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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

a-)Dersin öğretiminde uygulanan etkili öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili görüşler. 

                       En etkili yöntem demonstrasyon yöntemi, göstererek yaptırma öğrenci üzerinde 

öğrenci üzerinde en başarılı yöntem olarak seçildi. Anlatım, gösteri, uygulama yöntemleri kalıp ve 

uygulama dersinde kullanılabilir. Anlatım tek başına yeterli olmamaktadır. Göstererek anlatım 

başarıya ulaştırır. Sadece anlatım yöntemi ders işlemek başarısızlığa neden olacaktır. Müfredat 

programı çok dolu olduğu halde ders saatlerinin az olması başarının düşük olmasına sebep 

olmaktadır. Ders saatleri çoğaltıldığı takdirde başarı oranı artacaktır. 

   Öğrenci düzeyleri eşit olmadığı için bireysel farklılıklar dikkate alınarak eğitim öğretim 

yapılmaktadır. 

b-)Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler: 

   EBA ve içeriklerin kullanımı yeni başladığından alanla ilgili yeterli kaynak bulunmamaktadır. 

Bundan sonrası için alanla ilgili ders anlatımları, kamera çekimi yapılarak EBA sistemine 

aktarılmasına karar verildi. 

c-)Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

   Dersle ilgili olumlu olarak defile ve kermesler yapılmaktadır. Yarışma tarihleri erken belirtilmediği 

için katılım yapılamamaktadır. Yarışmaların akademik takvimde tarihlerinin önceden belirtilmeli ve 

kullanılacak malzemenin okul idaresi tarafından karşılanması bu tarz faaliyetlere katılımı artıracak 

ve verimli olacaktır. 

d-)Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim akademik başarının artırılması ile ilgili görüşler: 
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   Öğretmen, öğrenci, aile üçgeni çok önemli olduğundan eğitim-öğretim süreci içerisinde iyi ilişkiler 

kurulması için çaba sarfedilmelidir. 

  Alan öğrencilerinin velileriyle sene başında toplantı yapılması ve velilerin tanınması başarıyı 

artırır. 

  Davranış problemleri:Yalan söyleme,görgü kurallarına uymama,hırsızlık yapma gibi davranış 

bozuklukları görülmekte,bu davranışlar eğitimi olumsuz olarak etkilemektedir. 

   Rehberlik servisleriyle öğrencilerin daha fazla iletişim kurması için de olması davranışları üzerinde 

olumlu etki sağlayacaktır. 

  Sınıf rehber öğretmenliklerinin alan dersi öğretmenlerine verilmesi öğrenciye ve veliye ulaşmayı 

sağlayacaktır. 

  Akademik başarıyı artırmak için sınava çalışma yöntemlerini veliye,öğrenciye iyi anlatılması ve 

uygulamanın sağlanması başarıyı artıracaktır. 

  Sınıf çalışmalarının sanal ortama aktarılması,mini defileler yapılması,diğer öğrencilere sunulması 

  Drapaj etkinliklerinin koridorlara çıkarılarak sunulması,teknik resim çizimlerinin panolarda 

sergilenmesi,her ay panoların yenilenmesi ile öğrencilerin çalışmalarının tanıtılması. 

e-)Ölçme ve deüğerlendirme ile ilgili görüşler: 

  Derecelendirme ölçeğinin ayrıntılı yapılması.Her ünite sonunda örnek bir ürünün 

çalışılması.Performans ve proje ödevleri öğrenciyi motive ediyor.Ürün elde etmek öğrenciyi pozitif 

yönde etkiliyor.Öğrenciler derse hazırlıklı gelmiyorlar.Malzeme eksikliği ortaya çıktığında okuldan 

malzeme temin edilmeye çalışılıyor. 

  Ölçme değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikler  

  Uygulamalı sınav, yazılı sınav ve performans değerlendirmesi yapılarak ölçme ve değerlendirme 

yapılmaktadır. 

f-)Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili örnek çalışmalar: 

  Özel eğitim öğrencileri için özel sorular hazırlanıyor. Atelyede öğrencilere kendi yetenekleri 

doğrultusunda iş verilerek eğitim ve öğretim gerçekleleştiriliyor.öğrenci mutlaka konuya dahil 

ediliyor,sosyalleşmeleri sağlanıyor.Bbu öğrenciler derse katılıyor malzeme eksikliği olmuyor,derse 

daha ilgililer.kendi durumlarının farkında oldukları için,daha istekli ve daha fazla çaba 

görteriyorlar.Özel eğitim öğrencilerine sınıf içerisinde başarılı arkadaşları ile yanyana oturtularak 

onlardan yardım almaları ve motive olmaları sağlanıyor.kalıp hazırlama teknikleri dersinde bu 

öğrencilerin algılamaları daha zayıf olduğu için ,ışıklı masada kopya işlemi yaptırılarak derse 

katılımları sağlanıyor. 
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g-)Alan tanıtımı için sergi açıldı,çocuk defilesi yapıldı,öğrencilerin yapmış olduğu ürünlerin  tanıtımı 

için konferans salonunda öğrenci ve velilerine defile yapıldı.Tanıtımlarda sınıflar gezdirildi,atelye ve 

donatımlar tanıtıldı.Problemli öğrencilerin velileriyle görüşüldü ,okula devamsızlık yapan 

öğrencilerin velileri ile işbirliği yapılarak çözüm üretildi. 

      Öğrencilerin seviyelerinin çok düşük olması nedeniyle kalıp hazırlama teknikleri dersinde çok 

başarılı olunamadığı gözlenmiştir.Matematik bilgi ve becerileri çok zayıf olmasına rağmen ders 

ortamında ihtiyaç durumunda dört işlem tekrarı yapılmaktadır. 

  h-)Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 

      Öğretmenlerin bilgi gelişimlerini güncellemek ve yeni teknolojilere uyumlarını sağlamak için 

çalışmalar yapılmalıdır.Bunlar: 

 -Hizmet eğitim seminerleri düzenlenmesi. 

-yeni teknolojiye uygun olarak hazırlanmış kitapların temin edilmesi. 

-Alanla ilgili gündemi takip amaçlı fuar ve sergilere katılımın sağlanması. 

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

ilçelerinde görevli Giyim Üretim Teknolojileri alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 
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