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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 

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

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zümre Çalıştayı İlkadım, 

Atakum ve Canik ilçelerinde yapılmış, Tekkeköy İlçesinin İngilizce öğretmenleri Canik İlçesinde çalıştaya 

katılmışlardır İlk olarak Öğretim Programındaki Amaç Ve Kazanımların Kazandırılmasında Büyük Başarı 

Elde Edilen Yöntem Ve Teknikler, Uygulamalar, Tavsiyeler, Uygulanan Yöntem Ve Tekniklerin Olumlu Ve 

Olumsuz Yönleri, Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme Örnek Çalışmaları 

zümrelerde tartışılmıştır. Buna göre;  

Ortaokul İngilizce dersinde hedef dili kullanmaya yönelik metotlar kullanılmalı,  direct method gibi 

methodlar özellikle tercih edilmelidir. Grammar, translation method tek başına ders işlenişinde 

kullanılmamalı, audio- lingualmethod, eclecticmethod gibi çeşitli tekniklerle üniteve sınıf düzeyine göre 

çeşitlendirilmelidir. Kazandırılması gereken beceriye göre uygun metot seçilmeli ve tek bir metot üzerinde 

kalınmamalıdır. Öğrenciler birer birey olarak kabul edilmeli ve kendilerine güven duymaları sağlanmalıdır. 

Öğrenci de başarı takdir edilmelidir. Olumlu bir öğrenme ortamı oluşturularak öğretilen şeyler öğrenci için 

anlamlı ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir. Tuvalete gitmek için izin isteyen bir öğrenci “ May I 

gotothetoilet? “ gibi dili kullanmaya yönelik kalıpları öğrenmesi için teşvik edilmelidir.  Öğretmenler, 

öğrencide merak uyandırmalı. Ve öğrencinin başarı umudunu kaybetmesine fırsat vermemelidir. Bu 

bağlamda metotlar ve yöntemler zaman zaman çeşitlilik göstermeli ve öğrencinin veya sınıfın durumuna 

göre farklı şekillerde uygulanabilmelidir. Zira tek bir metot veya yöntem yoktur. .Ders kitapları veüniteler 

gerçek yaşayan dile göre,  o toplumda gelişen haline göre düzenlenmeli ve bu sağlandığında naturalmethod 

tekniği kullanılmalıdır. Bu ülkemizdeki kitaplar ve ünitelerle ders işleyen bir kişinin o dili anadili olarak 

konuşan kişi ile karşılaştığında daha rahat kendini ifade etmesini sağlaması vurgulanmıştır. 

İngilizce dersi zor bir derstir, İngilizce öğrenilemez önyargısını kırmak adına anasınıflarında dahi 

haftada bir saat İngilizce dersi olabileceği belirtilmiştir. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta kullanamıyor 

olmalarının konuşma becerisi açısından bir handikap olduğu, aslında sınıflarımızda dile yetenekli ve kolay 

öğrenen, dil yeteneği olan ve İngilizce dersini de çok seven öğrenciler olduğunun altı çizilmiştir. Klasik 



 

Sayfa 2 / 9 
 

söylem olan’ bütün dersleri öğretiyoruz, İngilizceyi neden öğretemiyoruz’ tarzı cümlelerin dile bakış açısının 

etkilediği ve öğrencilerin dahi bu söylemlerle önyargılı biçimde İngilizce derslerine başladıkları özellikle 

belirtilmiştir. Sınıf içi uygulamaların genelde ders kitabına dayalı boşluk doldurma, cümle tamamlama, soru 

cevap, yerine koyma, fiili uygun zamana göre yerleştirme gibi günlük dilin kullanımından uzak mekanik 

alıştırmalar olarak uygulanmakta olduğu  ayrıca ödev ve sınavlarda da aynı teknikle sorular sorulduğu 

gözlemlenmiştir.. Bu durumda bu alıştırmaların mekaniğini çözümleyen bir öğrenci dili konuşamamasına 

rağmen belirli bir ritme ve kurala bağlı olarak uygulamaları yaparak başarılı not almaktadır. Hâlbuki karne 

notu en yüksek not olan 5 olmasına rağmen bir öğrenci günlük hayatta İngilizceyi kullanarak iletişim 

kuramamaktadır. Bu da hem öğrenci, hem de program açısından bir tezat oluşturmaktadır.  Aslında İngilizce 

bir şekilde öğrenilmekte ancak öğrenci bunu hayatına yansıtamadığı için İngilizce dersinde sürekli bir 

başarısızlıktan bahsedilmektedir. Bu tarz yaklaşımların da öğrenciyi ve öğretmeni olumsuz olarak etkilediği 

