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2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ADALET ALANI ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

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

Adalet Alanının Hukuk derslerinde kullanılan anlatım artı sunuş ve soru cevap yöntem ve teknikleri 

kullanılmaktadır. Yazı işleri derslerinde ise laboratuvarda uygulama çalışmaları yapılmaktadır. 

Etkileşimli tahta da genellikle sunum yoluyla dersler anlatılmıştır. Hazır bulunurluğu ölçmek ve 

arttırmak için anlatım öncesi ödevlendirme yapılmıştır. Derste kullanılan anlatım yönteminin 

olumsuz yönü derste öğrencinin ilgisini çekmede yaşanan zorluklardır. Yaş itibariyle öğrencilerin 

anlatılan konuları dinleme ve anlamlandırmada zorluklar yaşanmaktadır.  

Bu zorlukların giderilmesi için sunumlarla ders anlatımın olumlu sonuçlar getireceği anlaşılmıştır. 

Örneğin 11. Sınıflarda okutulan Kamu Özel Hukuku dersinde konu içeriğinin anlatımının ağır 

olmasından dolayı ders anlatımı power point programı kullanılarak anlatılmış,  görsellerle 

zenginleştirilmiştir. Bu yöntemle olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 

Birebir derslerin işlenmesinde UYAP içerikli eğitim amaçlı kullanılabilecek bir yazılımın olmaması 

nedeniyle bu ders içerikleri teorik olarak anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz UYAP eğitimini Beceri 

Eğitiminde tamamlamaktadırlar. 

Öğrencilerin güncel olayların farkında olması amacıyla derse gelmeden önce güncel olayları 

araştırıp dersin ilk beş dakikasında tartışılması öğrencinin dikkatini ve motivasyonunu arttırıcı 

etkisinin olduğu görülmüştür. 

2014 yılında yeniden düzenlenen adalet alanı çerçeve öğretim programında belirtilen kazanımların 

daha ayrıntılı bir şekilde hazırlanması dileğimizdir. Şöyle ki bir yıl boyunca haftada iki saat okutulan 

bir meslek dersinin iki- üç adet kazanımının olması yeterli değildir. Derslerin daha verimli 

geçirilmesi için sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak kazanımların daha ayrıntılı bir şekilde 

düzenlenmesinin yararlı olacağı kanısındayız. 
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b-) Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler 

2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde akıllı tahtaların okulumuza gelmesiyle dersler 

etkileşimli tahta yoluyla anlatılmaya başlanmıştır. Akıllı tahtalara internet alt yapısının gelmesiyle 

birlikte UYAP uygulamaları, ders modülleri gösterilerek anlatım yapılacaktır. 

EBA’ da adalet alanıyla ilgili içerikler bulunmamaktadır. Adalet Öğretmenlerinin eğitim öğretim 

yöntem ve tekniklerini burada paylaşmalarıyla içeriklerinin zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

konuyla ilgili olarak; hazırlanan kaynakların, ders içeriklerinin, projelerin EBA’ya kaydedilmesi 

gerektiği belirtildi. 

Öğrencilerin okul ortamlarında UYAP la ilgili uygulamaları yapmalarının zor olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerimiz okullarda UYAP sistemine girilememesi ve eğitim amaçlı kullanılabilecek bir 

yazılımın olmaması nedenlerinden ötürü bu paket programı öğrenmelerinde zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Ancak öğrencilerimiz bu konudaki pratik yapamama eksikliklerini beceri 

eğitimlerinde (mahkeme kalemlerinde ve cezaevlerinde) gidermektedirler. Öğrencilerin yaparak 

yaşayarak İşletmelerde Beceri eğitimde uygulamaya yönelik pratik bilgiler edindiği gözlenmiştir. 

Beceri Eğitimi Adalet Alanında etkili olarak kullanılmaktadır. İlimiz Adalet Komisyonu bu anlamda 

okulumuza yardımcı olmaktadır.  

