
 

Sayfa 1 / 3 
 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

TENOLOJİ TASARIM ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

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

Görüşler 

Öğretim Programındaki Amaç Ve Kazanımların kazandırılmasında büyük başarı elde edilen yöntem 

ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler. (sınıf/ünite veya konu düzeyinde örneklendirilerek)                                                                                                                                      

Uygulanan Yöntem ve Tekniklerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri,                                                                                                                    

Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme örnek çalışmaları 

- 5. sınıfların ve 6. Sınıfların öğrencilerin hayal gücünün ve yaratıcılığının daha geniş olduğu, 

uygulamalı derslere ilginin fazla oluşu, tasarımı üretme heyecanlarının daha yoğun olması 

bu sınıflarda işlenmesi gerektiği 

- 8. Sınıflarda TEOG kaygısının dersimize etki etmesi, bir kısım öğrencinin ilgisizliğinin 

artması dersi not olarak görmesi. 

- Öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlı olduğu için proje üretiminde sıkıntı yaşanması, 

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)  

- 7. Ve 8. Sınıflarda düzen kuşağının az bir farkla kendini tekrar ettiği bununda dersi 

sıkıcı hale getirdiği belirtildi.  

- Teknoloji ve tasarım dersine yönelik eba ortamında materyal ve doküman 

bulunamaması. 

- Eba portalındaki içeriğin az olduğu görüldü.  

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

Görüşler 
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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: 

- Projelerin kendini tekrar etmesi  

- 8. Sınıf öğrencilerinin derse karşı ilgisinin az olması  

- Çevredeki çeşitli meslek gruplarından kişilerin gerek duyulan konularda rehberlik 

etmeleri için sınıfa davet edilmesi.  

- Öğrencileri ve öğretmenlerimize yönelik firmalarımızın, kurumlarımızın AR -GE 

birimlerine, fabrikalara, meslek liseleri atölyelerine, üretim bölümlerine geziler 

düzenlenmeli ve gerekli desteklemeler yapılmalı.  

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  

- Kılavuz kitaplarının güncellenmesi.  

- İşliklere iş güvenliği ve uyarı yazılarının asılması  

- İşliklerde gerekli malzeme ve aletleri bulundurmak  

- İşliklerin bulunduğu koridora Bilim Adamları Sokağı düzenlenmeleri yapılabilir.  

- Kimi okullarımızın atölyelerinin olmayışı olan atölyelerinde sınıf gibi ku llanılması.  

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 

-Dersin notla değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntılar.   

Çizelgeler hazırlanırken çevresel faktörler ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak 

esnek bir şekilde hazırlanması.  

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, 
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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  

Kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için okul rehberlik servisler ile iletişime 

geçilip BEP hazırlanmalı ve bu planlara göre değerlendirmeler yapılmalı.  

 

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  

- Davranış bozukluğu olan öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre alanlara 

yönlendirilmeli. Rehberlik servisi ile etkin iletişim halinde bulunmak.  

- Toplum hizmeti olarak 8. Sınıflarda belirlenen zaman dilimlerinde öğrencilerin 

belirlenen iş kollarındaki üretim aşamalarını yerinde görebilmeleri sağlanmalı.  

e. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları,  

Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler,  

- Branş dışı öğretmenlerin atanmasının sonlandırılması ve hali hazırda atanmış 

olanlara hizmet içi eğitim verilmeli. 

- Yeni programa dair bütün alan öğretmenin ulaşabileceği ortak bir platform 

oluşturulup bunun üzerinden gerekli eğitimler verilmeli , öğretmenler açısından 

ortak asgari bir yeterlilik düzeyine ulaşılmalı.  

BEKLENTİLERİMİZ: 

       8. sınıfların Teog kaygısının olmasından ötürü 8. Sınıfların yerine derslerin  5.  ve 6. 

Sınıfların Teknoloji ve Tasarım derslerinin verilmesi. Dersteki ilgiyi artıracaktır.  

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Teknoloji Tasarım Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir.       

İSMAİL  AYKUL                SELMA ÖKTEM 

                        Fatih Ortaokulu      Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 

                             Raportör                    Raportör 