eklenmiştir. Ders kitaplarındaki aktivite ve egzersizler daha netve ilgi çekici hale getirilmeli, kitaplardaki 

görseller demodelikten kurtulmalıdır.  Ders kitapları 4 dil becerisini ( okuma, yazma, konuşma, dinleme)  

geliştirmeye yönelik aktivitelerle dolu olmalı,   listening bölümleri nativespeakerlar tarafından  görsel  olarak  

video   şeklinde  sunulmalı  ve konuşmaya  özendirmelidir.  Ders kitaplarında ki okuma metinleri daha da 

kısaltılarak ve bilinmeyen kelimeler azaltılarak daha anlaşılır hale getirilmeli ki öğrenciler okudukça ve 

okuduklarını anladıkça kendilerine güven gelsin ve öğrenme faaliyetinden zevk almalıdır. Ders kitaplarının 

önceki yıllara göre daha sadeleştirilmiş olması olumlu bir gelişmedir ancak halaseçmeli ders her sınıfta 

olmadığından 5 ve 6 larda 3 ders saati, 7. ve 8. sınıflarda 4 saat İngilizce dersi yetersiz kalmaktadır.  

Konuların yoğunluğuna göre ders saatinin artırılması gerekir.  İngilizce dersinden bağımsız 1 ders saatinin 

sadecespeaking ’ e (konuşma ) ayrılması uygun olmaktadır.Ders kitapları ve müfredat, dil kurslarının 

programı tarzında hazırlanabilir. Bu anlamda programlar ve kitaplar hazırlanırken özel dil kursları da örnek 

olarak ele alınabilmektedir.  Daha dinamik,  daha pratiğe ve kullanmaya yönelik bir program ortaya 

çıkabilmektedir.  Drama tekniği öğrencilerin dili kullanmayacesaretini artıran etkili bir metottur. Günlük 

tutturmanın da etkili yöntemlerden bir tanesi olduğu kanısına varılmıştır.  Kelime öğretiminde istasyon 

yönteminin etkili olduğu belirtilmiş ve bu yöntemi kullanarak kelimekapasitesinin artacağına ve daha kalıcı 

olacağına karar verilmiştir. Dikkati çekmek ve öğrenilen dil ile öğrenci arasında duygusal bir bağ kurmanın 

da önemli olduğu bu nedenle öğretmenlerin İngilizcenin konuşulduğu ve kullanıldığı ülkeler ile ilgili filmler 

izleterek ya da bilgiler vererek öğrenci de merak uyandırmaları ve aşinalık kazandırmaları gerektiğine karar 

verilmiştir. Öğrenci merak etmeli ve bilgiye ulaşmayı içten istemelidir. İngilizce konuşmanın kısa sürede 

gerçekleşecek bir beceri olmadığının farkına varılması gerektiği üzerinde hem fikir olundu. Bu becerinin 

zamanla kazanılacağı ve ortaokulun bu durum için bir basamak olduğu bu yüzden idare, veli ve çevre 

beklentisinin de çok yüksek olmasının eğitim öğretim ortamını olumsuz etkilediği fikri üzerinde 

durulmuştur. İngilizce öğretiminde verim alabilmek için öğrencilerin şahsi gayretlerinin göz ardı edilmemesi 

gerektiği vurgulanmış ve öğrenme sorumluluğunun neticede öğrencide olacağı konusunda hem fikir 

olunmuştur. 
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Kalabalık sınıflarda roleplay yapılması karışıklığa neden olmuştur. Ders saatlerinin azlığından 

kaynaklı dört temel becerinin öğrencilere tam anlamıyla kazandırılamamasıdır.Eba ve içeriğinin bu yıl 

TEOG sorularıyla örtüşmediği görüş olarak bildirilmiştir. Sınıflarda internet bağlantısının olmayışı, eba 

sisteminin kullanımını olumsuz yönde etkilemiştir. TEOG sınavında İngilizce katsayısının diğer derslere 

göre azlığı, öğrencilerin dersi çok fazla önemsememesine sebep olmuştur. Ders kitapları İngilizce dili 

öğretiminde yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerimizin yabancı sinema, dizi, belgesel vb programları Türkçe 

dublajlı izlemeleri, dolayısıyla İngilizce kulak dolgunluğunun olmayışıdır. İngilizce dersi müfredatında 

konuların kademe kademe devamlılığının olmaması gibi sorunlar görüş olarak bildirilmiştir. 

