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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

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

 

1.) 5. sınıflarda veri işleme- veri analizinde öğrencilere günlük yaşam problemlerine yönelik verilen 

araştırma ödevlerinde öğrencilerin daha başarılı olduğu gözlemlendi. 

2.) 7. sınıflarda yer alan daire grafiği konusunda da benzer şekilde yaptırılacak araştırma 

ödevlerinin konunun öğretimine olumlu katkılar sağladığı görüldü. 

3.) 8. sınıflarda yer alan geometrik cisimler konusunda öğrencilerin üç boyutlu materyalleri 

kendilerinin oluşturmalarının sağlanması durumunda uzamsal becerilerinin geliştiği ve kâğıt 

üzerinde yer alan üç boyutlu şekillere yönelik sorularda daha başarılı oldukları gözlemlendi. 

4.) 7. sınıflarda çevre alan ilişkisi konusunda birim kareler üzerinde eş karelerle meydana getirilen 

şekillerin alan ve çevrelerinin deneme yanılma yoluyla bulmalarının sağlanması ve ulaştıkları 

sonuçların tablolar yardımıyla gösterilmesi neticesinde öğrencilerin çevre ve alan arasında 

doğrusal bir ilişkinin olmadığını keşfettikleri ve başarılarının arttığı görüldü. 

5.) Derslerde mümkün olduğunca çok araç-gereç ve materyal kullanılması, konuların görsel ve 

somut hale getirilmesi(Örneğin, kesirler konusunun kesir takımıyla işlenmesi, tamsayılar 

konusunda sayma pullarının kullanılması gibi) 

6.) Müfredat, kaynak kitaplar, sınavlar okul türüne göre farklılaşmalı 

7.) Akıllı tahtaların eğitim öğretime olumlu etkisi gözlenmiştir. Öğrencilerin derse katılımı artmıştır. 

Sosyal medyada dikkat çeken kişilere dersin işlenişindeki uygulamalarda yer verilmesi 

öğrencilerin dikkatini çekebilmektedir. Müfredat konularında örneklendirme yaparken farklı 

derslerle ilişkilendirme yapılması öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamaktadır. Ders akışında 

oyunlara yarışmalara yer verilmesi dersi daha eğlenceli hale getirebilmektedir. Öğrencilere 
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verilen ders kitapları ile birlikte ek kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. MEB tarafından bu 

kaynakların sağlanmasını öneriyoruz. Öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve öğrencilere 

dersi sevdirmek için seviyelerine göre sorular sorulmalıdır. 

8.) Matematik oyunlarının dersin işlenişinde, yine bulmaca tarzı etkinliklerin özellikle 5.sınıflarda 

etkili olduğu görülmektedir. 

9.) 7.sınıflarda rasyonel sayılarda dört işlem yapabilme kazanımının kazandırılmasında istasyon 

tekniğinin uygulanması etkili olmuştur. Öğrenciler gruplara ayrılır, beş küme oluşturulur, her bir 

küme bir işlemi temsil eder, öğrenciler farklı gruplarda sırayla çalışır.  

10.) Genel olarak 5, 6, 7. Sınıflarda konulara uygun olarak boyama etkinlikleri ile öğrencilerin 

derse ilgisi arttığı gözlenmiştir. 8.sınıflarda TEOG kazanımlarının yoğunluğundan ve test tekniğine 

odaklanıldığından farklı yöntem ve teknikler fazla kullanılamamaktadır. 

11.) 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında 8.sınıf konularında sadeleşmeye gidilmesinin olumlu 

olacağı belirtildi. 

12.) Matematik Hikâyelerinin derslerde kullanılmasının öğrencilerin derse olan motivasyonunu 

artırdığı ve matematik sevgisini olumlu etkilediği görülmektedir. 

13.) Ders işlenirken güncel olarak çocukların hayatında yer alan sosyal medya ağları, tv dizi ya 

da programları hatta ünlü oyuncu ya da sporcular soruların içine yerleştirilebilir. Böylece çocuklar 

bunları duyduğunda derse karşı ilgileri artacaktır.  

14.) 6. sınıflarda tamsayılarla toplama işleminin anlaşılması için mıknatıslardan yararlanılmıştır.  

15.) 7. sınıflarda mod konusu güncel hayattaki moda(en çok tekrarlanan) şeklinde 

örneklendirilerek anlatılmıştır. 

