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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

TARİH DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

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

Tarih dersi işlenişinde kullanılan anlatım yönteminin öğrenciler açısından sıkıcı olabileceği, bunun 

yerine öğrencilerin daha aktif olacağı diğer yöntemlerin kullanılmasının ve çağımızın imkânlarından istifade 

edilerek dersin daha ilgi çekici hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Etkileşimli tahtaların daha etkili 

kullanılması ve EBA sisteminin içeriğinin zenginleştirilmesi gerekmektedir. Tarih dersinde öğrencinin aktif 

olduğu sistemin daha iyi olduğu öğrenci ile karşılıklı diyalog şeklinde işlenmesinin daha verimli olduğu 

vurgulanmıştır. Sunum, video, resim vb. görsel materyallerin daha çok kullanılabileceği performans 

ödevlerinin, kitap okuma-anlama etkinliğine yönelik şekilde verilebileceği ve kitaplar aracılığı ile tarihe 

ilgilerinin artırılabileceği düşünülmektedir. Anlatım soru-cevap, sunu yöntemlerinin tarih dersinin işlenişinde 

kullanıldığı, drama yönteminin olumlu etki yaptığı belirtildi. Merak uyandırma amaçlı hikâyelerin ilgiyi 

artırdığı,  tarihi röportajlar ve belgesellerin etkileşimli tahta vasıtasıyla öğrencilere izlettirilmesi (Ör: 11.sınıf 

seçmeli tarih dersinde ‘’ Sanat’’ Ünitesi işlenirken Osmanlı sarayları belgeseli izletilmesi) gerektiği belirtildi. 

b) Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknolojik Altyapı ve İçerik İle İlgili Görüşler 

Sınıflarda teknolojik anlamda belirlenen sorunlar; internet erişiminin yeterli olmaması, akıllı 

tahtalardaki teknik sorunların (özellikler virüs problemlerinin)  giderilmesi için gerekli teknik personelin 

yetersiz oluşu,  tablet bilgisayarların eğitim dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanılması. Bu sorunlar ders 

işlenişini ve öğrencinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Tabletlerin akıllı tahta ile senkronize 

edilerek ders dışı uygulamaların engellenmesi gerekmektedir .’Adım Adım Başarı’ projesinin ve EBA’nın 

sorularının sınıflarda çözüldüğü lakin EBA’nın tarih dersi ile ilgili içerik olarak yetersiz olduğu belirtildi. 

Çözüm olaraktan İlimizdeki bütün tarih öğretmenlerinin EBA’yı etkin bir şekilde kullanması ve içeriğinin 

zenginleştirilmesine katkıda bulunulması gerektiği vurgulanmıştır. Öğrencilerin EBA’yı kullanması teşvik 

edilmeli, öğretmenlerimizin hazırladıkları soruları EBA’da bulunan soru havuzuna eklemeleri sağlanması 

gerekmektedir. Sınavlarda da bu havuzdan yararlanarak soruların hazırlanabileceği, görsel materyallerin 

mümkün olduğunca çok kullanılması, haritaların (özellikle interaktif-animasyon)  dersin işlenişinde 

kullanılması öğrencinin ders motivasyonunu arttıracaktır. 
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c) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi Dışı Sosyal, Sportif, Kültürel Etkinlikler 

Sosyal sportif faaliyetlerin başarıyı artırdığı, sosyal sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin okul içi ve 

dışı davranışlarda olumlu ve uyumlu olduğu görülmüştür. Öğrencilerin zamanlarını daha iyi 

değerlendirdikleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durdukları, gezilerin öğrencilerin hayata bakışlarını 

değiştirdiğini, daha barışçı olmalarını sağladıkları gözlemlenmiştir. Sosyal faaliyetler için ders saatleri 

mutlaka belirlenmeli. Sosyal faaliyetlere katılan başarılı öğrencilerin ileriye dönük, yeteneklerini geliştirecek 

ortam oluşturulmalı. Samsun ilinde bulunan Alaçam Mübadele Müzesi, Gazi Müzesi, Kent Müzesi, 

İkiztepe’ye, Tekkeköy’e mutlaka öğrencilerle gezi düzenlenmeli, ayrıca mümkün olursa Çanakkale’ye her 

okulun her sene mutlaka gezi düzenlemeli gerekirse bu gezileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize 

etmelidir. Yerel tarih konulu bilgi yarışmaları düzenlenmesi, bir Tarih dergisi çıkarılması faydalı olacaktır. 

d)          Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarını Arttırılması İle İlgili Görüşler  

 Ergenlik sorunlarının, teknolojik iletişim aletlerinin öğrenciler tarafından sıkça kullanılması 

nedeniyle yaşanan iletişim sorunlarının çözümünde Rehberlik servisinin sınıf rehber öğretmenleri ile sürekli 

etkileşim halinde olmaları ve öğrencilerle ilgili bilgileri paylaşmaları önem arz etmektedir. Ayrıca 

öğrencilerin evlerinde ziyaret edilmelerinin iletişimin güçlenmesinde etkili olduğu görülmüştür, buna ek 

olarak öğrencilerin tiyatro, müzik, spor, fotoğrafçılık gibi kültürel faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır. Tarihe 

duyarlılığı arttırmak için tarih toplantıları ve fotoğraf sergileri, tarihi yer ve mekânlarla alakalı fotoğraf 

yarışması yapılmalıdır. Okul koridorlarında bir koridorun tarih koridoru olarak dizayn edilerek öğrencilerin 

derse ilgisinin arttırılması, Tarih sınıfının oluşturularak derslerin daha verimli hale getirilmesi, Öğrencilere 