Duyma ve dinleme çalışması olarak ders ve konulara uygun olarak dikte çalışması yaptırılabileceği, 

böylelikle öğrenciler duydukları kelimeleri yazabilmektedirler. Örnek olarak; My city konusunda sınıf 

ortamı şehir şekline getirilerek; Youare a bank, supermarket vs.yapısıyla öğrencilere çeşitli yer isimleri 

verilir. Daha sonra turnright, turnleft, crossthestreet vs. kelimeleri öğretilebilir. Ders esnasında şarkı 

tekniğinin kullanılmasını anlatılan konuların öğrencilerin hafızasında diğer yöntemlere göre daha iyi 

öğrenilmesini sağlamaktadır. Konu sonlarında ünite içerisinde geçen kelimelerle oynanan kelime oyunları 

,örneğin ‘hangman’ kulaktan kulağa oyunları kelimelerin öğrenilmesinde etkili olmaktadır..  Belli başlı bazı 

konularda drama tekniği öğrenilenleri kalıcı hale getirmektedir. Kelime fişleri kullanılarak kelime tekrarları 

yapılıp, onu yarışma haline dönüştürdüğümüzde daha etkili bir öğrenme oluşturulmaktadır. 5. sınıf 

konularında illnesses yani hastalıklar işlenirken roleplay yapılması ile ya dachaindrill tekniği uygulanması ile 

öğrencide kalıcı bir kazanım elde edilmiştir. 5. sınıflarda I’m a monster adlı oyun oynatılabilir. Daily 

Routine ünitesinde çocukların bir günlük yaptıklarını video kaydına almaları istenip ve sınıfta bunu 

sunmaları istenebilmektedir. Bu yöntemler onların dikkatini çekip konuyu öğrenmede başarı elde edildi. 

Movies ünitesinde öğrencilerden sinema afişi tasarlamaları istenebilmektedir. Tasarlanan afişler sınıfa 

asılarak drama çalışmasıyla etkili öğrenme sağlanabileceği vurgulanmaktadır. 

6. sınıflarda savingthe planet ünitesinde slogan ve afiş çalışması yapılarak pano 

oluşturulabilmektedir.  WeatherandEmotions ünitesinde çocuklardan emoji kartları hazırlamaları istenerek, 

rastgele seçtiği karttan cümle kurması istenmektedir.  Dedective ünitesinde roleplay yöntemiyle hırsızın 

bulunmasına yönelik oyunlar oynatıldı. Çocukların eğlenerek kelimeleri öğrendiği görüldü. Occupations 

ünitesinde meslekleri sembolize eden kıyafet getirmeleri ve seçtikleri mesleklerle ilgili tanımlama cümleleri 

kullanmaları istenebilmektedir. Öğrenciler gelecekte olmak istedikleri meslekleri kendileri ifade etmeyi 

öğrenmiş bulunmaktadırlar.AnimalShelter ünitesinde öğrencilerden hayvan oyunları getirmeleri ve sahip 

olmak istedikleri hayvanlarla ilgili cümleler kurmaları istenebilir.Festivals ünitesinde Easter bayramı 

kapsamında yumurta boyama etkinliği yapılabilir ve öğrencilerle Pinyata yapılarak bayram kartları 

hazırlanmakta bilgisi verilmiştir. 6. sınıf konularından occupations ünitesinin question-answer metodu ile 

öğrenilebileceği vurgulanmıştır.FunFair ünitesinde kelimelerin ezberini ve cümle kalıplarını kazandırmak 

adına öğrencilere hazırlattırılan görseller başarı olduğu ortaya konmuştur. 
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7. Sınıf superstitions ünitesinde çocuklar kibrit kutularına bir olumlu bir olumsuz cümle yazarak 

gelecek zamanla ilgili çalışmaları başarıyla yapılabilir,Planets ünitesinde çocuklar “19 Mayıs 

Üniveristesiplaneteryum”a götürülebilir. Bu yöntemle çocuklar gezegenleri eğlenerek öğrenmiş 

olacaklardır.Television ünitesinde flashcardsla sıfatlar öğretilip ve hafıza oyunu ile pekiştirilmesi 

sağlanmaktadır.Parties ünitesinde davetiye kartları hazırlanıp, bir daveti kabul ya da ret etme ifadeleri 

öğrencilere bu şekilde pekiştirildiği gözlemlenmiştir. PublicBuildings ünitesinde ilaç kutusu gibi 

malzemelerle model şehir planları oluşturulup, bu sayede kalıp ifade ve kelimeler öğrenilerek ünite sonunda 

sergilenmesi örneklendirilmiştir. 