16.) 7. sınıflarda Çemberde merkez ve çevre açı çember modeli üzerinde paket lastiği yardımıyla 

hareketli olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. 

17.) Özellikle 8. Sınıflarda bireysel çalışmayı teşvik edebilmek için ödüllendirme yapılarak daha 

çok soru çözmeleri sağlanmıştır. 

18.) 5. sınıflarda geometri tahtasının kullanılması, geometrik şekillerin anlaşılmasını 

kolaylaştırmıştır. 

19.) 7. sınıf koordinat sisteminin anlatımında okulun çevre şartları göz önüne alınarak bir 

düzenek hazırlanabilir, amiral battı oyunundan yararlanılabilir. 

20.) Geometrik cisimlerin kapalı ve açık hallerinin anlaşılabilmesi için ilaç vb kutulardan 

yararlanılabilir. 

21.) Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenciler düzeylerine göre gruplar oluşturularak bu 

doğrultuda çalışma kağıtları hazırlanıp dağıtılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

22.) Derslerde dikkatin dağıldığı durumlarda RESFEBE etkinliklerinden faydalanılabilir. 
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23.) 8.sınıflarda trigonometri konusunda terimlerin daha akılda kalması amacıyla şarkı veya şiire 

dönüştürülerek anlatılması öğrenmeyi ve kalıcılığı artırmaktadır. 

24.) 7.sınıf düzeyinde tamsayılarla toplama işlemlerini kavrayamayan öğrenciler için sınıf 

zeminine merdiven basamakları çizilerek ileri adımlarda pozitif tamsayılar merdivenden yukarıya, 

geri adımlarda negatif tamsayılarda aşağıya doğru hareket edileceği belirtilerek toplama işlemi 

kavratılabilir. 

25.) 6.sınıflarda oran konusu yemek tarifi sunumuyla hatta sınıf içinde kek yapılarak anlatılması 

etkili olmaktadır. 

26.) Akıllı defter kullanımının artırılması zaman kazancı ve daha çok soru çözümüne olanak 

sunmaktadır. 

27.) EBA portalı daha etkin kullanılmalıdır. 

28.) Çevre ve alan konusunda okul bahçesinde işlenmesi öğrenmeyi olumlu etkileyebilir. 

29.) Her öğrencinin ayrı bir dünya olduğu unutulmadan derslerde her farklı öğrenme yöntemine 

ve somut materyallere yaparak yaşayarak öğrenmeye önem verilmelidir. 

 

B) Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı 

ve İçeriklerle İlgili Görüşler 

 

1.) EBA da yer alan deneme sınavlarının özellikle 8. sınıflar için son derece faydalı olduğu ve 

derslerde kullanıldığı belirtildi. EBA kullanımı için okullarda öğrenci şifrelerinin dağıtıldığı ancak 

her öğrencinin bilgisayar ve internet erişimi olmaması sebebi ile eve ödev verme ya da etkinlik 

takibinin tam olarak gerçekleştirilemediği dile getirildi. FATİH Projesi kapsamında öğrencilere 

dağıtılacak tablet ve sağlanacak internet erişimi sayesinde EBA’nın matematik derslerinde daha 

yoğun ve aktif bir şekilde kullanılacağı dile getirildi. 

2.) Akıllı tahta kurulumlarının sağlanması ile beraber özelikle 3 boyutlu şekiller, tablo ve grafik 

içeren konuların öğretiminde akıllı tahtadan sıklıkla yararlanıldığı söylendi. Ayrıca akıllı tahtada 

geometrik şekillerin oluşturulduktan sonra yapılan sürükle bırak yöntemi ile öğrencilerin bir nevi 

deney ortamına kavuştuğu derse karşı var olan ilgi ve motivasyonlarının yüksek seviyeye çıktığı 

görüldü. 

3.) 3 boyutlu cisimlere ilişkin yüzey alanı, hacim, temel elemanlar, açınım gibi konularda hazır 

animasyonların kullanılmasının konunun zihinde 3 boyutlu olarak canlanmasını sağladığı ve 

başarının artmasına katkı sağladığı görüldü. 

4.) İlimizdeki ADIM ADIM BAŞARI PROJESİ’nin faydalı olduğu ancak teknik sorunların 

olduğu gözlenmiştir. 
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5.) Matematik dersinde ders kitabının yanısıra öğrenci çalışma kitabına ve öğretmen kılavuz 

kitabına yer verilmelidir. 