Şu anki düzenlemelerde Bilgisayarda hızlı klavye dersi sadece 12. sınıfların zorunlu alan ortak 

dersi olarak okutulmaktadır. Ancak klavye dersinin 10,11 ve 12. sınıfta kesintisiz olarak işlenmesi 

gerekmektedir. Ofis programları dersinin 10 ve 11. sınıfta devam dersi olarak okutulmasının 

faydalı olacağı kanısındayız. 

Adalet Bölümüne ait uygulamalı bir mahkeme salonu ve alana ait bir bilgisayar laboratuvarının 

bulunması da okulumuzda eğitimin kalitesini arttıracaktır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında okutulması gereken toplam 58 adalet alanı ders modüllerinden 

ancak 23’ ünün hazır olduğu 35 modülün ise henüz hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Yeni eğitim 

öğretim yılında çerçeve programda bulunan kazanımlara uygun olarak değişik kaynaklardan 

yararlanılarak derslerin işlenmesi gerektiği belirtildi. 

 

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

10 ve 11. sınıflarda planlama dâhilinde adliye sarayına, ceza evlerine, denetimli serbestlik 

bürosuna geziler düzenlenmektedir.2015-2016 eğitim öğretim yılında cezaevi müdürü ve denetimli 

serbestlik müdürü farklı günlerde 10. Sınıf öğrencilerimize dal ve alan tanıtımı yapmışlardır.  

Adalet öğrencileri okulumuzda yapılan sosyal kültürel sportif faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır. 

2016- 2017 eğitim öğretim yılında sosyal paylaşım sitelerinde ki seviyeye uygun hukuk konulu 

alanlardan yararlanılması gerektiği belirtildi. 
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d-) Etkili sınıf yönetimi öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının arttırılmasıyla ilgili 

görüşler 

Cep telefonu kullanımı öğrencinin derse olan ilgisinin azalmasının en önemli sebeplerinden biridir. 

Öğrencinin derslerde cep telefonu ile uğraşması derse olan ilgiyi azaltmakta dersin etkili bir şekilde 

işlenmesini engellemektedir. Bu nedenle okulumuzda öğrenciler cep telefonlarını kapatmak 

kaydıyla yanlarında bulundurabilirler. Okulda bulundukları sürece cep telefonlarını kullanamazlar.  

Öğrencilere yönelik motivasyon çalışmaları yapılmalıdır. Öğrencilere YGS ve LYS çalışmaları, meslek 

tanıtımları yapılmıştır. Hafta sonları öğrencilerimiz YGS- LYS okul kurslarına katılmıştır.  

Ders materyallerinin yetersiz olması sınıflarda etkili ders işlenmesini engellemektedir.   

Tüm derslerin kitapları hazırlanırken öğrenci seviyelerine uygun olmasının öğrenci motivasyonunu 

ve başarısını arttıracağı belirtildi. 

 

e-) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler 

Sınavlarda genellikle çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular kullanılmaktadır. Sınavlarda öğrenci 

başarısını ölçmek amaçlı çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma ve doğru yanlış sınav türlerinin 

kullanılması gerektiği belirtildi. Ölçme değerlendirme de öğrenci başarısının daha yüksek seviyeye 

çıkarılması için tek bir ölçme aracı yerine yukarıda sayılan ölçme yöntemlerinin kullanılması 

gerekmektedir. Tek bir yöntemin kullanılmasının dezavantajları olduğu açıktır. 

Öğrencilerin derse hazırlıklı bir şekilde gelmeleri başarıyı arttıracağı muhakkaktır. Bunu 

gerçekleştirmek için öğretim faaliyeti başındaki araştırma konularının ihmal edilmeden öğrenciler 

tarafında araştırılması bir gerekliliktir. Buna özen göstermek, öğretim faaliyetindeki kazanımlara 

ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Proje görevleriyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken hususlar: 

1)Öğrencinin belli bir konu üzerinde derinlemesine inceleme araştırma yapması 

2)Öğrencinin proje hazırlanması aşamasında öğretmenle işbirliği yapması 

3)Öğrencinin deneyimlerini sınıf ortamında yaptığı çalışmalarla birlikte sunum şeklinde anlatması 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin de belirtildiği gibi öğrencilere en az iki performans notu 

verilmektedir. Bu performans puanlarından birisi öğrencinin, ders içerisindeki tutumu, davranışı, 

derse katılımı, kılık kıyafeti, ders araç gerecini getirmesi gibi kriterler üzerinden değerlendirilmiştir. 