8. Cooking ünitesinde sınıfa gerçek mutfak malzemeleri getirilerek kültürümüze ait yemek tarifi 

yapılarak sınıf ortamında sunulup, videoları çekilerek e-twinning kapsamında uluslararası projeler 

kapsamında paylaşılabilmektedir. Teenlife ünitesinde sınıfa gerçek bisiklet getirilerek parçalara ait isimler 

bisiklet üzerinde gösterilerek öğretilmektedir.The internet ünitesinde öğrencilerin mail adresi alması ve mail 

alışverişi yapılması sağlanabilmektedir.Chores ünitesinde evden gerçek malzemeler getirilerek, ev işlerinde 

iş bölümü ile ilgili drama çalışması yapılır. Extreme sport ünitesinde konu ile ilgili çeşitli sitelerden görsel 

videolarla öğrenciler bu spor türlerini öğrenmiş oldukları belirtildi. Tourism ünitesi ile ilgili şehir tanıtımı 

posterleri hazırlanıp ve bu posterler sınıfta arkadaşlarına sunum yapılarak etkili öğrenme 

sağlanabilmektedir.. Ünite sonlarında yapılan kelime quizlerinin kelime ezberinde etkili olması, akıllı tahta 

kullanılarak görsellerle kelime öğreniminin desteklenmesi, sınıf içi kelime ve bilgi yarışmalarının yapılması, 

pairwork ve groupwork çalışmalarının yapılması öğrenciler arasında bilgi paylaşımı yapılmasını sağlamıştır. 

Bu farklılıklar göz önünde tutularak her ünitede farklı öğrenme stilleri olan çocuklara ulaşılabilmesi 

için dört beceriyi de kapsayan etkinlikler düzenlenebilmektedir Bireysel farklılığı olan öğrenciler için özel 

planlar hazırlanmakta ve ders esnasında bu öğrencilerle ilgilenilmektedir. Bepli öğrencilere yönelik alt 

sınıflara ait konulardan kes yapıştır aktiviteleri yaptırılabilir. 

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

içeriklerle ilgili görüşler  

Dersin öğretiminde kullanılan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içerikler,EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portaller veya içeriklerin paylaşılması(Öğretmen ve 

Öğrenci için); 

Fatih projesi ile akıllı tahtaların eğitim öğretim ortamını olumlu hale getirerek öğrenmeyi daha zevkli 

ve ilgi çekici hale getirdiği belirtilmiştir. Akıllı tahtaların olmayan okullara enkısa zamandagelmesi gerektiği 

söylenmiştir.  Akıllı tahtada çok faydalı eğitim portallarının olduğu, derskitaplarına güzel bir destekve 

alternatif olduğu kararına varılmıştır. Eba içeriklerinin İngilizcedersi için eski tarz alıştırmaların olduğuna 

söylenmiştir. EBA portalından verilen ödevlerin azlığındanve her öğrencide teknik donanım olmadığı için 

yeterince kullanılamadığı bahsedilmiştir.8. Sınıflarla ilgiliders konularının ve çalışmaların az olduğu 
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vurgulanmıştır.Bunun yanında konu sonlarında tekrar açısından faydası olabileceğine karar verilmiştir. Aynı 

zamanda EBA içeriğinin 4 dil becerisini ayrı ayrı çalışmasının olumlu bir özellik olduğu belirtilmiştir. 

Morpakampus,   okulistik,  adım adım başarı gibi eğitim portallarının daha aktif kullanılmakta 

olduğuve öğrencinin daha çok ilgisini çektiği belirtilmiştir. İngilizce  dersi  için dreamenglish,  busyteacher, 

funenglish…vb  sitelerin de ders işlenişini çeşitlendirmek adına öğrencilerin  ilgisini  çeken  alternatifler 

olduğu bildirilmiştir.   Dil dersi için her okuldaen az 1 tane teknik olarak donanımlıdil sınıfı olması başarıyı 

artırabildiği gözlenmektedir.Sınıflarda yeterli miktarda kitaplıklar olmalı ve İngilizce kitaplığı oluşturulmalı 

ve öğrencilerin faydalanması için hikâye kitapları edinilmelidir. Yıllardır dayatılmakta  olan okullarda  

kullanılması  zorunlu   tutulan   dyned   dil eğitim sisteminin artık   çağın   çok gerisinde kaldığı,  

öğrencilerin   sevmediği  ve  çalışmak istemedikleri  bir sistem olduğu belirtilmiştir..Bunun yerine 

günümüzde duolingo gibi dil öğretim programlarının daha etkili ve popüler olduğuvurgulanmıştır. 