6.) Fiziki imkânları ve şartları yeterli olan okullarda matematik sınıflarının oluşturulması derse 

olan ilgiyi artıracaktır. 

7.) Okullarda akıllı tahta vb. teknolojik araçların kullanımı ve bakımı konusunda öğretmenlere 

yardımcı olmak üzere yetkilendirilmiş personel bulundurulması ve bu konuda öğretmenlere eğitim 

verilmesi. 

8.) Fatih projesi kapsamında okullardaki internetin aktifleştirilmesi 

9.) Okul içerisinde internet ağından meb güvenlik sertifikası ve engeller dolayısıyla bir çok 

faydalı eğitim sitelerine girilememektedir. 

10.) Ortaokul matematik öğretmenleri, Türkiye ortaokul matematik zümresi facebook grubunun, 

Math-Drills.com sitesinin öğrencilere yardımcı olduğu belirtildi. 

11.) Ara kesit konusu için oyun hamurunda faydalanabilir. 

12.) 8.sınıf prizma ve piramit konusunda bilgisayar animasyonlarından ve maketlerden 

faydalanılabilir. 

13.) Olasılık konusunda deneysel olasılığın kavratılmasında çarkıfelek materyalinden 

faydalanılabilir. 

14.) Dinamik geometri yazılımları konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli akıllı tahtada örnek 

uygulamalar yapılarak öğrenciler teşvik edilmeli. 

 

C) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlikler İle İlgili 

Görüşler 

 

1.) TUBİTAK destekli yapılan bilim fuarlarında öğrencilere ait projelerin sergilenmesi ve 

sunulması sırasında ve sonrasında öğrencilerin motivasyonlarının oldukça yüksek olduğu 

gözlemlendi. Derse karşı ilginin artmasına katkı sağladığı ve konulara karşı merak uyandırarak 

hazır bulunuşluk seviyesine de olumlu yansımaların olduğu gözlemlendi.  

2.) Eğitsel matematik oyunlarına yönlendirilen öğrencilerin derse karşı ilgilerinde ve 

başarılarında artış olduğu gözlemlendi. Bu konuda öğrencilerin cesaretlendirilmesi ve 

desteklenilmesinin önemli olduğu vurgulandı.  

3.) Ancak düzenlenen fuar, seminer vb eğitsel etkinliklere katılım artırılabilmesi için ulaşım 

sorunun uygun araçlarla çözülmesi gerektiğinin önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin ulaşımın 

ücretsiz ve güvenli olarak sağlanabilmesi durumunda azami faydanın elde edileceği vurgulandı. 
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4.) Sosyal ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimini olumlu etkilediği, fakat bu faaliyetlerle 

ilgili plan zamanlamasının özellikle TEOG sınavına girecek öğrenciler için dezavantaj 

oluşturduğunu, sportif etkinliklere katılan öğrencilerin TEOG da başarısız olduğunu, bu 

etkinliklerle ilgili planlamanın daha dikkatli yapılması gerektiğini belirtti. 

5.) 8.sınıf öğrencileri için yapılan lise gezileri öğrencilerin hedef seçmeleri açısından çok etkili 

olmaktadır. Fakat bu gezilerin eylül-ekim aylarında yapılması hedef belirlenmesi açısından daha 

etkili olacaktır. Teog sonrası yapılan gezilerin olumlu bir etkisi yoktur. 

6.) Sınıflar arası bilgi yarışmasının düzenlenmesi 

7.) Pi günü(14 mart günü) ve özel günlerde velilerin katılımıyla okulda etkinlikler 

düzenlenebilir. 

8.) Zeka oyunları yarışması düzenlenebilir. 

9.) Origami etkinlikleri yapılabilir. 

10.) Sene sonu matematik projeleri sergisi düzenlenebilir. 

 

D) Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler 

 

1.) Okullarda uygun koridorların matematik koridoru haline getirilebileceği bu koridora önemli 

formüller, ilgi çekici görseller, ünlü matematikçilerin hayatı, paradokslar, ödüllü matematik 

sorularının yer alabileceği söylendi. Koridorun işler tutulabilmesi açısından sorumlu bir matematik 

öğretmeni ve istekli öğrencilerin görev alabileceği belirtildi. 

