktadır. İdarecilerin de nöbet 

tutması ve pansiyonlara belletici öğretmen verilmesi gerekmektedir. Nöbet isteğe bağlı 

olmalıdır. 

6- 11.Sınıf konuları 9 ve 10. Sınıfın aksine hem ağır hem de yoğun olduğundan düzenleme 

getirilmelidir. 

7- Müfredatın sürekli değişmesi eğitim-öğretim yönünden olumsuzluklara neden olmaktadır. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Taleplerimiz: 

1- Alo 147 hattına yapılan tüm ihbarları uygun şekilde değerlendirmeleri yapılmalı, 

öncelikle biraz irdelenmeli ön araştırma ile soruşturma başlatılmalıdır. Söylenen her 

şikâyeti hemen soruşturmaya dökmemeleri gerekir. 

2- Bizlerin laboratuvarda daha aktif ve etkili kullanılması için seminer verilmesini istiyoruz 

3- Pansiyonlara belletici öğretmenler verilmesi. 

4- Öğretmenlerin moral ve motivasyonunun artırılması için hiçbir çalışma 

yapılmadığı, mesleki gelişimleri artırmak için hizmet içi eğitimler, gezilerin tatil 

ve turistik yörelerde olması gerektiği, 

 

Milli Eğitim Bakanlığından Taleplerimiz: 

1- Tüm sınıflarda Biyoloji dersi gibi Kimya dersinin de 3 er saat olması ve 11 ve 

12.sınıflarda  3 er saate ek olarak 2 şer saat Kimya Uygulamaları dersinin koyulması ve 

Kimya Uygulamaları dersinde bol bol soru çözülmeli ve öğrencilerin dershane ve rapor 

alıp ders çalışma ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.  
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2- Yöntem ve tekniklerin için ders kitabı uygun değildir, etkileşimli tahtalara uygun 

dönemlik olan kitap-defter tarzı  ders kitabı olmalıdır, ders kitabındaki deneyler de eba 

da bulunan deneylerden seçilmeli ve öğretmenlere rehber kitap hazırlanması uygundur. 

Okullarda internet kesintisi olduğundan öğretmenlere Z Kitaplar hazırlanıp 

öğretmenlerin kolayca erişmesine uygun  hale getirilmelidir. 

3- Aziz SANCAR ,Oktay SİNANOĞLU gibi güncel kimyacılar ders kitaplarına 

eklenmelidir.  

4- Lise türlerine göre farklı programlar hazırlanmalıdır dedi. 

5- MEB’in hazırlayacağı flaş belleklerin öğretmenlerin hizmetine sunulması yararlı 

olacaktır. 

6- Müfredat programlarının biraz hafifletilerek kimya dersinin öğrenciye sevdirilmesi 

hedeflenmelidir. 

7- Rehberlik dersi  iki saate çıkarılıp bir saatini doğrudan rehber öğretmenlerinin girmedir. 

 

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

ilçelerinde görev yapan Kimya Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

Yazman     Yazman      Yazman 

Fatma Canan AKIN   Yakup ER    Doğa KÖSE 

 