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

Görüşler 

Dersle ilgili yapılabilecek ve başarı sağlanan Sosyal-Kültürel, sportif(Gezi, Deney, İnceleme, 

Yarışma vb.) Faaliyetler, Sosyal, Kültürel ve sportif  Faaliyetlerin Uygulanmasında yaşanılan sorunlar ve 

çözüm önerileri: 

Sınıf ve içi ve sınıflar arası yapılan İngilizce Bilgi yarışmalarının, başarılı olanların ödül olarak 

sinemaya götürülmesinin, çocukları heyecanlandırdığı ve başarılarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

Sosyal etkinliklere katılmak ve kendini kanıtlayabilmenin öğrencilerimize özgüven kazandırdığı ifade 

edilmektedir. Sınıflarda çevre ünitesinden sonra çocuklara ünite ile ilgili üzerinde sloganlar yazan tişörtler 

giydirilerek okul bahçesinde dolaştırılmasının, 23 Nisan etkinliğinde İngilizce koro hazırlanmasının, her 

öğrencinin bir ülkeyi temsil etmesi vb. gibi etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu öğrenme yaşantıları 

oluşturduğu görülmüştür. Öğrencilerin turistik mekânlara, turistler ile iletişim kurabilecekleri gezilere 

götürmenin İngilizceyi neden öğrendiğine ve ne amaçla nerede nasıl kullanacağına dair bilgilendirme 

açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Sınıf içerisinde ders etkinliği olarak alt yazılı film izlenmesinin 

hem eğlenceli olması hem de dili nativespeaker’dan duyması adına önemli olduğu görülmüştür. Sınıf 

içerisinde derste başarıyı artırmak için çabalayan öğrencinin sınıfın yıldızı olarak birinci seçilmesi ve bu 

öğrencinin ödüllendirilmesinin derse katılımı etkilediği ifade edilmiştir. Sportif faaliyetlerin katılımı ve 

devamının okul dışı zamanlarda yapılması gerektiği, aksi halde bu gibi aktivitelerin ders katılımını aksattığı 

ve dolayısıyla başarıyı engellediği görüşülmüştür.Sportif faaliyetlerin asıl derslerin önüne geçmesinin diğer 

derslere olan motivasyonu engellediği görüşü ifade edilmiştir. Sınıf içi yarışmaların eğlenceli ve ilgi çekici 

olduğu vurgulanmıştır. İngilizce kulübü oluşturmanın faydalı olacağına karar verilmiştir.  Koro ve şarkı 

etkinliklerinin de öğrencileri dile dâhil etme anlamında etkili olduğuna karar verilmiştir.  Örneğin; 

Animalshelter ünitesinde hayvanat bahçesine gidilebileceği, movies ünitesinde sinemaya giderek alt yazılı 

bir film izlenebileceği,  funfair ünitesinde lunapark gezisi yapılarak etkili öğrenme sağlanabileceği 
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belirtilmiştir ve bu şekilde cümle yapılarının ortamında kullanılarak daha kalıcı olacağınakarar 

verilmiştir.Ancak bu tür geziler planlanırken izin sorunlarının çıktığı,   ekonomik sorunların çıktığı ve 

kalabalık sınıflarla yapılan gezilerin zorluklarından bahsedilmiştir. 

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

İlgili Görüşler 

Öğrencilerle İletişimde Yaşanılan Sorunlar,Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri, Akademik 

Başarının artırılması yönünde yapılan başarılı çalışma yöntemleri, Örnek Atölye ve Laboratuvar Örnek 

Uygulamaları, örnek sınıf, koridor uygulamaları, Sınıf Yönetiminde Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm 

Önerileri, Davranış Problemleri ve örnek çözümler; 

Sınıfta kalma sisteminin olmaması,  öğrenciyi oldukça rahatlatmış ve notu önemsemeyen ve çaba 

sarfetmeyen de bir grup oluşmuştur.   Bu konuda önemli adımlar atılmadıkça,   gayretli olanların yanında 

amaçsız bir neslin de olacağı endişesi duyulduğu belirtilmiştir. Seçmeli derslerin ve okul kurslarının 

açılmasının ders konularını desteklemek için pozitif katkı sağladığı ifade edilmiştir. Sınıflarda küme 

çalışmalarının da faydalı olduğu belirtilmiştir.  Koridor  uygulamalarının  English  Street                                 

( englishbookcase,  songschart,  question of week,  tales , tonguetwisters,  gameschart,   Wheel  of   fortune) 

gibi etkinliklerle zenginleştirilebileceğine karar verilmiştir. Okullardaki materyal çeşitliliği artırılmalı fikri 

sunulmuştur.  Okuldaki ve sınıflardaki gerekli fiziksel ve teknolojik koşullar sağlanmalı, gerekirse 