2.) Daha düzenli ve detaylı rehberlik çalışmaları, aile ile işbirliği, veliye düzenlenen seminerler, 

öğrenciler için düzenlenecek seminerler, ergenlik sorunlarına yönelik bilgilendirici ve eğitici 

çalışmalar, sosyal aktivitelerin artırılması, ve destek çalışmaları ile davranış problemlerinin 

azalabileceği düşünülmektedir. 

3.) Matematik dersi ile ilgili yapılacak yetiştirme kurslarında seviye gruplarının 

oluşturulmasının aynı öğrenme seviyesinde ki öğrencileri bir üst seviyeye çıkarma anlamında daha 

etkili olabileceği öngörülmektedir. 

4.) Etkili bir sınıf yönetimi için öğrencilerde merak uyandırmak gereklidir. Bu amaçla 

matematik dersinde yer alacak problem ve örneklerin mümkün olduğu kadar somut, günlük 

yaşamda karşılığı olan problemler olmasına dikkat edilmelidir. Hatta bu tür problemlerin öğrenciler 

tarafından oluşturulması istenebilir. Çözüm noktasında tüm sınıf aktif hale getirilerek uygun 

tartışma fırsatı tanınabilir ve bu sayede yaparak yaşayarak öğrenme süreci aktif hale getirilebilir. 

5.) Deneme sınavlarının ve genel tekrar sınavlarının yapılması 
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6.) BEP raporlu olan öğrencilerin TEOG sınavında diğer öğrencilerle aynı sınava tabi 

tutulmasının kaynaştırma öğrencisinin diğer arkadaşlarıyla aynı kazanımlara yönelik soruların 

cevaplamasının beklenmesinin öğrenciye fayda sağlamamaktadır. 

7.) Kaynaştırma öğrencilerine destek odasında ek destek sağlanabilir. 

8.) Davranış problemi olan öğrencilerin sanatsal, spor etkinliklerine yönlendirilmesi, sınıf içi ve 

okul içinde sorumluluk aldırılması sağlanabilir. 

 

E) Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler 

1.) Performans görevlerinin kalkması olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.  

2.) Proje ödevlerinden maksimum faydayı sağlamak içinde verilecek proje ödevlerinin gündelik 

yaşam problemlerini içermesi öngörülmektedir. Proje ödevlerinin uygun yönergeler ile istekli 

öğrencilere dağıtılıp değerlendirme de dikkat edilecek puanlama anahtarının da ödevle birlikte 

öğrenciye verilmesinin uygun olacağı öngörülmektedir. 

3.) Her ne kadar 8. sınıflar TEOG Merkezi Sistem Ortak yazılılarda test soruları ile muhatap 

olsa da yazılılarda mümkün mertebe klasik, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme vb. sorular 

içeren yazılıların öğrencilerin kendini ifade etme de daha yararlı olabileceği öngörülmektedir.  

4.) Ülke çapında yapılan çeşitli merkezi sınavlarda bile yanlış soru sorulabilmesi mümkün iken 

matematik öğretmenlerinin yaptığı yazılılarda da yanlış ve ya hatalı sorular sorulabilmesi oldukça 

mümkündür. Bu nedenle matematik zümre öğretmenlerinin sınavlar konusunda azami derecede 

birlikte hareket etmesi hem konu ve değerlendirme birlikteliğini sağlayacak hem de daha geçerli ve 

güvenilir ölçme ve değerlendirme yapmayı mümkün kılacaktır. 

5.) Okullarda ortak sınavlar yapılması mümkün olmadığı durumlarda yazılı soruları arasında 

denklik olmasının gözetilmesi gerekmektedir. 

6.) Yapılacak yazılılar ile ürün-sonuç değerlendirmesi yapmak mümkün iken süreç 

değerlendirmesi anlamında öğrencinin bütün bir eğitim öğretim yılında derse katılımının ve 

çabasının sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla ödev 

takip çizelgeleri, ders içi artı eksi listeleri, EBA üzerinden sanal ödev kontrolü vb. uygulamalar ile 

süreç değerlendirmesinin yapılarak öğrencilerin ders içi performans notunun verilmesinin daha 

sağlıklı olacağı öngörülmektedir. 

7.) Sınav analizlerinin yapılarak öğrencilere dönüt verilmesi faydalı olacaktır. 

8.) TEOG sınavının 2.sınavlar değil de 3.sınavlarının yerine yapılması yerinde olacaktır. Çünkü 

nisan ayında TEOG sınavı yapıldıktan sonra öğrencilerde okul bitti algısı oluşmaktadır. 