ödev verirken Tarihi röportajlar ve belgeseller hazırlamalarının istenmesi gereklidir. 

e)           Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili görüşler 

Ortak sınavların bireysel farklılıklar olsa da genel de faydalı olmaktadır. Ortak sınavların merkezi 

sınav sistemine göre yapılması, ortak sınavlarda sınav esnasında yaşanan bazı disiplin sorunları sınavların 

ölçme ve değerlendirilmesinde sorunlara sebep olmaktadır. Ayrıca ortak sınav  değerlendirmesin de klasik 

soru tiplerinde öğretmenlerin soruların cevabını değerlendirmelerinde  farklılıklar yaşandığı için yine bazı 

ölçme sorunları ile karşılaşılmaktadır. Çözüm olarak sınav Sonuçlarının değerlendirilmesi için de ortak bir 

komisyon oluşturulmalıdır. Değerlendirme sınavlarının sınav haftası yöntemiyle yapılması durumunda daha 

etkili olabileceği düşünülmektedir proje çalışmalarında öğrencilere aile tarihi araştırmalarının verilmesinin 

öğrenciyi araştırmaya sevk edecektir. İyi örneklerin okulların internet sitelerinde yayınlanması, TÜBİTAK 

projelerine katılan öğrencilerin performans notlarının olumlu verilmesi, tarihle ilgili belirli gün ve haftalarda 

görev alan öğrencilerin performans notuyla ödüllendirilmesi hususlarına dikkat edilmelidir. 

f)           Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Örnek Çalışmalar 

Okula gelemeyecek derecede rahatsızlığı olan öğrencilerin mümkün olduğu kadar okul ortamlarını 

hissettirilmesi gerektiği, hiperaktif öğrencilere sorumluluk verilmesi, öğrencinin okula uyumunda etkili 

olacağı belirtildi. Dezavantajlı öğrencilere yönelik özel kazanımların belirlenmesi ve o doğrultuda ölçme ve 

derecelendirilme yapılmalıdır. Okulun ilk haftası kaynaştırma öğrencilerinin bilgilerinin öğretmenlere 

verilmeli, köylerde ikamet eden öğrencilerin hafta sonu ve yaz kurslarına katılmaları hususunda ulaşım, 

barınma sorunları çözülmeli ayrıca pansiyonlu okulların yaz sezonunda bu öğrencilere açılması 

sağlanmalıdır. Okullarda destek odaları oluşturulmalıdır. Okullardaki kaynaştırmalı öğrenciler, gönüllülük 

esasına bağlı olarak, başka bir öğrenci tarafından desteklenmeli, rehber öğretmenler, belli aralıklarla velileri 
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öğrencilerinin durumları ile ilgili bilgilendirmeli, her ilçede bir okul fiziki engellilere göre düzenlenmeli, 

öğrencilerimizin kaldığı yurtlar ve sevgi evleri belli aralıklarla ziyaret edilmelidir 

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 şuandaki uygulamada değerler eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapıldığı, bu 

toplantılarının teorik olarak bir kişinin anlatmasından ziyade öğrencinin Türk kültüründeki değerleri bizzat 

öğretmenlerinden ve çevresinden görmesi gerektiği vurgulandı. 

Okullarda temizlik elemanı eksikliği bulunmaktadır. Sağlıklı beslenme hususunda yemek çıkarılmayan 
okullarda kantinlerde sağlıklı yiyeceklerin bulunmadığı gözlemlenmektedir. Kariyer günleri ve meslek 
tanıtımı rehber öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Öğrencileri yönlendirme açısından olumlu sonuçlar 
doğurmaktadır. Özellikle okuldan mezun olup, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi mesleklerde çalışan 
eski öğrencilerin okullardaki kariyer günlerine katılmaları en çok ilgi çeken uygulamalardandır. Kulüp 
faaliyetleri için belli bir zaman dilimi ayrılmalı, huzurevi, yetiştirme yurtları gibi yerlere yapılacak ziyaretler 
kolaylaştırılmalıdır. Gençlerin ilgisini çeken ve yeni mesleklerle ilgili bilgi verecek, örnek olabilecek kişilerle 
öğrenciler buluşturulmalı. Çevre bilincinin oluşturulması için, çevre temizliği, doğanın korunması, teknolojiyi 
doğru kullanılması için bilgilendirme yapılmalıdır. 
 
h)           Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler; 

Tavsiye edilen filimler; Kara (Black), 3 Idiots, Yerdeki Yıldızlar, İki Dil Bir Bavul, Bir Köpek Balığı 

Hikayesi Tavsiye Edilen Kitaplar; Cengiz AYTMATOV ve Doğan CÜCELOĞLU Kitapları tavsiye edildi. Prof. Dr. 

Veysel SÖNMEZ “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ile “Öğretim ilke ve Yöntemleri“ Mesleki gelişim konusunda 

edebiyat, coğrafya ve biyoloji öğretmenleri ile işbirliği yapılması. 

                 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’e Önerilerimiz, Taleplerimiz:  
 
-10. Sınıf Tarih kitaplarındaki ağırlığın son bölümünün 11. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi dersine kaydırılması talep 
edilmektedir. 
 -Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin daha anlaşılabilir sadeleştirilmiş bir müfredatın tercih edilmesi ve  
tarihi olaylar günümüzle ilişkilendirilmeli ve ders zorunlu hale getirilmesi talep edilmektedir. 
- Öğretmenlerin ilimizde ve yakın yerlerdeki tarihi mekânların gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi talep 
edilmektedir. 
- Bakanlığın branşımızla ilgili mesleki gelişimi geliştirici gezilerin düzenlenmesi talep edilmektedir. 
 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Tarih Branşı Öğretmeninin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 
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