üniversiteye giderek materyal geliştirme konusunda akademisyenlerle görüşmeler sağlanmalı ve zamana 

uygun materyaller edinilmeli ve bilgilerin güncellenmesi gerektiği vurgulanmıştır.  Öğretmenlik mesleğinin 

her daim güncellenmesi gereken bir meslek olduğu, yeni yüzyılın gençlerini yetiştirirken çağın gerisinde 

kalmamanın önemi belirtilmiştir.  Ders sınıfı sistemininde okul ve şartlar yeterliyse etkili ve güzel olacağı 

bahsedilmiştir.  Öğretmenin materyal ve etkinliklerinin elinin altında hazır bulunmasının zamandan tasarruf 

sağlayacağı eklenmiştir. Ders kitaplarının içeriğinin yetersiz olmasından dolayı zaman zaman 

kaynakkitaplara başvurmak gerektiği belirtilip,  en azından öğrencinin evde ödev yaparken kullanabileceği 

kaynak kitabı edinmesinin faydalı olacağı fikrine ortak karar verilmiştir.  Kaynak kitapyasağının  Meb 

tarafından tekrar gözden geçirilerek biraz esnetilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. En azından 

İngilizcedersleri için özel okulların kullandığı Oxford,  Cambridge tarzı yayınlarının kullanılmasının faydalı 

olabileceği ancak bu durumun da bir takım ekonomik sıkıntılar yaratabileceği belirtilmiştir.  Bu sebeple 

yabancı dildeki hazır materyaller yüksek maliyetli olması, bölgesel sosyo -  ekonomik farklılıklardan dolayı 

kullanılamamaktadır. 

e. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

Ölçme ve Değerlendirme Araç Seçimi ve Geliştirme, Uygulama ve Dönüt Sağlama,Ölçme ve 

Değerlendirmede kullanılan etkili veya alternatif araç, yöntem ve teknikler(sınıf, ünite, konu vb. 

belirtilerek)Ders dışı hazırlık, performans ve proje görevleri ile ilgili görüşler, örnek iyi uygulamalar;  
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Ölçme ve değerlendirme yapılırken yazılı kâğıtlarında boşluk doldurma, metne dayalı soru cevap, 

metne dayalı doğru yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi soru türleri kullanılmıştır.  Konu sıralaması olarak 

yazılı tarihine kadar işlenen konular ve ünitelerle ilgili sorular hazırlanmıştır.   Proje ödevleri ünitelerle 

alakalı konulardan seçilmiş olup dereceli puanlama ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir.  5.sınıflarda  

‘Daily routines, İngilizce kelime kutusu hazırlama, takvim hazırlama ve bu takvime arkadaşlarının doğum 

günlerini not alma’ gibi konularda proje ödevleri verilmiştir.  6.sınıflarda ‘he likes/he doesn’tlike’ yapısı ile 

sevdiği ve sevmediği yiyecekleri tanıtma, kendi canavarını oluşturma, fiziksel özelliklerini anlatma, 

öğrendiği meslekleri tanıtma gibi ödevler verilmiştir.   7.sınıflarda çevre kirliliği ile ilgili afiş ve slogan 

hazırlama, kendi bir günlük hikâyelerini oluşturma ya da günlük tutma şeklinde ödevler verilmiştir.  

8.sınıflarda ‘cooking’ ünitesi ile ilgili bir yemek tarifi hazırlama bu videonun kaydedilerek sınıfta izletilmesi, 

Teog sınavına yönelik eş anlam zıt anlam kartları oluşturma gibi proje ödevleri verilmiştir.  Proje 

ödevlerinin, öğrencilerin kendi başlarına somut şeyler üretebilecekleri şekilde belirlenmesi gerekmektedir.  

Verilen ödevde konu sıralamasının öğrencilerin kolayca öğrenmelerini sağlayacak şekilde yapılması 

sağlanmalıdır. Dinleme etkinlikleri ile ilgili yapılan ölçme değerlendirme de seviyelerine ve ilgilerine uygun 

konular seçilmelidir. Etkinliğin yapılabilmesi için yeterli süre verilmelidir. 