9.) Ders içi performans notlarının daha objektif olması için e okul sisteminde matbu formlar 

bulunması faydalı olacaktır. 
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F) Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar 

 

1.) Okullarda yer alan destek eğitim sınıflarının dezavantajlı öğrenciler için oldukça yararlı 

çalışmalar yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu öğrencilerin bu sınıflarda geçirecekleri sürenin artması 

ve birebir ilgi ile beraber ders başarılarının da artacağı düşünülmektedir. Sınıfta var ise özel eğitim, 

engelli ya da tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi bu öğrencilere yönelik bir program dahilinde kendi 

seviyesine uygun materyal ve sorumluluk verme ile desteklenmelidir. Yapılan çalışmalar ile ilgili 

öğrencilere sık sık dönüt vererek kazanımı kavrayıp kavramadığı ölçülmeli eğer ek bir çalışmaya 

ihtiyaç duyuyor ise ona göre tedbir alınmalıdır. Sık aralıklarla öğrencilere tekrar çalışmaları 

yaptırılmalı ve bu öğrencilerin velileri ile sıkı bir işbirliği yapılarak evde de sınıfta yapılan 

çalışmaların pekiştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesine gayret gösterilmelidir. 

2.) Engelli öğrenciler için asansör, rampa gibi fiziki kolaylıklar sağlanması, gerekirse sınıfların 

alt kata taşınması gibi uygulamaların engelli öğrencileri rahatlatacağı belirtildi.  

3.) Bu öğrencilerin sosyal faaliyetler içine dahil edilerek daha aktif hale getirilmesi gerektiği 

belirtildi.  

4.) Bu öğrencilere ders kazanımlarından daha çok günlük hayatta kullanması gereken 

kazanımlarla ilgili ( para tanıması, saat okuması, kendini tanıtması, çevreyi tanıması, ulaşım 

araçlarını kullanması vb ) çalışmalar yapılmasının öğrencilerimizi okul dışı hayatta sosyal ve mutlu 

edebileceği belirtildi.  

5.) Bazı öğrencilerin hiperaktif olduğu bu öğrencileri derste tutabilmenin zor olduğu ve ilgisini 

çekecek etkinlikler yaptırılması gerektiği söylendi. 

6.) Bu tür öğrencilerin TEOG sınavında muaf tutulması gerekmektedir. 

 

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 Becerilerini Geliştirme, Kültür Sanat, Sportif Örnek 

Çalışmalar 

 

1.) Matematik becerilerini geliştirme amaçlı öğrencilere yapılacak olan bilim şenlikleri için 

rehberlik yapılmalı.  

2.) Satranç, dama, mangala, tangram, krigami, origami gibi etkinlikler için öğrenciler 

cesaretlendirilmeli mümkün olması halinde bu oyunlar ile ilgili okulda kurslar açılmalı. 
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3.) Sağlık merkezlerinin okullarda düzenli olarak verileceği diş temizliği, hijyen eğitimi, ilk 

yardım çalışmalarının faydalı olduğu düşünülmektedir. 

4.) Yapılan her türlü gezi, sergi, bilim fuarları, kermes gibi etkinlikler okul-öğrenci-veli 

bütünleşmesini artırmaktadır.  

5.) Yıl sonunda şiir gecesi, tiyatro oyunları vb. etkinlikler düzenlenebilir. 

6.) Okullarda değişik mesleklerdeki kişilerin okula getirilmesi öğrencilerin o meslekleri daha 

iyi tanımasına ve karar almasında önem arz edecektir. 

7.) Ağaç dikme etkinlikleri düzenlenebilir. Ağaçlara bir sınıfın ismi yada öğrenci ismi 

verilebilir. 

 

h) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile İlgili Görüşler 

 

1.) Öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda üniversite ile işbirliği yapılarak alanında uzman 

kişilerin alan eğitimi konusunda güncel eğilimler ile ilgili öğretmenleri bilgilendirmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir.  

2.) Sene başı ve sene sonu seminer zamanında ilçe ve ya il düzeyinde matematik öğretmenleri 

bir araya getirilerek soru cevap gibi etkileşime uygun salonlarda mesleki çalışmaların yapılmasının 

uygun olacağı öngörülmektedir. 

3.) Garanti Bankası sponsorluğunda Öğretmen Akademisi Vakfı’nın düzenlediği Öğrenen Lider 

Öğretmen Projesi (www.orav.org.tr )nin den mesleki gelişime katkı sağlayacağı belirtildi. 

