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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ DERSİ ZÜMRE ÇALIŞTAY İL RAPORU 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1- Zümre Başkanı ve yazmanların seçimi 

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

3- Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji teknolojik alt yapı ve  içeriklerle 

ilgili görüşler 

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

5- Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılmasıyla ilgili 

görüşler 

 

ALINAN KARARLAR 

 

1- Zümre başkanı olarak Leyla ŞAHİN, yazman olarak Filiz EROĞUL seçildi. 

2- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan derslerinin işlenişinde en çok verim alınan yöntem sunum 

yöntemidir. Bunun yanı sıra gösterip-yaptırma, anlatıp yaptırma, inceleme araştırma, beyin fırtınası, 

rol play, etkileşimli tahta gibi yöntemlerde dersin işlenişinde kullanılmaktadır. Derslerde grup 

çalışmalarının yapılmasından da yarar sağlandığı görülmüştür. Ayrıca derslerde konu ile ilgili video 

ve animasyon gösterimi de öğrencinin hem görsel hem de işitsel yönden dikkatini çekmektedir. 

Uygulanan yöntem ve teknikler içerisinde öğrencinin konuyu en verimli şekilde kavramasını, 

bilgiyi beceriye dönüştürebileceği yöntemler tercih edilmektedir. Sınıf mevcudu fazla olduğu için 

(34) dolayısıyla ders saati de az olduğu durumlarda bireysel farklılıklara çok ta dikkat 

edilememektedir.  
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3- Uygulama ve gösterip-yaptırma teknikleri öğrenci üzerinde en çok olumlu etki bırakan 

tekniklerdir. Anlatım tekniğinde öğrenci pasif durumda kaldığından öğrencilere az katkı 

sağlamaktadır.  Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı dersleri işlenirken öncelikle uygulama yapılacak tam 

donanımlı bir atölye olması zorunludur. Derslerin işlenişi esnasında etkileşimli tahta kullanılmakta, 

görsel materyaller ile uygulama yapılmaktadır. (maket üzerinde yaşlının günlük bakımının 

yapılması gibi) 

Öğrencilere verilen performans ödevleri ,öğrenciler tarafından derste aktif olarak sunulmaktadır. 

Hasta ve yaşlı hizmetleri alanındaki dersler ve içerikleri ile ilgili EBA  da içerik bulunmamaktadır 

4-  Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ile ilgili öğrencilerimizin hizmet alanı olan hasta ve yaşlıları 

ziyaret edebilecekleri, huzurevi, bakım merkezi ,hastaneler ,ve diğer yaşlı ve hastaya yönelik kurum 

ve kuruluşlar ziyaret  edilmektedir 

5-  Davranış bozukluğu gösteren öğrencimiz bulunmamakla birlikte ,zaman zaman sorun yaşayan 

öğrencilerimiz okul rehberlik servisine yönlendirilmektedir. Sağlık problemi olan öğrencilerimiz 

okul rehber öğretmeni ile birlikte ve Hasta ve yaşlı hizmetleri öğretmenleri ile birlikte takip 

edilmekte ve gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Zararlı alışkanlıklar konusunda davranış 

değişikliğine yönelik çalışmalar yapılması (sigara içilmesi) sigara içen öğrencinin sigaranın 

zararları konusunda arkadaşlarına eğitim vermesi (rehber öğretmen eşliğinde) 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

6- Ölçme değerlendirme ile ilgili görüşler 

7- Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar 

8- 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 

9- Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 
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ALINAN KARARLAR 

 

6- Sınav soruları çoktan seçmeli, kısa cevaplı, boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme, çizim 

yapma (Anotomi –Fizyoloji), şematize etme şeklinde hazırlanmaktadır. Sonrasında sınav analizi 

yapılarak öğrencilerin başarı durumları değerlendirilmekte ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.                                                      

Öğrencilere Yaşlı Bakımı, Kişisel Bakım, Aktiviteler, İlk Yardım, Yaşlı Beslenmesi derslerinden 

uygulama yaptırılarak ölçme ve değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Dönemin başında performans ve 

proje ödevleri öğrencilere verilmekte, takipleri yapılmakta ve ders içersinde öğrenci tarafından tüm 

sınıfa sunumu sağlanmaktadır. 

7-   Hasta ve Yaşlı hizmetleri Alanında 10-H sınıfında bir öğrenci işitme engellidir.Öğrenci işitme 

cihazı kullanmaktadır.Öğrenci ön sırada oturtulmaktadır.Onun için dersin önemli yerleri  özellikle 

vurgulanmaktadır.Aile ile işbirliği içerisinde bulunulmaktadır. 

8- Üniversite tanıtım gününe katılım sağlanarak öğrenciler ve velileri gidebilecekleri üniversite 

bölümleri ve imkanları hakkında bilgilendirildi. Şiir dinletisi yapıldı. Sınıflar arası futbol ve 

voleybol turnuvaları düzenlenerek dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Atakum ilçesinde 

yapılan şarkı yarışmasına katılım sağlandı. Hijyen Eğitimi ve Sağlıklı beslenme ile ilgili öğrenciler 

bilgilendirildi. 

9- Hasta ve yaşlı hizmetleri alan ders modüllerinin birçoğu hazır olmadığı için eğitim öğretimde 

verimi düşürebilmektedir. Bu nedenle alan öğretmenleri modüllerin yazılıp yazılmadığını kontrol 

edilmekte eksik modüller yakın bölümlerden tedarik edilmektedir( sağlık hizmetleri. hemşirelik –

ATT GİBİ) Bu nedenle dönem ortasında yıllık planlarda değişikliğe gidilmekte bu modüllerin 

fotokopisi çekilerek öğrenciye verilmektedir. Hasta ve Yaşlı alanı ile ilgili filmler öğrenci ile 

birlikte izlenmektedir. Hasta ve Yaşlı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmektedir. 

         

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

ilçelerinde görev yapan Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

 

Raportörler 

FİLİZ EROĞUL  LEYLA ŞAHİN 

 

 