Ölçme değerlendirme aracı olarak 5.6.7 lerde test,  klasik yazılı, readingcomprehension,   question- 

answer,   complete gibi teknikler kullanılmaktadır.  5. 6 sınıflarda özellikle quizlerin de yapıldığı 

söylenmiştir. Ancak TEOG sınavından dolayı 7. Sınıftan itibaren özellikle 8.  Sınıfta testtekniğinin sıkça 

kullanılmak zorunda kalındığı,  öğrencilerin sınava ısınmalarını sağlamak için de deneme sınavları ile 

desteklendiği belirtilmiştir. 

f. Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar  

Özel Eğitim Öğrencilere yönelik örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, 

Eğitim Ortamı vb.) Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, materyal, 

Eğitim Ortamı vb.), Sınıfta Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrenciler için örnek çalışmalar (İletişim, Devam, 

Eğitim, Başarı, Materyal vb.),Öğretmen-Okul-Aile İletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları; 

Bireyselleştirilmiş eğitim programına tabi öğrenciler velilerin isteği doğrultusunda değerlendirmeden muaf 

tutulabilmektedir.  Bununla birlikte sınıf bütünlüğü içerisinde derslere katılımları sağlanmıştır. Kaynaştırma 

öğrencilerinin bazılarının dinleme ve metin okuma konusunda başarılı oldukları görülmüştür. Seviyelerine 

uygun şekilde derse katılımları sağlanabilmektedir. Okula gelme engeli olan öğrencilere birebir evde eğitim 

verildiği, öğrencinin derslerinden geri kalmaması adına sınıfta yapılan uygulamaların öğrenciyi 

zorlamayacak seviyede olanlarının, bu öğrencilere de yaptırıldığı belirtilmiştir. Yapılacak etkinliklerden 

velilerin haberdar edileceği, bu çalışmaları ve ödevleri velilerin kontrol etmeleri ve gerektiğinde öğrencilere 

yardımcı olmaları gerektiği ifade edilmiştir.   Dezavantajlı öğrenciler adınaveli ziyaretleri yapıldığı belirtilip 

ve bu uygulamanın bazı öğrenciler açısından olumlu sonuç verdiği eklenmiştir.   BEP kapsamında bulunan 

öğrencilerin sınıf içerisinde kendilerini sınıfın bir bireyi olarak hissetmeleri adına öğrencilere derste geçen 
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kelimelerle ilgili küçük ödevler verilmesinin (boyama, renkleri yazma vs.) ve onları panolara asmanın onlar 

açısından olumlu bir katkı sağlayacağı görüşüne varılmıştır. 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. Öğrencilerin   boş   zamanlarında   

yabancı   şarkılar dinlemeleri,   İngilizce   hikaye kitapları   okumaları   ve   takıldıkları   yerleri   

öğretmenlere   sormaları   konusunda desteklenmeleri gerektiğine karar verildi.Ders   saati olarak  İngilizce  

Kulübü   olmasının ve   Speaking  Club  oluşturmanın faydalı olacağı vurgulandı. 

Bir hastanede görev yapan çocuk ergen psikoloğu özel davetli okula konuşmacı olarak gelerek aileler 

ve öğrencilere çocukluk ve ergenlikte karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bir seminer verdi. 

Aieleler  için oldukça aydınlatıcı ve memnun edici bir çalışma oldu. Okullarda İngilizce öğrenci kulüplerinin 

bulunmasının dil eğitiminde verimli olacağı belirtilmiştir. Hijyen eğitiminin ders içinde verilmeye çalışıldığı, 

beslenme konusunun üniteler içinde işlenmeye çalışıldığı, okul kantinlerinin daha iyi denetlenmesinin, 

öğrenciyi daha yakından tanımak ve davranışlarını düzeltmek adına veli ziyaretlerinin faydalı olacağı 

belirtilmiştir. 

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

Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer Günleri, Meslek Tanıtımıvb. 

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

sanat, sportif örnek çalışmalar; 

Öğrencilerin boş zamanlarında yabancı şarkılar dinlemeleri,   İngilizce hikâye kitapları okumaları ve 

takıldıkları yerleri öğretmenlere sormaları konusunda desteklenmeleri gerektiğine karar verilmiştir. Ders 

saati olarak İngilizce Kulübü olmasının ve Speaking Club oluşturmanın faydalı olacağı vurgulanmıştır. 