4.) Tüm öğretmenlerin etkili iletişim becerisi eğitimi alması gerektiği de belirtildi. 

5.) Merkezi hizmet içi eğitimlere her öğretmenin katılması ve merkezi hizmetiçi eğitimlerin 

neye göre belirlendiğinin açıklanması gerekmektedir. 

6.) Öğretmen kariyer sisteminin aktif hale getirilmesi ve çalışan öğretmenlerin muhakkak 

ödüllendirilmesi(derece, kıdem, maaş, belge, hizmet puanı vb.) gerekmektedir. 

7.) İzmir Şirince’deki matematik köyüne yaz tatillerinde gidilmesi mesleki gelişim açısından 

faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 

8.) Yurt dışı geziler düzenlenmelidir. 

9.) Eylül ayındaki seminer çalışmalarında il dışı öğretmenlerin kendi okullarında olması yeni yıl 

hazırlığı açısından önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

http://www.orav.org.tr/
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Önerilen kitaplar 

 John HOLT Çocuklar neden başarısız olur?  

 Ahmet ARDUÇ’ un Altın Nokta Yayınları Matematik Oyunları 

 Mümin SEKMAN Her Şey Seninle Başlar 

 Ahmet Şerif İZGÖREN Avucumuzdaki Kelebek 

 Grigory PETROV Beyaz Zambaklar Ülkesinde 

 Mehmet Akif ÇAKIRER Lider Öğretmen 

 Peyami SAFA Eğitim-Gençlik-Üniversite 

 William GRASER Başarısızlığın Olmadığı Okul 

 

            Önerilen Filmler 

 Yerdeki Yıldızlar 

 Her Çocuk Özeldir 

 Üç İdiot 

 Black – Benim Dünyam 

 İki Dil Bir Bavul 

 Ölü Ozanlar Derneği 

 Canım Öğretmenim 

 Kör Nokta 

 Koro 

 Akıl oyunları 

 Özgürlük yazarları 

 Asyanın Kandilleri 

      

I) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına Öneriler 

1.) FATİH projesi kapsamında okulların birçoğuna internet sağlanmadığından akıllı tahtalar daha 

verimli kullanılamamaktadır. Bu sebeple internet problemi ivedikle giderilmelidir. 

2.) FATİH projesi kapsamında okullarda daha sonra yeni sınıf açılması durumunda bu sınıflarada 

akıllı tahta kurulumunun sağlanması 

3.) Matematik dersine ait öğretme kılavuz kitap uygulamasının tekrar geri dönülmesi 

4.) Matematik araç-gereç ihtiyaçlarının giderilmesi 

5.) Matematik oyunları şeklinde kitap hazırlanarak okullara ücretsiz gönderilmesi 

6.) Köy okullarında öğrenci sayısı az olduğundan destekleme ve yetiştirme kurslarında az öğrenci 

ile kursların açılması sağlanmalıdır. 
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7.) BEP raporlu öğrencilerin TEOG sınavına diğer öğrenciler gibi aynı sorularla sınava 

girmemelidir. 

8.) TEOG sınavının 2.dönemindeki ortak sınavının 2.yazılı değil de 3.yazılıda uygulanması daha 

faydalı olacaktır. Aksi takdirde öğrencilerde nisan ayında okul bitti algısı oluşmaktadır. 

9.) Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamen Türkçe öğrendikten sonra okullara kaydının yapılması. 

Bu öğrencilerin bir merkezde Türkçe eğitimi öncelikle verilmelidir. 

10.) Sosyal kulüp çalışmaları için ayrı bir saat ayrılmalıdır. 

11.) Öğretmen kariyer sisteminin oluşturulması ve aktif olarak devam ettirilmesi. Her türlü 

ödüllendirilmenin objektif ve adil biçimde yapılması. 

12.) E kurs modülünün daha kullanışlı hale getirilmesi. 

13.) İl geneli deneme sınavlarının daha koordineli ve tüm giderlerinin il milli eğitimim 

müdürlüğünce sağlanması. 

 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin zümre çalışma 

raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

                        Raportör                                                                            Raportör 

                İrfan DAĞDELEN                                                        Taner ALBAYRAK 

İlkadım Atatürk Ortaokul Müdür Yardımcısı               G.Sami Kefeli Ortaokul Md. Yardımcısı                

 