İkinci performans notunun değerlendirilmesinde ise ortaya bir ürün, eser, rapor, sunum 

hazırlanması gibi çalışmalarla öğrencilere performans notu verilmesi amaçlanmaktadır. 
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 Bunlara ek olarak öğrencilerin günlük haberleri gazetelerden getirerek sınıf ortamında tartışmaları 

sağlanmalıdır. Bu öğrencileri aynı zamanda ülkede olup bitenlerin farkında olmaları ve genel 

kültürlerinin gelişmelerini sağlayacaktır. 

f-) Dezavantajlı öğrencilerle ilgili örnek çalışmalar 

Okulumuz adalet alanında BEP’ li öğrenci bulunmadığından zihinsel engelli öğrencilerle ilgili 

çalışma yapılmamıştır. 

10. sınıfta okuyan fiziksel engelli bir öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzda asansör olmaması 

nedeniyle öğrencimizin okuduğu sınıf alt katta olacak şekilde planlama yapılmış ve sorun 

giderilmiştir. 

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. 

iyi örnek çalışmalar 

Okulumuzda adalet alanında bulunan öğrencilerin ev ziyareti gerçekleştirilmemiştir. Bunun dışında 

değerler eğitimi kapsamında öğrencilere adalet bilincinin oluşması, adil olmaları konusuyla alakalı 

çalışmalar yapılmıştır.  

Tüm öğrencilerimiz seçtikleri öğrenci kulüplerinde hem kulüp çalışmalarını hem de toplum hizmeti 

çalışmalarını tamamlamışlardır.  

 Samsun ilimize bağlı Kapalı Cezaevi müdürü ve Denetimli serbestlik müdürü tarafından seminerler 

düzenlenerek meslek tanıtımı çalışmaları yapılmıştır. 

Toplum hizmeti çalışmaları kapsamında hapishanelerde bulunan tutuklu- hükümlü çocukların bu 

kapsamda öğrencilerimizce ziyaret edilmeleri konusunda tavsiye kararı alınmıştır. Özellikle infaz ve 

koruma dalında öğrenim gören öğrencilerin toplum hizmeti çalışmalarını hapishane ortamında 

yapmalarının kendi mesleki gelişimlerine katkısı olacağı fikri benimsenmiştir.  

h-) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 

1)Adalet öğretmenlerinin, meslekte gelişimi için bu alana özel Milli Eğitim Bakanlığı-Adalet 

Bakanlığınca hizmetçi eğitim seminerlerinin yapılması gerekmektedir. Birçok yerde adalet alanın 

yeni kurulması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi, bilgi paylaşımları sağlanması açısından 

bölüme ilişkin sık sık hizmetiçi eğitim çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır. 

2)Adalet alanı öğretmenlerinin mevzuatı(Resmi Gazete, Kanunlar, içtihat kararlarını Yönetmelikler 

vb.)çok yakından takip etmeleri bir zorunluluktur. Çünkü ülkemizde hukuk mevzuatımız sıklıkla 

değişmekte Öğretmenlerimizin bu mevzuatı takip etmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

3 Uzaktan eğitim yoluyla verilen UYAP eğitimlerinin yakından takip edilmesi ve bu uygulamalarının 

bitirilmesi, uzaktan eğitimin tamamlanmasında yapılan puanlamada her bir öğretmenin en az %50 

katılımı hedeflenmelidir. 
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5)Öğretmenler mesleki gelişimleri açısından film, gazete, kitap, dergi vs. yakından takip etmelidir. 

Bu kaynaklardan elde edilen bilgilerin öğrencilerle paylaşılması eğitim öğretimin desteklenmesi 

açısından faydalı olacaktır. 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan Adalet Dersi Öğretmenlerinin çalışma 

raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

 

 

 