Bir hastanede görev yapan çocuk ergen psikoloğu özel davetli okula konuşmacı olarak gelerek aileler 

ve öğrencilere çocukluk ve ergenlikte karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bir seminer 

verebileceği vurgulanmıştır. Okullarda İngilizce öğrenci kulüplerinin bulunmasının dil eğitiminde verimli 

olacağı belirtilmiştir. Hijyen eğitiminin ders içinde verilmeye çalışıldığı, beslenme konusunun üniteler içinde 

işlenmeye çalışıldığı, okul kantinlerinin daha iyi denetlenmesinin, öğrenciyi daha yakından tanımak ve 

davranışlarını düzeltmek adına veli ziyaretlerinin faydalı olacağı belirtilmiştir. 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları, Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, 

film vb. etkinlikler; 

Sene sonu seminer döneminde ilçe branş öğretmenleri bir araya gelerek fikir alışverişinde 

bulunmalarının, dönem içinde karşılaştığı problemleri ve uyguladıkları çözüm yollarını paylaşmalarının, çok 
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faydasını gördükleri örnek çalışmalarından bahsetmelerinin faydalı olacağı söylenmiştir.  Seminer 

dönemlerinde ya da yıl içinde belli dönemlerde üniversiteden uzman kişilerce verilecek o branşla ilgili 

yöntem,  teknik ve metodların, güncel gelişmelerin, etkinliklerin uygulandığı ortamların sağlanmasının 

önemli olduğu belirtilmiştir. Güncel yöntem ve teknikler,  hafıza teknikleri, ders anlatımını daha cazip hale 

getirme amaçlı workshop ve seminerler düzenlenmelidir. Bu anlamda İngilizce dersi ile ilgili yabancı 

hocaların katılacağı, ayda bir düzenlenebilecek, öğretmenler için de bir Speaking Club oluşturulması 

isteğinde bulunulmuştur. Alan kitap fikirleri olarak öğretmenlerin de kendi düzeylerinde İngilizce kitaplar, 

dergi ve makaleler okumalarının gerekliliği vurgulandı.  Pedagogların ve alanında uzman kişilerin yazdığı 

kitapların da öğrenciyle iletişim, etkili sınıf yönetimi, zaman yönetimi, sorunlarla baş etme,   çocuğu 

kazanma,  etkili ve kalıcı öğrenme gibi konularda güzel fikirler verdiği söylendi. Meb ’in bu sene okullara 

yazıyla yolladığı film ve kitap tavsiyelerinin çok yerinde ve güzel bir fikir olduğu belirtilmiştir. Öğrenme 

sürecine direk etkisi olan öğretmen motivasyonunu da artırıcı çalışmalar yapılmalı, her branş için branş 

haftası etkinlikleri, yemekler, geceler, piknikler düzenlenerek öğretmenlerin de moral motivasyon 

depolaması sağlanmalıdır. İngilizce öğretmenlerine yönelik yabancı uzmanlar tarafından yeni metotları 

göstermek adına ilde hizmet içi kurslar düzenlenmeli ve ildeki öğretmenlerin gruplar şeklinde katılımı 

sağlanmalıdır. Dil eğitiminde kendini ispatlamış okulları ziyaret etme fırsatı yaratılmalı ve bu okullardaki 

işleyiş takip edilebilmelidir. Kelime öğretimine büyük katkısı olan flash cardlar ders kitabını hazırlayan 

yayın evleri tarafından ünite kelimelerine göre hazırlanmalı ve kılavuz kitaplarla birlikte okullara yeterli 

sayıda gönderilmelidir.  

       Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle anlaşarak belirli plan dâhilinde okul ziyaretleri yapılıp 

öğrenci grupları ile atölye çalışmaları yapılmalıdır. Finansman konusunda okul aile birliklerinden yardım ve 

fikir alınmalıdır. Bu sayede öğrenciler İngilizce konuşmaya mecbur edilecek ve birkaç saatte olsa dile maruz 

kalacaktır. Okullarda öğrencilere yönelik anketler belirli aralıklarla yapılarak öğrencilerin İngilizce dersinden 

beklentileri ve istekleri göz önüne alınmalı, bu anlamada beyin fırtınası yapmalarına fırsat verilmelidir. 

Avrupa Birliği Projelerine katılan okullardaki öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunda ciddi artış 

gözlemlenmiştir. Yabancı dil öğretmenlerinin yurtdışı seyahatlerine destek verilmesinin dil gelişimi ve 

öğretmen motivasyonu için önemli olduğu vurgulanmıştır. Her Çocuk Özeldir, Ölü Ozanlar Derneği 

vb.,Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Eğitim Üzerine, Küçük Prens -TheRonClarkStory (Zafer Benim) -Ölü 

Ozanlar Derneği - Dersimiz Atatürk -Sevgili Öğretmenim – Koro-Mesleki gelişim için tavsiye edilen kitaplar  

-Drive -Mümin Sekman Eserleri-Her şey Seninle Başlar-JackLondon- Martin Eden -İhsan Oktay Anar  

eserlerin mesleki gelişim açısından izleyip okumaları önerilmiştir. 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir.                           Raportör  

Zeynep BATMAN/ATAKUM-Denizevleri Ortaokulu 


